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Cuvânt înainte 

Strategia de dezvoltare a comunei noastre se constituie ca un instrument 

modern de administrare a comunității cu ajutorul căruia Consiliul local 

și Primăria Trivalea Mosteni vor fi în măsură să asigure coerență 

acțiunilor lor.   

De asemenea, în procesul de absorbţie a fondurilor europene şi al 

finanaţărilor din alte surse interne şi externe, strategia de dezvoltare 

locală integrată cu documentaţiile de urbanism şi cele de planificare a 

bugetului local constituie baza justificării proiectelor, elementul de fond 

de la care începe să se contureze şi să se concretizeze proiectul. 

Un factor determinant în realizarea acestei strategii a fost consultarea populației, 

rezultatele acestui proces fiind extrem de importante pentru fundamentarea viziunii, 

obiectivelor și proiecte identificate ca fiind prioritare pentru comunitate. Și de aici încolo, 

avem convingerea că printr-o bună comunicare cu membrii comunității, vom avea 

susținerea în implementarea strategiei. Fiecare etapa, fiecare obiectiv va fi comunicat 

populației astfel încât să avem suportul și înțelegerea a ceea ce dorim să facem. 

Sunt convins că toți locuitorii comunei vor fi partenerii noștri în realizarea 

dorințelor noastre, ale tuturor, de a transforma Trivalea Mosteni într-o localitate modernă, 

decentă și plină de viață.  

 

Primarul dumneavoastră, 

MARIUS BOCANCILA 
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I. INIŢIEREA PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ 

 

 
Prezentul document reprezintă strategia de dezvoltare locală a comunei Trivalea-

Moșteni, județul Teleorman, pentru perioada 2020-2027. 

 

Cunoaşterea problemelor comunităţii şi modalitatea de satisfacere a necesităţilor 

percepute dinspre cetăţenii comunei a făcut necesară o programare a priorităţilor de 

dezvoltare a comunei pe termen mediu și lung. 

 

La elaborarea planului strategic s-a pornit de la necesităţile locale, acesta fiind 

elaborat în mod participativ, prin aplicarea unui chestionar pe întreg teritoriul comunei. 

 

Participarea populaţiei la elaborarea planului strategic de dezvoltare locală 

contribuie la creșterea spiritului de iniţiativă a oamenilor din comunitate, la 

responsabilizarea comunităţii pentru deciziile luate și pentru întreg procesul de 

dezvoltare. 

 

Strategia de dezvoltare este un instrument de politică publică cu caracter 

programatic, ce va fi supus unui proces de ajustare in intervalul de timp acoperit. 

Strategia va permite focalizarea și ajustarea continuă a eforturilor administrației publice 

locale, orientate către satisfacerea nevoilor locuitorilor comunei Trivalea- Moșteni, către 

creșterea calității vieții acestora. 

 

Aplicarea strategiei de dezvoltare locală va trebui realizată cu participarea tuturor 

actorilor locali, ceea ce va duce la dezvoltarea parteneriatului dintre administraţia 

publică locală, organizaţiile comunitare şi mediului de afaceri pentru rezolvarea 

problemelor comunitare. 

 

Strategia de dezvoltare a comunei Trivalea-Moșteni este un instrument util 

autorității publice locale din următoarele perspective: 
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➢ permite identificarea nevoilor de dezvoltare, a potențialului de dezvoltare a zonei; 

➢ permite utilizarea eficientă a resurselor, prin direcționarea acestora către prioritățile 

de dezvoltare stabilite; 

➢ permite identificarea unor soluții la problemele cu care se confruntă și 

operaționalizarea acestora; 

➢ permite atragerea de fonduri din surse rambursabile și/ sau nerambursabile; 

➢ permite transparența decizională, elaborarea strategiei implicând un proces de 

consultare publică. 

 

Dezvoltarea locală a comunei se bazează pe considerente reprezentate prin 

autonomie, descentralizare, desconcentrare, subsidiaritate, adiţionare, transparenţă, 

programe și parteneriat. 

 

Administraţia publică locală a comunei Trivalea-Moșteni a înţeles necesitatea 

elaborării planului de dezvoltare locală a comunei în vederea unei dezvoltări durabile  a 

localităţii. 

 

1.  Rolul şi locul administraţiei publice locale în procesul de dezvoltare locală 

 

 

Evoluţia sistemului administraţiei publice trebuie privită prin rolul managerial al 

abordării sociologice. 

 

O abordare în spiritul legii accentuează rolul administraţiei în aplicarea şi 

impunerea ei şi în promovarea funcţiilor juridice. Pe plan intern, prin activitatea juridică 

se organizează viaţa administrativă, dând coerenţă şi unitate structurilor administrative. 

 

Managementul organismelor administrative vizează profesionalism în 

concentrarea autorităţii şi funcţionarea unitară a structurilor publice, exercitarea 

funcţiilor administrative implicând o cunoaştere specializată a serviciilor publice. 
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Progresul economic şi social implică dezvoltarea locală sub toate aspectele, ceea 

ce presupune extinderea atribuţiilor administraţiei publice datorată creşterii  aşteptărilor 

cetăţeanului. Toate acestea impun necesitatea unei abordări competente a problemelor 

comunităţii. 

 

Legea administraţiei publice locale (Legea nr. 215/2001) precizează: 

"administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi 

funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor 

publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării 

cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit”. [Art.2 (l)]. 

 

Principiile conferite administraţiei publice au rolul de a consolida calea pentru o 

mai bună organizare şi funcţionare a instituţiilor publice locale, favorizând, în acelaşi 

timp o dezvoltare locală cu un nivel mai ridicat al eficienţei. 

 

Eficienţa sporită a acţiunilor de dezvoltare locală constă în aceea că, prin legea 

administraţiei publice locale, autorităţile locale sunt îndreptăţite să gestioneze întregul 

patrimoniu al comunităţii pe care o reprezintă, ceea ce echivalează cu o cunoaştere  mai 

amănunţită atât a nevoilor populaţiei locale, cât şi a resurselor disponibile pentru 

satisfacerea acestor nevoi. 

 

Administraţia locală se manifestă în dublu sens, şi anume, ascendent, transmiţând 

organizaţiilor administrative ierarhic superioare, informaţii asupra  situaţiei existente în 

teritoriu şi privind efectul politicilor publice aplicate în teritoriu,  si descendent, prin 

aplicarea pe plan local a politicilor publice definite la nivelele superioare, adaptându-le 

la contextul local. Organizarea administrativă la nivel local  se bazează pe două concepte 

principale: deconcentrare şi descentralizare . 

 

Deconcentrarea presupune renunţarea de către puterea centrală la o parte din 

prerogativele sale, care sunt distribuite unor autorităţi publice locale. 
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În sens larg, prin descentralizare se înțelege orice transfer de atribuţii din plan 

central în plan local, indiferent de procedeul folosit. În sens restrâns, descentralizarea 

este legată de procedeul de realizare a acestuia. 

 

Descentralizarea se bazează pe colectivităţile locale unde organele sunt alese de 

către locuitori, beneficiind de autonomie faţă de stat şi exercitând anumite competenţe 

definite prin legi. Primăria şi Consiliul local sunt rezultatul acestei descentralizări care 

presupune constituirea de entităţi specifice dotate cu o personalitate proprie distinctă de 

cea a statului şi abilitate să-şi asume rezolvarea problemelor locale. 

 

În comune, autorităţile administraţiei publice sunt consiliile locale, ca autorităţi 

deliberative şi primarii, prin aparatul său propriu, ca autorităţi executive. 

 

Consiliul local ca autoritate deliberativă, este un organ colectiv de conducere care 

îşi exercită atribuţiile în principal prin adoptarea unor acte normative, denumite hotărâri. 

 

Dintre atribuţiile principale ale consiliului local comunal care se circumscriu în 

domeniul interesului local, amintim: 

 

➢ avizarea sau aprobarea, după caz, studiilor, prognozelor şi programelor de dezvoltare 

economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţiilor de 

amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare 

judeţeană, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii; 

➢ aprobarea, la propunerea primarului, în condiţiile legii, a organigramei, statului de 

funcţii, numărului de personal şi regulamentului de organizare şi funcţionare a 

aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale 

regiilor autonome de interes local; 

➢ administrarea domeniului public şi domeniului privat al comunei; 
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➢ hotărârea dării în administrare, concesionării sau închirierii bunurilor proprietate 

publică a comunei, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 

➢ hotărârea vânzării, concesionării sau închirierii bunurilor proprietate privată a 

comunei, după caz, în condiţiile legii; 

➢ înfiinţarea instituţiilor publice, societăţilor comerciale şi serviciilor publice de interes 

local; urmărirea, controlul şi analizarea activității acestora; instituirea, cu respectarea 

criteriilor generale stabilite prin lege, a normelor de organizare şi funcţionare pentru 

instituţiile şi serviciile publice de interes local; 

➢ analizarea şi aprobarea, în condiţiile legii, a documentaţiilor de amenajare a 

teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilirea mijlocelelor materiale şi financiare 

necesare în vederea realizării acestora; aprobarea alocării de fonduri din bugetul local 

pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi 

fenomenelor meteorologice periculoase; 

➢ stabilirea măsurilor necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea 

drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de 

comunicaţii de interes local; 

➢ aprobarea, în limitele competenţelor sale, a documentaţiilor tehnico-economice 

pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigurarea condiţiilor necesare în 

vederea realizării acestora; 

➢ asigurarea, potrivit competenţelor sale, a condiţiilor materiale şi financiare necesare 

pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, 

cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi 

protecţia civilă, de sub autoritatea sa; urmărirea şi controlul activității acestora; 

➢ hotărârea, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, 

acordarea de stimulente în natură şi în bani, precum şi de alte facilităţi, potrivit legii, 

în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie; asemenea facilităţi pot fi 

acordate şi personalului didactic; 
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➢ contribuirea la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de 

agrement; 

➢ hotărârea asigurării ordinii publice; analizarea activității gardienilor publici,  poliţiei, 

jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi 

propunerea de măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora; 

➢ acţionarea pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii 

calităţii vieţii; 

➢ punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi 

rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii; 

➢ contribuirea la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; asigurarea 

protecţiei drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobarea criteriilor 

pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţarea şi asigurarea funcţionării unor 

instituţii de binefacere de interes local; 

➢ înfiinţarea şi organizării de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie,  baze 

sportive şi asigură buna funcţionare a acestora; 

➢ atribuirea sau schimbarea, în condiţiile legii, a denumirilor de străzi, de pieţe şi de 

obiective de interes public local; 

➢ hotărârea, în condiţiile legii, a cooperării sau asocierii cu persoane juridice române 

sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 

public local; hotărârea înfrăţirii comunei sau oraşului cu unităţi administrativ-

teritoriale similare din alte ţări; 

➢ hotărârea, în condiţiile legii, a cooperării sau asocierii cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la 

asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în 

vederea promovării unor interese comune; 

➢ sprijinirea, în condiţiile legii, a activității cultelor religioase; 

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. 
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El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate 

al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează, este 

reprezentantul localităţii a cărei populaţie l-a ales. 

 

Principalele atribuţii, pe lângă altele ce revin primarului, sunt: 

 
➢ ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, 

incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale 

statului; 

➢ asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, 

gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să 

răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii; 

➢ ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune  spre 

aprobare consiliului local; 

➢ asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi  ale planurilor 

urbanistice zonale şi de detaliu; 

➢ asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a 

oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier  şi 

pietonal, în condiţiile legii; 

➢ emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 

➢ organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie 

autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe 

➢ ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice 

fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a 

oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea 

scurgerii apelor mari. 

 

Atât în plan structural - organizatoric, cât şi sub aspect material - funcţional, în 

baza principiului autonomiei locale, proclamat prin Constituţie, administraţia publică - 
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îndeosebi cea locală, a dobândit o cu totul altă identitate şi un rol total nou, realitate 

întărită prin actele normative ulterioare. 

 

Una din atribuţiile fundamentale ale administraţii publice o constituie  implicarea 

ei în domeniul dezvoltării locale, cu toate ipostazele pe care aceasta le presupune: 

dezvoltare politică, dezvoltare economică, dezvoltare socială, dezvoltare cultural-

sportivă, dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii etc. 

 

Dezvoltarea locală, în contextul actual al schimbărilor, al restructurării economice 

şi administrative, trebuie să fie văzută ca un proces dependent de inovaţie şi 

antreprenoriat, sprijinit de mecanisme societale şi structuri instituţionale flexibile,  cu 

un grad ridicat de cooperare şi interacţiune locală și centrală. 
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II. PLANIFICAREA STRATEGICĂ LA NIVEL EUROPEAN, 

NAȚIONAL, REGIONAL ȘI JUDEȚEAN 

 
Elementele strategice de dezvoltare locală nu se pot fundamenta decât ținând cont 

de orientările strategice de la nivel european, național, regional și județean. 

Strategia a fost concepută pe tipologia socio-economică, nevoile și potențialul de 

dezvoltare al comunei Trivalea-Moșteni, evidențiind corespondența cu Cadrul 

strategic european de dezvoltare durabilă (Catre o Europa durabila pana in 2030), 

Acordul de parteneriat 2020 - 2027, Strategia Nationalã pentru DEZVOLTAREA 

DURABILÃ a României 2030, Planul Național Strategic 2021-2027, Planificarea 

regională 2021 – 2027 al Regiunii Sud Muntenia și Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Județului Teleorman 2020-2030. 

 

1. Cadrul strategic european de dezvoltare durabilă (Europa 2020) 

 

Catre Europa 2030 este strategia pe următorii 10 ani prin care Uniunea Europeană 

își propune să sprijine creșterea economică și ocuparea forței de muncă, începută în anul 

2030. 

 

Cadrul strategic european de dezvoltare durabilă are ca obiectiv depășirea crizei 

din care economiile naționale sunt în proces de revenire. Strategia își propune să elimine 

deficiențele modelului statelor membre de dezvoltare și să creeze condiții favorabile 

pentru o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

 

Uniunea Europeană şi-a fixat cinci obiective esenţiale referitoare la: ocuparea 

forței de muncă, cercetare și dezvoltare, energie/ climă, educație, incluziune socială și 

reducerea sărăciei. 

 

Cele 5 obiective sunt descrise după cum urmează: 
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➢ Ocuparea forţei de muncă prin care se dorește realizarea unei rate de ocupare a forţei 

de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani; 

➢ Cercetare şi dezvoltare prin care se dorește alocarea a 3% din PIB-ul Uniunii 

Europene pentru cercetare şi dezvoltare; 

➢ Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei. Acest obiectiv are ca scop 

reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii 

favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990, creşterea ponderii surselor de 

energie regenerabile până la 20% și creşterea cu 20% a eficienţei energetice; 

➢ Schimbări majore în domeniul educațional prin care se dorește reducerea sub 10%  a 

ratei de părăsire timpurie a şcolii și creşterea la peste 40% a ponderii  absolvenţilor 

de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani. 

➢ Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale prin care se dorește reducerea cu cel 

puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe 

urma sărăciei şi a excluziunii sociale. 

 

Obiectivele prezentate mai sus sunt sprijinite de șapte inițiative. Acestea oferă un 

cadru prin care Uniunea Europeană și autoritățile naționale își susțin reciproc eforturile 

în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020, cum ar fi inovarea, economia 

digitală, ocuparea forței de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei și 

eficiența energetică. 

 

Creşterea inteligentă presupune îmbunătăţirea prestaţiei Uniunii Europene în 

următoarele domenii: 

 

➢ Educaţie, care este cel mai important domeniu în viața unei comunități, prin care  se 

creează și se dezvoltă persoane apte în vederea ocupării cu profesionalism a unui loc 

de muncă în viitor. Scopul principal este încurajarea procesului de învăţare şi  de 

îmbunătăţire a competenţelor. 
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➢ Cercetare şi inovare prin care se dorește crearea de noi produse şi servicii care să 

genereze creştere economică, noi locuri de muncă şi să contribuie la depășirea 

provocărilor de ordin social. 

➢ Societatea digitală care are ca scop utilizarea tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor. 

 

Uniunea Europeană intenționează să stimuleze creșterea inteligentă cu ajutorul 

unor inițiative majore, cum ar fi: 

 

➢ agendă digitală pentru Europa, prin care îşi propune să creeze o piaţă digitală unică, 

bazată pe internet rapid şi ultrarapid şi pe aplicaţii interoperabile prin care până în 

anul 2030 să existe acces universal la internet mult mai rapid (cel puţin 30 Mb/s) și 

o viteză a internetului de peste 100 Mb/s în peste 50% din locuinţele din Europa. 

➢ uniune a inovării, prin care îşi propune să reorienteze politica în materie de cercetare, 

dezvoltare şi inovare către domenii care prezintă provocări majore pentru societate 

(schimbări climatice, utilizarea eficientă a energiei şi a resurselor, schimbări 

demografice, sănătatea populaţiei etc.) și să consolideze toate verigile  din lanţul 

inovării, de la cercetarea fundamentală la comercializare. 

➢ tineretul în mişcare, prin care îşi propune acordarea ajutorului către studenţi şi 

stagiari să studieze în străinătate, pregătirea mai bună pentru tineri pentru a intra pe 

piaţa muncii, îmbunătățirea performanţelor universităţilor europene şi ameliorarea 

aspectelor legate de educaţie şi formare (excelenţă academică, egalitate de şanse 

etc.). 

 

Creșterea economică durabilă este un segment foarte important pentru 

perspectivele anilor următori și ca această creștere să fie durabilă, trebuie: 

 

➢ să fie dezvoltată o economie mai competitivă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, 

care să utilizeze resursele în mod eficient şi durabil; 
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➢ să fie protejat mediul, să reducem emisiile de gaze cu efect de seră şi să stopăm 

pierderea biodiversităţii; 

➢ să se profite de poziţia Europei ca lider în dezvoltarea de noi tehnologii şi metode de 

producţie ecologice; 

➢ să se introducă reţele electrice inteligente şi eficiente; 

➢ să fie valorificate reţelele europene pentru a le acorda întreprinderilor (în special 

micilor producători) un avantaj competitiv suplimentar; 

➢ să fie îmbunătățit mediul de afaceri, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii 

și ajutați consumatorii să aleagă produse şi servicii, în cunoştinţă de cauză; 

 

Creştere favorabilă incluziunii presupune: 

 
➢ rată mai mare de ocupare a forţei de muncă ceea ce duce la locuri de muncă mai bune 

şi mai numeroase, în special pentru femei, tineri şi lucrătorii de peste 55 de ani; 

➢ creşterea capacităţii de anticipare şi gestionare a schimbării prin investiţii în formare 

profesională şi îmbunătăţirea competenţelor; 

➢ modernizarea pieţelor muncii şi a sistemelor de protecţie socială; 

➢ garantarea accesului tuturor la beneficiile creşterii economice. 

 
Cu ajutorul a 2 iniţiative majore, Uniunea Europeană intenționează să stimuleze 

creșterea favorabilă a incluziunii prin: 

 

➢ agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă, prin care îşi propune: 

 
- să ajute cetăţenii să dobândească noi competenţe, să se adapteze la schimbările de pe 

piaţa muncii şi să se reorienteze profesional; 

- să modernizeze pieţele muncii, pentru a spori productivitatea muncii şi rata de 

ocupare a forţei de muncă, pentru a reduce şomajul şi pentru a asigura durabilitatea 

modelelor sociale europene. 
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➢ platforma europeană de combatere a sărăciei, prin care îşi propune: 

 
- să asigure coeziunea economică, socială şi teritorială; 

- să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor care suferă de pe 

urma sărăciei şi a excluziunii sociale şi să le asigure acestora un trai demn şi un rol 

activ în societate; 

- să sprijine măsurile care favorizează integrarea în comunitate, formarea şi inserţia 

profesională şi accesul la protecţie socială. 

 

Prin inițiativa ʺagenda pentru noi competențe și locuri de muncăʺ, Comisia 

Europeană doreşte să ajute Uniunea Europeană să îşi atingă obiectivul în materie de 

ocupare a forţei de muncă stabilit pentru anul 2030 și anume, acela ca 75% din populaţia 

cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani să aibă un loc de muncă. 

 

Lansată în 2010, iniţiativa face parte din strategia Catre Europa durabila 2030 

pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, care va fi pusă în practică 

cel puţin în următorii 10 ani, incepand de acum. 

 

De asemenea, inițiativa contribuie la îndeplinirea altor obiective ale Uniunii 

Europene și anume reducerea ratei abandonului şcolar sub nivelul de 10% şi obţinerea 

unui procent de 40% de tineri cu studii superioare sau tehnice, precum şi reducerea 

numărului de persoane ameninţate de sărăcie şi excluziune socială cu cel puţin 20 de 

milioane. 

 

Agenda propune o serie de măsuri concrete, care vor contribui la: 

 
➢ impulsionarea reformelor destinate ameliorării flexibilităţii şi securităţii pe piaţa 

muncii; 

➢ dotarea cetăţenilor cu competenţele de care au nevoie pentru a fi competitivi pe piaţa 

muncii; 
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➢ ameliorarea calităţii locurilor de muncă şi asigurarea unor condiţii de muncă mai 

bune; 

➢ ameliorarea condiţiilor pentru crearea de locuri de muncă. 

 
Inițiativa ʺplatforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii  socialeʺ 

este una dintre iniţiativele majore ale Strategiei Europene  pentru creştere inteligentă, 

durabilă şi favorabilă incluziunii. A fost elaborată pentru a ajuta statele membre în 

îndeplinirea obiectivului care vizează scoaterea a 20 de milioane de persoane de sub 

ameninţarea sărăciei şi a excluziunii sociale. 

 

Platforma are la bază cinci domenii de acţiune: 

 
➢ Elaborarea de măsuri care să acopere tot spectrul politicilor: piaţa muncii, venitul 

minim garantat, îngrijirile de sănătate, educaţia, locuinţele şi accesul la un cont 

bancar de bază pentru o mai bună utilizare a fondurilor Uniunii Europene pentru a 

sprijini incluziunea socială; 

➢ Promovarea de date fiabile care să demonstreze eficienţa sau lipsa de eficienţă a 

inovaţiilor în materie de politică socială înainte ca acestea să fie implementate pe 

scară largă; 

➢ Derularea de parteneriate cu societatea civilă pentru a susţine mai eficient punerea 

în aplicare a reformelor politicilor sociale. Participarea persoanelor care se confruntă 

cu sărăcia s-a dovedit a fi un catalizator pentru strategiile privind incluziunea; 

➢ Coordonarea consolidată a politicilor statelor membre a fost stabilită prin utilizarea 

metodei deschise de coordonare în materie de protecţie şi incluziune socială şi, în 

special, prin intermediul Comitetului pentru protecţie socială. 

 

2. Acordul de parteneriat 2020 - 2027 

 

Acordul de parteneriat cu România stabileşte strategia de utilizare optimă, în 

întreaga ţară, a fondurilor structurale şi de investiţii europene în perioada   2020-2027. 
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România are in curs de aprobare Acordul de Parteneriat 2020 - 2027. Comisiav a 

aproba documentul României în aproximativ patru luni de la trimiterea oficială a 

acestuia; țara noastră a început încă din primăvara anului 2018 negocierile pe  marginea 

acestui document și în cadrul dialogului informal existând în continuu negocieri cu 

reprezentanții Comisiei pentru a obține o strategie cât mai bună  de folosire a banilor 

europeni pentru români și pentru România. 

 

Acordul de parteneriat include cinci fonduri structurale și de investiții europene: 

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime. 

 

Acordul de parteneriat vizează: 

 
➢ promovarea competitivității și a dezvoltării locale, în vederea consolidării 

sustenabilității operatorilor economici și a îmbunătățirii atractivității regionale; 

➢ dezvoltarea capitalului uman prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și a 

numărului de absolvenți din învățământul terțiar, oferind totodată soluții pentru 

provocările sociale severe și combaterea sărăciei, în special la nivelul comunităților 

defavorizate sau marginalizate ori în zonele rurale; 

➢ dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC, cât și în sectorul 

transporturilor, în vederea sporirii accesibilității regiunilor din România și a 

atractivității acestora pentru investitori; 

 

Aceste fonduri sunt foarte importante pentru capacitatea României de a face față 

provocărilor în materie de dezvoltare pe termen mediu și lung. Acestea vor mobiliza 

finanțări publice și private suplimentare destinate creșterii și creării de locuri  de muncă 

și vor reduce decalajele regionale și sociale existente în România. 
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Investițiile vor fi direcționate către stimularea activităților de inovare și a 

competitivității întreprinderilor pentru sporirea valorii adăugate a acestora, stimularea 

creșterii și creării de locuri de muncă și îmbunătățirea performanței sistemului de 

cercetare și inovare, inclusiv a calității învățământului superior, a cooperării cu sectorul 

de afaceri și a investițiilor private. 

 

Unul dintre segmentele României, care necesită o puternică dezvoltare, este 

domeniul agricol, în prezent extrem de concentrat pe activități cu valoare adăugată mică, 

în paralel cu sprijinirea procesului de restructurare a exploatațiilor agricole și cu 

asigurarea forței de muncă necesare din alte sectoare competitive. 

 

Investițiile în capitalul uman și susținerea accesului populației pe piața muncii, 

precum și a îmbunătățirii competențelor acesteia va reprezenta una din principalele 

priorități ale României, cu accent pe aspectele evidențiate în recomandările specifice 

țării. 

 

Un accent puternic este plasat pe combaterea șomajului în rândul tinerilor. 

Fondurile vor finanța inițiative destinate îmbunătățirii sistemelor de educație și formare, 

în scopul asigurării unei mai bune corespondențe între competențele forței de muncă și 

necesitățile pieței, în special în ceea ce privește învățământul terțiar și cel vocațional, 

punând totodată accentul pe educația și îngrijirea copiilor de vârstă fragedă, pe 

învățământul primar și secundar, mai ales la nivelul comunităților defavorizate, printre 

care și minoritatea romă. 

 

Sectorul sănătății va beneficia la rândul său de un sprijin puternic, fiind vizate 

comunitățile defavorizate și promovându-se o alternativă la spitale, printre care unitățile 

de îngrijire medicală primară și ambulatorie sau serviciile de sănătate. Totodată, vor 

beneficia de sprijin eforturile României de a trece de la structuri instituționalizate la 

soluții plasate sub responsabilitatea comunității pentru copii, persoane vârstnice și 

persoane cu dizabilități. 
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Se dorește și sprijinirea eforturilor României de a îmbunătăți calitatea 

administrației publice naționale prin reforme structurale, asigurând totodată sprijin 

adaptat instituțiilor publice cheie. 

 

Investițiile în aceste domenii vor fi esențiale pentru sprijinirea României în sensul 

ca aceasta să răspundă priorităților strategiei Europa 2020 și recomandărilor specifice 

țării, precum și reformelor de politică aferente din sectoarele educației, ocupării forței 

de muncă, incluziunii sociale și administrației publice. 

 

O cotă semnificativă va fi alocată extinderii și modernizării infrastructurii de 

transport a României, în acord cu planul general pentru viitor care va creiona rețeaua 

existentă până în anul 2030. În paralel, vor fi continuate investițiile în sectorul 

deșeurilor, al apei și al apei uzate, în sensul conformării la cerințele de mediu. 

 

În ceea ce privește zonele rurale ale României, se va promova creșterea gradului 

de inovare și a competitivității în sectorul agroalimentar, precum a valorii adăugate a 

produselor. Agricultorii vor beneficia de asistență pentru dezvoltarea sau  restructurarea 

propriilor întreprinderi, iar diversificarea activităților economice va reduce dependența 

excesivă de agricultură existentă în prezent și va îmbunătăți perspectivele creării de 

locuri de muncă în zonele rurale. Aceasta va fi corelată cu o gestionare atentă a 

resurselor naturale, centrată pe conservarea bogatei biodiversității naturale a României 

și pe promovarea gestionării durabile a terenurilor agricole și forestiere. Sărăcia din 

mediul rural va fi combătută prin investiții  destinate modernizării infrastructurii de bază 

și ameliorării accesului la servicii, în vederea îmbunătățirii calității vieții în comunitățile 

rurale și creării precondițiilor pentru dezvoltare locală. 

 

Bugetul în perioada 2014-2020 și fondurile alocate României sunt de aproximativ 

22,4 miliarde euro în cadrul politicii de coeziune (FEDR, FSE, Fondul de 
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coeziune), la care se adaugă încă 106 milioane euro din inițiativa privind ocuparea 

forței de muncă în rândul tinerilor (alături de o alocare identică din FSE). 

 

Fondurile alocate pentru dezvoltarea sectorului agricol și a zonelor rurale vor fi 

suplimentate cu 8 miliarde euro din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR). Alocarea pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) 

se ridică la aproximativ 168 milioane de euro. 

 

Întregul teritoriu al României, cu excepția regiunii capitalei București-Ilfov,  intră 

în categoria regiunilor mai puțin dezvoltate. Având în vedere nevoile puternice  de 

dezvoltare ale Bucureștiului și, în special, importanța acestei regiuni mai ales în ceea ce 

privește activitățile de cercetare și dezvoltare, România a decis să majoreze alocarea 

pentru București-Ilfov a 839 milioane euro prin transferul cotei maxime de 3% dinspre 

regiunile mai puțin dezvoltate. 

 

Obiectivele politicii de coeziune vor fi realizate prin intermediul a 8 programe 

operaționale, cu 1 program mai puțin în comparație cu perioada 2007-2013: 

 

➢ Programul pentru competitivitate (FEDR); 

➢ Programul privind infrastructura de anvergură (transport, mediu și energie),  

finanțat din FEDR și din Fondul de coeziune; 

➢ Programul regional (FEDR), care se adresează nevoilor regionale și locale; 

➢ Programul privind asistența tehnică (FEDR), care sprijină gestionarea fondurilor 

ESI; 

➢ Programul privind capitalul uman (FSE), care abordează prioritățile din domeniul 

ocupării forței de muncă, al educației și al incluziunii sociale; 

➢ Programul privind capacitatea administrativă (FSE), care abordează reforma 

administrativă și sprijinul pentru instituțiile publice; 
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3. Cadrul strategic național pentru dezvoltare regională (versiunea 2013) 

 

Viziunea strategică a Strategiei Națională de Dezvoltare Regională reprezintă 

viziunea Guvernului României privind dezvoltarea regională, prin care sunt stabilite 

priorităţile de dezvoltare ale regiunilor, precum și relaţiile instituţionale care să 

faciliteze corelarea cu strategiile sectoriale. 

 

Acest document de programare reprezintă baza strategică pentru fundamentarea 

programelor de finanţare din fonduri externe/ comunitare, naţionale, regionale și/ sau 

locale care au ca scop dezvoltarea regională. 

 

Totodată, strategia națională de dezvoltare regională are ca prioritate continuarea 

și actualizarea direcţiilor de dezvoltare formulate în Planul Naţional de Dezvoltare 2007 

– 2013 și Cadrul Naţional Strategic de Referinţă, care conţin  elemente de strategie 

implementate prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, precum şi alte 

programe naţionale. 

 

Pentru perioada 2014 – 2020, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 

este un proiect integrator, care își propune armonizarea politicilor şi strategiilor 

existente în diferitele domenii ale vieţii economice şi sociale cu impact la nivel regional. 

 

Abordarea Strategiei Naționale de Dezvoltarea Regională este corelată cu cea a 

Planurilor pentru Dezvoltare Regională elaborate de Agenţiile pentru Dezvoltare 

Regională, respectiv propune o viziune largă pentru a include activităţi care pot fi 

finanţate din multiple surse de finanţare (buget naţional, buget local, instrumente 

structurale/ alte instrumente financiare). 

 

Pentru implementarea strategiei și prin intermediul fondurilor europene este 

necesară asigurarea corelării acesteia cu politica de coeziune a Uniunii Europene. În 

acest sens, pentru identificarea unor obiective naţionale de dezvoltare regională care să 
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fie corelate cu obiectivele strategice ale Uniunii Europene, în procesul de elaborare a 

strategiei au fost luate în considerare obiectivele europene promovate prin Strategia 

Europa 2020 și s-a asigurat corelarea cu obiectivele tematice şi priorităţile de  investiţii, 

promovate prin propunerile de regulamente pentru perioada 2014 –2020. Viziunea 

strategiei ia în considerare contextul economic general al ţării, caracterizat  de o serie 

de fenomene cu impact asupra dezvoltării echilibrate, sau care antrenează pe termen 

scurt astfel de fenomene. 

 

Elaborarea strategiei propriu-zise se fundamentează pe analizele socio- 

economice fiind coerentă cu acestea în vederea formulării unui răspuns articulat și 

eficient problemelor și punctelor slabe identificate. 

 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională se axează pe sprijinirea următoarelor 

priorităţi de dezvoltare: 

 

➢ Dezvoltare urbană durabilă integrată; 

➢ Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul public și rezidenţial; 

➢ Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală; 

➢ Promovarea incluziunii sociale şi reducerea gradului de sărăcie; 

➢ Îmbunătăţirea mediului economic de importanță regională şi locală; 

➢ Dezvoltarea durabilă a turismului; 

➢ Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu la nivel regional și local. 

Un factor determinant în selecţia și formularea acestor priorităţi de dezvoltare îl 

constituie impactul potenţial rezultat din implementarea lor acestea putând contribui 

semnificativ la atingerea unui nivel înalt şi stabil al creşterii economice şi ocupării forţei 

de muncă în întreaga ţară. 

 

Pentru realizarea scopului strategiei fiecare regiune trebuie sprijinită pentru a-şi 

valorifica la maximum potenţialul economic de care dispune. Din acest motiv, strategia 

nu se limitează la zonele cele mai sărace ale ţării, ci are o adresabilitate mai 
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largă, dat fiind caracterul său integrator şi programatic, adresându-se astfel tuturor 

regiunilor. 

 

Dezvoltarea regională este abordată în contextul mai larg al asigurării unei 

stabilităţi macroeconomice la nivel naţional. Ea este completată de  politicile  sectoriale 

orizontale, menite să asigure un mediu propice pentru dezvoltarea mediului de afaceri 

şi dezvoltarea socială, precum şi de măsuri active de ocupare pentru grupurile de 

populaţie dezavantajate. Strategia se bazează pe combinarea investiţiilor cu măsurile 

soft, și formulează un set de măsuri adecvate pentru optimizarea raportului nevoi - 

resurse, obiectivele de atins şi mijloacele necesare, pe baza compatibilităţii lor 

reciproce, în timp şi spaţiu. 

 

Această abordare vine, în primul rând, în întâmpinarea unor necesităţi reale ale 

comunităţii locale şi regionale din ţara noastră printr-o adresare de jos în sus a 

dezvoltării, bazată pe iniţiativele, planurile şi programele de dezvoltare ale 

colectivităţilor locale şi regionale. 

 

Viziunea strategică are la bază măsuri planificate şi promovate de autorităţile 

administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi actori (privaţi sau 

publici), în scopul asigurării unei dezvoltări economice şi sociale sustenabile şi 

dinamice, prin utilizarea eficientă a resurselor locale şi regionale, pentru a realiza în 

final obiectivele specifice, prin acestea, obiectivul general. 

 

Obiectivul general este îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii, prin asigurarea 

bunăstării, protecţiei mediului şi coeziunii economice şi sociale pentru comunităţi 

sustenabile, capabile să gestioneze resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul 

de inovare şi dezvoltare echilibrată economică şi socială al regiunilor. Acest obiectiv  se 

corelează cu obiectivul european privind creşterea competitivităţii regiunilor şi 

promovarea echităţii prin prevenirea marginalizării zonelor cu probleme de dezvoltare 

economică şi socială. 
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Este necesar ca diferitele probleme specifice fiecărei regiuni să fie abordate în 

mod diferenţiat, iar procesul de luare a deciziilor la nivel naţional să reflecte acest lucru. 

Dezvoltarea regională viitoare trebuie să se construiască pe experienţa şi cunoştinţele 

existente la nivel local/ regional, precum şi pe înţelegerea nevoilor şi priorităţilor locale, 

în funcţie de potenţialul şi resursele proprii fiecărei regiuni. Astfel, concomitent cu 

contracararea tendinţelor de adâncire a disparităţilor regionale, care rămâne un obiectiv 

permanent al dezvoltării regionale în România, promovarea unei participări echilibrate 

a tuturor regiunilor la procesul de dezvoltare socio-economică, prin valorificarea 

potenţialului local şi rezolvarea problemelor specifice diferitelor zone ale ţării, devine o 

altă direcţie prioritară. 

 

În România există condiţii pentru promovarea unei astfel de abordări, întrucât 

disparităţile sunt încă scăzute prin comparaţie cu alte economii de piaţă, există o reţea 

de centre urbane în care se poate investi pentru crearea de pieţe regionale, iar nivelul de 

calificare al populaţiei este distribuit relativ egal la nivelul ţării. 

 

Pentru realizarea obiectivului general al strategiei, au fost stabilite   următoarele 

obiective specifice: 

 
➢ Creşterea rolului şi funcţiilor oraşelor şi municipiilor în dezvoltarea regiunilor prin 

investiţii care să sprijine creşterea economică, protejarea mediului, îmbunătăţirea 

infrastructurii edilitare urbane şi coeziunea socială; 

 

➢ Creșterea eficienţei energetice în sectorul public și/sau rezidenţial pentru a  contribui 

la reducerea cu 20 % a emisiilor de dioxid de carbon în conformitate cu Strategia 

Europa 2020; 

➢ Creşterea gradului de accesibilitate a regiunilor prin îmbunătăţirea mobilităţii 

regionale și asigurarea serviciilor esenţiale pentru o dezvoltare economică 

sustenabilă și inclusivă; 
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➢ Regenerarea zonelor defavorizate şi stimularea incluziunii sociale a comunităţilor 

marginalizate, prin crearea premiselor necesare pentru asigurarea serviciilor 

esenţiale şi condiţiilor decente de trai; 

➢ Creșterea economiilor regionale prin dezvoltarea infrastructurii specifice inovării și 

cercetării, precum și stimularea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii; 

➢ Stimularea dezvoltării competitive și durabile a turismului la nivel regional și local 

prin valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, cu potenţial turistic și crearea/ 

modernizarea infrastructurii specifice de turism; 

➢ Protecţia şi îmbunătăţirea mediului prin creșterea calităţii serviciilor de apă, 

reabilitarea siturilor industriale poluate și abandonate și luarea unor măsuri de 

prevenire a riscurilor și creștere a capacităţii de intervenţie în situații de urgenţă. 

Prin aceste obiective specifice, strategia îşi propune să sprijine, în primul rând o 

mai bună dezvoltare și integrare a economiilor regionale, prin  susţinerea oraşelor şi prin 

încurajarea tuturor iniţiativelor de dezvoltare, menite să stimuleze relaţiile dintre 

judeţele învecinate. 

 

În contextul globalizării, dar și al restricţiilor impuse asupra cheltuielilor publice, 

stimularea polilor de creştere a devenit la fel de importantă ca şi sprijinirea zonelor 

defavorizate, prin: 

 

➢ crearea condiţiilor pentru ca oraşele să-şi realizeze la un înalt nivel calitativ  funcţiile 

urbane, prin creşterea atractivităţii acestora şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, 

implementând programe de renovare urbană şi reconstrucţie ecologică; 

➢ stimularea relaţiilor economice inter-regionale prin crearea de poli urbani de 

creştere, ca motoare ale dezvoltării; 

➢ prevenirea decuplării zonelor rurale de procesele de dezvoltare; 

➢ valorificarea oportunităţilor oferite de cooperarea transfrontalieră în contextul 

Uniunii Europene; 

➢ concentrarea investiţiilor publice în oraşe ar putea permite României să menţină 

reţeaua sa de centre urbane şi să sprijine transformarea acestora de la stadiul de 
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centre de consum, în centre capabile să creeze, să dezvolte și absoarbă produse şi 

servicii inovative și viabile. 

În cadrul strategiei, calitatea vieţii este dată, printre altele de asigurarea unor 

condiţii minime de infrastructură. Investiţiile destinate infrastructurii de transport au  ca 

scop, în primul rând, îmbunătăţirea accesibilităţii înspre şi dinspre regiuni și creșterea 

mobilităţii regionale și sporirea contribuţiei acestor regiuni la creşterea comerţului 

internaţional. 

 

O altă componentă importantă a calităţii vieţii și inclusiv a strategiei de 

dezvoltare regională o reprezintă măsurile de îmbunătăţire a infrastructurii educaţionale, 

de sănătate şi de asistenţă socială, care completează măsurile și investiţiile în resurse 

umane. Dimensiunea regională a acestor măsuri va  permite luarea în considerare a 

nevoilor speciale ale anumitor zone şi menţinerea investiţiilor  în cele trei tipuri de 

infrastructuri la un nivel rezonabil şi echilibrat, în toată ţara, astfel încât să se diminueze 

diferenţele dintre regiuni din acest punct de vedere sau să se poată păstra actualele 

niveluri relativ apropiate de calificare a populaţiei şi de pregătire în general a capitalului 

uman în regiuni. 

 

Strategia naţională de dezvoltare regională are ca prioritate îmbunătăţirea 

generală a mediului de afaceri, prin încurajarea măsurilor de inovare și competitivitate. 

Investiţiile trebuie concentrate în domeniile în care acestea sunt realmente necesare și 

pot contribui la înlăturarea eşecului pieţei, inclusiv prin influenţarea opţiunilor de 

localizare a întreprinderilor. 

 

Dezvoltarea infrastructurii specifice inovării și cercetării și stimularea 

competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă măsuri esenţiale la nivel 

regional, deoarece aceste entităţi economice acţionează ca adevărate motoare ale 

creşterii economice la nivel regional şi local. Este recunoscut faptul că turismul oferă 

cele mai bune şi în multe cazuri, cele mai realiste perspective de creştere economică în 

zonele  periferice  şi subdezvoltate.  De  aceea,  pentru a  exploata acest potenţial, sunt 
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necesare investiţii publice, care să sporească atractivitatea şi accesibilitatea acestor 

zone, ca o precondiţie pentru stimularea investiţiilor private. Aceste investiţii trebuie  să 

fie completate de cursuri adecvate de pregătire a celor ocupaţi în sectorul turistic, astfel 

încât să poată fi oferite servicii de nivel european şi mondial şi, în acelaşi timp, 

oportunităţi de angajare în sectoarele de nişă. 

 

Abordarea problematicii mediului este necesară atât pentru a beneficia de 

avantajele pe care creșterea bazată pe protecţia mediului le poate aduce unei societăţi, 

cât și pentru a stimula promovarea dezvoltării durabile în România. Asigurarea 

infrastructurii de bază în ceea ce privește serviciile de apă și protejarea condiţiilor 

naturale, prin creșterea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă sunt doar câteva 

dintre măsurile care pot contribui la o creștere economică durabilă și îmbunătăţirea 

calităţii vieţii. 

 

4. Cadrul strategic privind Programul Național de Dezvoltare Rurală (versiunea 

1 iulie 2014) 

 
 

România întâmpină dificultăţi în atingerea potenţialului socio-economic al 

sectorului agro-alimentar. Din analiza SWOT efectuată în cadrul programului reiese că 

agricultura şi spaţiul rural înregistrează mari provocări caracterizate de: structura duală 

a exploataţiilor; productivitate agricolă redusă, populaţie numeroasă implicată în 

agricultura de (semi)subzistenţă şi cu nivel scăzut de pregătire agricolă şi 

antreprenorială; pondere scăzută a produselor agroalimentare cu valoare adăugată; 

procent ridicat al fermierilor în vârstă, dotări deficitare la nivelul exploataţiilor; acces la 

servicii de bază şi infrastructură cu mult sub nivelul zonelor urbane; dezvoltare 

insuficientă a economiei rurale non-agricole cu efecte la nivel de ocupare în mediul 

rural; o pondere mare a populaţiei aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială şi o serie 

de riscuri climatice şi de mediu care reprezintă o ameninţare pentru zonele rurale şi 

pentru întregul teritoriu. 
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Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 este o  oportunitate 

pentru abordarea punctelor slabe pe baza consolidării punctelor tari şi utilizarea 

oportunităţilor, dar şi pe baza lecţiilor învăţate şi progreselor realizate prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Au fost înregistrate progrese importante în 

perioada 2007- 2013, în special cu privire la modernizarea exploatațiilor agricole și a 

unităților procesatoare din sectorul agro-alimentar, întinerirea generaţiilor de fermieri, 

implementarea de practici şi realizarea de investiţii prietenoase cu mediul, economii 

locale diversificate şi infrastructura locală dar insuficiente în raport cu nevoile. 

 

Începând cu anul 2007, în România au fost puse bazele promovării utilizării 

continue şi durabile a terenurilor agricole şi forestiere, fiind create astfel premisele 

menţinerii patrimoniului natural şi conservarea valorii naturale ridicate a zonelor rurale. 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 va putea menţine în acest context 

continuarea eforturilor necesare dezvoltării spaţiului rural, prin abordarea strategică a 

următoarelor obiective: 

 

1) restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole; 

2) gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; 

3) diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale, 

conform prevederilor Acordului de Parteneriat. 

Măsurile adresate atingerii acestor obiective, se subordonează principiilor şi 

obiectivelor stabilite prin convenţiile internaţionale şi directivele europene adresate 

conservării biodiversităţii, habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică 

şi managementului durabil al resurselor naturale. 

 

Îndeplinirea acestor obiective se va realiza în perioada de programare 2014- 2020 

prin intermediul celor șase priorități ale Uniunii Europene stabilite în cadrul 

Regulamentului de dezvoltare rurală (1305/2013): 
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➢ Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în 

zonele rurale (P1); 

➢ Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură 

în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionării 

durabile a pădurilor (P2); 

➢ Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 

(P3); 

➢ Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură 

și silvicultură (P4); 

➢ Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie 

cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar și silvic (P5); 

➢ Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele 

rurale (P6). 

Nevoile care sunt abordate în principal prin intermediul priorităţilor 2-6 sunt 

stabilite după cum urmează: 

 

1) Obiectivul de restructurare si creştere a viabilităţii exploataţiilor agricole 

Creşterea competitivităţii agriculturii, silviculturii şi sectorului alimentar este 

esenţială pentru dezvoltarea economică a zonelor rurale şi pentru crearea de locuri de 

muncă şi prin urmare, reprezintă elementul central al acestei strategii. Există potenţial 

pentru creşterea productivităţii, integrarea mai bună pe piaţă a producătorilor agricoli, 

substituirea importurilor, creşterea exporturilor de produse cu valoare adăugată şi 

modernizarea sectorului de procesare a produselor agricole. În particular, importante 

beneficii pot fi obţinute din sporirea competitivităţii sectorului pomicol. Sectorul 

pomicol, aflat în declin în ultimii 25 de ani, atât în materie de suprafeţe cultivate, cât şi 

de productivitate, va fi abordat printr-un subprogram dedicat, pentru a elimina 

problematicile structurale ce afectează plasarea pe piața de fructe proaspete, materie 
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primă pentru procesare şi implicit competitivitatea sectorului în general. Acest sprijin, 

permite identificarea nevoilor specifice, în contextul unei analize detaliate a sectorului, 

zonarea intervenției, adresarea mai eficientă a acestora pe tot lanțul, de la producție și 

procesare până la comercializare și sporirea interesului beneficiarilor, datorită 

conștientizării oportunităților oferite de acest sector. 

 

Obiectivul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 va răspunde 

nevoilor selectate, prin priorităţile de dezvoltare rurală P2, P3 şi prioritatea orizontală 

P1 după cum urmează: 

 

➢ Prioritatea 2 de dezvoltare rurală prin domeniile de intervenţie va conduce la 

reducerea decalajelor la nivel de: capital şi tehnologie în fermă, ferme restructurate 

şi modernizate, orientate către piaţă, acces facil la instrumente financiare, generații 

tinere de fermieri, susţinerea unui management durabil al pădurilor; 

 

➢ Prioritatea 3 de dezvoltare rurală prin domeniile de intervenţie, va conduce la 

reducerea decalajelor de modernizare şi adaptare la standardele Uniunii Europene  în 

sectorul agro-alimentar, integrarea fermierilor şi a procesatorilor în lanţurile scurte 

de aprovizionare şi gestionarea riscului în agricultură; 

 

În contextul scăderii numărului unităţilor de procesare şi a nevoii de conformare 

cu standardele Uniunii Europene, sprijinirea investiţiilor de modernizare în industria 

procesatoare în raport cu capacitatea de producție va conduce la creşterea ofertei de 

produse agro-alimentare pe piaţă, generând valoare adaugată produselor agricole cu 

efecte pozitive și asupra balanţei comerciale. Stimularea creării de lanţuri scurte de 

aprovizionare va deschide noi oportunităţi de piaţă şi va consolida legăturile dintre 

producători şi consumatori. 

 

Nivelul scăzut de instruire şi slaba capacitate managerială în rândul tinerilor 

fermieri şi a fermierilor mici vor fi ameliorate prin furnizarea de servicii de instruire şi 

consultanţă cu privire la îmbunătăţirea productivităţii şi creșterea valorii adăugate,  cât 
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și cu privire la managementul riscurilor. Lipsa de adaptare a activităţilor de cercetare  la 

nevoile sectorului agro-alimentar (în special în subsectorul pomicol) va fi abordată prin 

facilitarea creării de grupuri operaționale formate din fermieri, mediul de afaceri și 

cercetători. 

 

Având în vedere elementele identificate mai sus, sprijinul prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală va prevedea în principal: 

 

➢ Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri 

de acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse 

regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în 

contextul lanţurilor scurte, etc.); 

➢ Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, 

depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc; 

➢ Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea 

generaţiilor de fermieri; 

➢ Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar; 

➢ Activităţi de consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de 

producători. 

 

2) Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice 

Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

sunt acțiuni esențiale pentru abordarea obiectivelor transversale ale Programului 

Național de Dezvoltare Rurală legate de protecția mediului și atenuarea schimbărilor 

climatice și de adaptarea la acestea. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014- 

2020 își propune cu prioritate să menţină înalta valoare naturală şi starea bună a 

resurselor naturale prin promovarea utilizării într-un mod durabil a acestora, precum și 

să contribuie la atingerea obiectivului național de menținere a unui nivel redus de emisii 

de GES în sectorul agricol și la adaptarea la efectele schimbarilor climatice. 
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Amenințările cu care se confruntă mediul natural din România, şi pentru evitarea 

cărora sunt propuse unele măsuri în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 

2014-2020, vizează şi riscurile asociate schimbărilor climatice, manifestate prin apariția 

tot mai frecventă a fenomenelor climatice extreme (seceta, inundaţii etc.), precum și 

poluarea din surse agricole. 

 

Obiectivul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 va fi atins prin 

abordarea priorităţilor de dezvoltare rurală răspunzându-se în acest fel nevoilor 

selectate, după cum urmează: 

 

➢ Abordarea Priorității 4 de dezvoltare rurală (P4), prin domeniile de intervenţie, va 

conduce la conservarea diversității biologice pe terenurile agricole și forestiere, 

precum și la protecția și îmbunătățirea resurselor de apă și sol; 

➢ Abordarea Priorității 5 de dezvoltare rurală (P5), prin domeniile de intervenţie, va 

conduce la eficientizarea utilizării apei în agricultură, creșterea producerii și 

utilizării de energie provenită din surse regenerabile, reducerea emisiilor de GES 

din agricultură, promovarea sechestrării și conservării carbonului, precum și la 

adaptarea la efectele schimbărilor climatice. 

 

România deţine o mare diversitate biologică, aflată într-o stare bună şi foarte bună 

de conservare, fiind necesară continuarea eforturilor de încurajare a menţinerii unor 

practici agricole extensive, bazare pe inputuri reduse, cu un impact redus asupra 

factorilor de mediu, la scară largă. În acest mod se va putea asigura pe termen scurt şi 

mediu, contribuind la consistenţa strategiilor europene şi naţionale de conservare a 

speciilor importante (inclusiv a raselor locale în pericol de abandon) şi a habitatelor 

prioritare, menţinerea valorii de mediu a terenurilor agricole, în special a celor situate 

pe teritoriul siturilor Natura 2000. Astfel se va putea răspunde nevoilor identificate. 

Aceasta este de o deosebită importanţă, în special în contextul intensivizării activităţilor 

agricole în urma dezvoltării socio-economice înregistrată de România. Promovarea  

utilizării  continue  a  terenurilor  agricole  în  zonele  mai  puţin atractive 
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pentru activităţile agricole, este o provocare din perspectiva menţinerii peisajelor 

tradiţionale specifice spaţiului rural românesc, dar şi a managementului durabil al 

resurselor naturale, răspunzând şi acestor nevoi. 

 

Amenințările cu care se confruntă mediul natural din România, şi pentru evitarea 

cărora sunt propuse unele măsuri (agro-mediu şi climă sau agricultură ecologică) în 

cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, vizează şi reducerea 

poluării din surse agricole. 

 

Rolul multifuncţional al pădurii, în urma acţiunilor de împădurire şi a limitării 

numărului de lucrări silvotehnice în cadrul pădurilor, va răspunde nevoilor  identificate. 

 

Pentru abordarea nevoilor adresate schimbărilor climatice, va fi necesară 

promovarea unor practice agricole care să conducă la adaptarea la schimbările climatice, 

promovarea unui management adecvat al gunoiului de grajd şi reducerea utilizării 

inputurilor, promovarea eficientizării utlizării apei în sectorul agricol sau promovarea 

producerii și utilizării energiei din surse regenerabile. 

 

3) Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii 

în zonele rurale 

Zonele rurale joacă un important rol socio-economic în România, reprezentând  o 

pondere mare din suprafaţa totală a teritoriului fiind locuite de aproape jumătate din 

populaţia țării. Acest spaţiu ar putea beneficia de o bună dezvoltare a mediului de afaceri 

şi oferi noi locuri de muncă, oferind oportunități de ocupare în rândul al populaţiei active 

din mediul rural. 

 

Obiectivul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 va răspunde 

nevoilor selectate prin prioritatea de dezvoltare rurală, respectiv prioritatea orizontală 

după cum urmează: 
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➢ Prioritatea 6 de dezvoltare rurală (P6) prin domeniile de intervenţie va conduce 

la reducerea decalajelor legate de: gradul de sărăcie şi risc de excluziune socială, 

locuri de muncă în mediul rural, infrastructură de bază şi servicii, precum şi 

infrastructură de învăţământ agricol; conservarea patrimoniului local şi dezvoltare 

locală şi nivel de calitate a vieţii în mediul rural. 

Abordarea nevoilor 19-23 va sprijini schimbarea structurii ocupaționale a zonelor 

rurale (inclusiv absorbţia forţei de muncă excedentare din agricultură), prin stimularea 

unei economii rurale care să ofere locuitorilor oportunităţi de diversificare pentru 

obținerea de venituri şi pentru reducerea gradului de sărăcie. Aceasta va conduce la 

crearea de şanse egale între populația rurală şi populația urbană prin furnizarea unor 

condiţii de viaţă adecvate, inclusiv în contextul educației, a serviciilor de sănătate și 

serviciilor sociale. 

 

Sprijinirea creării de noi microîntreprinderi și întreprinderi mici va genera noi 

locuri de muncă în mediul rural și va conduce la absorția forței de muncă excedentare 

din sectorul agricol. Înființarea unor noi întreprinderi cu activități neagricole, sau 

dezvoltarea celor existente, inclusiv pentru stimularea turismului rural, dar şi o mai bună 

recunoaștere și protecţie a moştenirii culturale și naturale va spori atractivitatea spațiului 

rural, diminuând astfel tendința locuitorilor de a emigra către zonele urbane  în căutarea 

de noi oportunităţi socio-economice. 

 

Continuarea abordării LEADER are o importanţă majoră în condiţiile nevoilor 

specifice ale comunităţilor locale, iar investiţiile în infrastructură modernă TIC vor 

contribui la abordarea nevoii. Prin abordarea nevoii, se poate construi o bază solidă 

pentru furnizarea de cunoștințe și de servicii adecvate care să asigure educația viitoarei 

generaţii din domeniul agricol pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare a sectorului 

agro-alimentar. 

 

Având în vedere elementele identificate mai sus, sprijinul prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală  va adresa în principal: 
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➢ Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici 

non-agricole în zonele rurale; 

➢ Îmbunătățirea infrastructurii locale, educaționale și de îngrijire medicală, sisteme de 

alimentare cu apă, canalizare, drumuri locale; 

➢ Restaurarea și conservarea moștenirii culturale; 

➢ Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru 

dezvoltarea locală; 

➢ Servicii de consiliere și acțiuni de transfer de cunoștințe pentru dezvoltarea afacerilor 

în spațiul rural. 

 

5. Cadrul strategic privind Planul de dezvoltare regională 2014 – 2020 al 

Regiunii Sud Muntenia (versiunea martie 2015) 
 

Strategia de dezvoltare își propune să continue și să actualizeze direcțiile de 

dezvoltare formulate atât de documentele strategice de la nivel național, cât și de cele 

de la nivel regional (Planul de Dezvoltare Regională 2007 – 2013, Strategia Regională 

de Inovare 2008 – 2013, Planul Regional de Acțiune pentru Ocuparea Forței de Muncă 

și Incluziune Socială 2009 – 2011, Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ  2009 

– 2013). 

 

În ceea ce privește abordarea de la care se pleacă în fundamentarea strategiei, 

aceasta propune o viziune integratoare, ce include investiții ce pot fi finanțate din mai 

multe surse (buget local, buget național, fonduri europene, precum și alte instrumente 

de finanțare). 

 

Strategia se va baza pe patru principii operaţionale care vor ghida la nivel regional 

acţiunile de implementare a acesteia. Principiile operaţionale sunt: 

 

➢ Parteneriat - revitalizarea economică, socială și teritorială a regiunii va fi obţinută 

prin continuarea întăririi parteneriatului regional şi menţinerea unei colaborări 

efective la nivel strategic şi operaţional. Astfel, Planul de Dezvoltare Regională 2014 

– 2020 urmează să fie implementat şi coordonat în baza abordării parteneriale 
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care va asigura că energia, resursele şi experienţa partenerilor regionali, vor fi 

orientate spre dezvoltarea durabilă a regiunii; 

➢ Concentrare tematică - strategia va urmări să asigure concentrarea resurselor cu 

precădere spre un număr limitat de priorități tematice, ce se află în strânsă legătură 

cu prioritățile Strategiei Europa 2020, Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea 

Dunării și cu țintele naționale asumate de România prin Programul Național de 

Reformă 2011 – 2013. Investițiile vor fi direcționate în special către zonele cu 

necesităţi şi oportunităţi sporite şi pe activităţile care conduc la reducerea 

disparităţilor şi la creşterea impactului şi beneficiilor economice. 

➢ Integrare şi corelare - integrarea va implica asigurarea unor legături efective şi 

eficiente între programe, printr-un cadru care să susţină şi să contribuie la 

regenerarea socio-economică a regiunii. Pe de altă parte, deoarece implementarea 

Planului de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 este realizată în mare parte prin 

finanțarea din fonduri europene, este necesară corelarea Planului de Dezvoltare 

Regională cu politica de coeziune a Uniunii Europene. Astfel, în vederea identificării 

obiectivelor de dezvoltare regională ale regiunii Sud Muntenia, obiective care să fie 

în concordanță cu obiectivele strategice ale Uniunii Europene, în procesul de 

elaborare al strategiei au fost avute în vedere obiectivele europene, promovate prin 

Strategia Europa 2020 și Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării și 

asumate de România prin Programul Național de Reformă  2011 – 2013. 

➢ Inovare - Strategia se va baza pe o abordare inovatoare în implementare, ce se va 

concentra pe dezvoltarea capacității de inovare a regiunii și generarea de noi surse 

de creștere. Problemele legate de schimbările climatice, securitatea alimentară şi 

energetică, sănătate şi îmbătrânirea populaţiei pot fi soluţionate prin intermediul 

inovării. 

 

Strategia de dezvoltare, prin structură şi conţinut urmăreşte formularea unui 

răspuns  coerent  și  articulat  la  problemele  și  punctele  slabe  ale  regiunii,  prin 
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propunerea unei viziuni strategice ce susține dezvoltarea economică şi echilibrată a 

regiunii, concomitent cu dezvoltarea capacităţii acesteia de a se adapta şi de a putea 

răspunde la principalele schimbări economice cheie. 

 

Strategia se adresează unei game diverse de probleme economice, sociale şi de 

mediu ale comunităţilor, care sunt relevante pentru a defini şi furniza obiectivele 

necesare obţinerii dezvoltării durabile şi creşterii coeziunii economice, sociale și 

teritoriale în regiune. Strategia se concentrează pe o combinare între investițiile de tip 

hard (în infrastructură) și măsuri de tip soft (în domeniul resurselor umane), pentru a 

putea adresa în mod armonizat raportul nevoi-resurse, obiective de atins și mijloace 

necesare. Mai mult, această viziune se bazează pe acțiunile prevăzute de autoritățile 

publice locale, singure sau în parteneriat cu diverși actori locali sau regionali din 

sectorul public sau privat, în vederea asigurării unei dezvoltări economice, sociale și 

teritoriale durabile și pentru a realiza obiectivul general al strategiei. 

 

Obiectivul strategic general este stimularea unui proces de creștere economică 

durabilă și echilibrată a regiunii Sud Muntenia, bazată pe inovare și favorabilă 

incluziunii sociale, care să conducă la creșterea prosperității și calității vieții locuitorilor 

săi. 

 

Acest obiectiv este corelat cu abordarea europeană privind creșterea 

competitivității regiunilor și promovarea echității prin prevenirea marginalizării zonelor 

cu probleme de dezvoltare economică și socială și implică asigurarea unui standard de 

viaţă ridicat, prin creştere şi dezvoltare economică, socială și teritorială echilibrată, 

bazată pe inovare, utilizarea eficientă a resurselor și favorabilă incluziunii sociale. 

 

Scopul strategic reflectă abordarea concentrată, integrată şi flexibilă pentru: 

 
➢ îmbunătăţirea competitivităţii şi capacităţii inovatoare a economiei regiunii în 

vederea creşterii economice; 
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➢ reducerea disparităţilor economice şi sociale existente în interiorul regiunii şi 

creşterea gradului de includere a comunităților dezavantajate în viaţa economică a 

acesteia; 

➢ protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu și a biodiversității; 

➢ folosirea raţională a resurselor naturale. 

 
Obiectivele strategice specifice. Atingerea obiectivului strategic general se va 

face printr-un set de obiective strategice specifice, care reflectă combinaţia aspiraţiilor 

sociale, economice şi de mediu ale regiunii. Prin obiectivele specifice, strategia 

urmăreşte eliminarea factorilor care blochează dezvoltarea pe ansamblu a regiunii, 

exploatând totodată avantajele care furnizează oportunităţi de dezvoltare. 

 

Obiectivele strategice specifice care vor ghida implementarea Planului şi care 

printr-o abordare cuprinzătoare şi integrată urmăresc revitalizarea economică şi socială 

a regiunii, sunt: 

 

➢ Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea 

mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea 

promovării dezvoltării durabile; 

➢ Dezvoltarea policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane; 

➢ Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor autohtone 

și  consolidarea  cercetării – dezvoltării – inovării; 

➢ Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural; 

➢ Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și 

a participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței 

de muncă; 

➢ Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și 

promovarea incluziunii sociale; 

➢ Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii 

Sud Muntenia; 
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Obiectivele orizontale. În procesul de dezvoltare al Planului de Dezvoltare 

Regională 2014 - 2020, parteneriatul regional a recunoscut importanţa fundamentală 

privind includerea în structura acestuia a trei obiective orizontale sau transversale, care 

vor fi aplicate tuturor priorităţilor şi măsurilor individuale şi care vor contribui la 

creşterea competitivităţii regiunii Sud Muntenia. Cele trei obiective orizontale sunt: 

sustenabilitatea mediului, oportunităţi egale și inovare şi societatea informaţională. 

 

Strategia se concentrează pe șapte priorităţi cheie, care individual sau în 

combinaţie, contribuie la implementarea acesteia, asigurând prin structură şi conţinut 

corelarea între acţiuni şi obiectivele strategice. Strategia va fi implementată pe baza 

următoarelor priorităţi cheie, ce sunt orientate spre nevoile specifice de dezvoltare ale 

regiunii și sunt conforme și cu Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2014 – 

2020, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: 

 

1) Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale; 

2) Prioritatea 2 -  Dezvoltare urbană durabilă; 

3) Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung; 

4) Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței energetice; 

5) Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă; 

6) Prioritatea 6 – Susținerea sănătății și asistenței sociale; 

7) Prioritatea 7 – Dezvoltarea rurală și agricultura 

 
1. Prioritatea 1. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale are ca 

obiectiv creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin 

dezvoltarea mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în 

vederea promovării dezvoltării durabile. 

 

Această prioritate are următoarele măsuri: 
 

➢ Măsura 1.1 - Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport; 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Trivalea-Moșteni, județul Teleorman 

pentru perioada 2020-2027 

 

41 
 

 

 

➢ Măsuta 1.2. - Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și de 

servicii publice; 

➢ Măsura 1.3. - Dezvoltarea infrastructurii informaționale și de telecomunicații; 

➢ Măsura 1.4. - Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice; 

➢ Măsura 1.5. - Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale, sportive și 

recreative; 

➢ Măsura 1.6. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural. 

 
2. Prioritatea 2. Dezvoltarea urbană durabilă care are ca obiectiv dezvoltarea 

policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane. 
 

Această prioritate are următoarele măsuri: 

 
➢ Măsura 2.1. Consolidarea capacității locale, județene și regionale de planificare 

spațială și urbană; 

➢ Măsura 2.2. Dezvoltarea şi regenerarea urbană durabilă; 

➢ Măsura 2.3. Creșterea cooperării între mediul urban și rural; 

 
3. Prioritatea 3. Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung care 

are ca obiectiv creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-

urilor autohtone și  consolidarea  cercetării – dezvoltării – inovării. 

 

Această prioritate are următoarele măsuri: 
 

➢ Măsura 3.1. Sprijinirea dezvoltării sectorului IMM, în special a celor bazate pe 

cunoaștere; 

➢ Măsura 3.2. Susținerea cercetării-dezvoltării-inovării ca factor important al 

competitivității; 

➢ Măsura 3.3. Facilitarea aplicării inovării în economia regiunii; 

➢ Măsura 3.4. Promovarea cooperării interne și internaționale. 
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4. Prioritatea 4. Protecția mediului și creșterea eficienței energetice care are ca 

obiectiv protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului 

natural. 

 

Această prioritate are următoarele măsuri: 
 

➢ Masura 4.1. Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de mediu; 

➢ Măsura 4.2. Protejarea și conservarea mediului și a biodiversității regionale; 

➢ Măsura 4.3. Reducerea vulnerabilității la riscuri și adaptarea la schimbările 

climatice; 

➢ Măsura 4.4. Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării 

resurselor regenerabile. 

 

5. Prioritatea 5. Susținerea educației și ocupării forței de muncă are ca obiectiv 

dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și 

a participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței 

de muncă. 

 

Această prioritate are următoarele măsuri: 
 

➢ Măsura 5.1 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale şi de 

cercetare; 

➢ Măsura 5.2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a sistemului educaţional, de 

cercetare şi de formare continuă; 

➢ Măsura 5.3. Corelarea programelor educaţionale cu cerinţele pieţei muncii; 

➢ Măsura 5.4. Sprijinirea adaptabilităţii forţei de muncă şi promovarea 

antreprenoriatului; 

➢ Măsura 5.5.  Politici active de angajare; 

 
6. Prioritatea 6. Susținerea sănătații și asistenței sociale care are ca obiectiv 

îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și 

promovarea incluziunii sociale. 
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Această prioritate are următoarele măsuri: 
 

➢ Măsura 6.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate și 

asistență socială; 

➢ Măsura 6.2. Dezvoltarea capacității instituționale a sistemului sanitar și de asistență 

socială; 

➢ Măsura 6.3. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 

 
7. Prioritatea 7. Dezvoltarea rurală și agricultura care are ca obiectiv general 

creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii 

Sud Muntenia. 

 

Această prioritate are următoarele măsuri: 
 

➢ Măsura 7.1. Revitalizarea comunităţilor rurale; 

➢ Măsura 7.2. Conservarea și îmbunătățirea mediului înconjurător a comunităților 

rurale și protejarea moștenirii culturale (patrimoniul material și imaterial); 

➢ Măsura 7.3. Diversificarea economiei rurale şi creşterea competitivităţii acesteia; 

➢ Măsura 7.4. Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sprijin a 

agriculturii și silviculturii; 

➢ Măsura 7.5. Diversificarea și dezvoltarea sectorului agricol și agro-alimentar; 

➢ Măsura 7.6. Instruire și consultanță în agricultură. 

 
6.  Corelare cu Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2010-2020 

 

Strategia de Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman are la bază 

două categorii de obiective și anume obiective verticale și orizontale. 

În cele ce urmează se vor prezenta obiectivele verticale și politicile din cadrul 

fiecărui obiectiv. 
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1. Obiectiv vertical 1: Reactivarea bazei mediului economic local prin dezvoltarea 

industriei. 

Acest obiectiv are la bază mediul economic de la nivel local care trebuie să se 

reinventeze în mod constant prin adaptări structurale și la nivel micro-economic. 

În contextul actual, de criză economico-financiară, există un pericol real pentru creșterea 

șomajului, scăderea nivelului de trai și a gradului de educaţie. Autorităţile locale trebuie 

să îşi crească capacitatea de a răspunde acestor provocări pe termen mediu  și lung,  prin  

instrumente  eficiente  și  leadership  la  nivel instituţional. 

Obiectivul este implementat prin următoarele politici: 

➢ Politica 1. Susținerea actorilor mari industriali și întărirea parteneriatelor pentru 

dezvoltarea comunității; 

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

investiții. 

 

2. Obiectiv vertical 2: Creșterea competitivității în agricultură și dezvoltarea 

spațiului rural. 

În realizarea strategiei se numără și creşterea competitivității sectorului agricol şi 

dezvoltarea spațiului rural. Potențialul agricol existent din judeţul Teleorman dispune 

de premise favorabile pentru practicarea unei agriculturi productive, care să aibă un rol 

decisiv în dezvoltarea locală. 

Obiectivul este implementat prin următoarele politici: 

➢ Politica 1. Creșterea productivității agricole prin valorificarea potențialului 

existent; 

➢ Politica 2. Redefinirea județului Teleorman într-un centru regional de 

competitivitate în sectorul agro-industrial; 

➢ Politica 3. Promovarea dezvoltării rurale durabile. 
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3. Obiectiv vertical 3: Dezvoltarea mediului antreprenorial. 

Dezvoltarea unui mediu economic local este crearea de parteneriate între 

sectoarele public, privat și societate civilă, cărora li se adaugă o puternică colaborare  la 

nivel orizontal și vertical. 

Obiectivul este implementat prin următoarele politici: 

➢ Politica 1. Dezvoltarea de servicii de vârf conexe activităților industriale; 

➢ Politica 2. Asistență pentru crearea de inițiative antreprenoriale individuale și 

întreprinderi mici și mijlocii; 

➢ Politica 3. Promovarea culturii antreprenoriale și sprijinirea micilor antreprenori. 

 

 

4. Obiectiv vertical 4: Reducerea dezechilibrelor și creșterea gradului de 

incluziune socială. 

Descentralizarea serviciilor sociale este un deziderat al reformării mai largi a 

administraţiei publice, ghidată de nevoia de a crea o piaţă variată şi complexă de  livrare 

a serviciilor sociale, piaţă care va conduce la creșterea calităţii prestaţiilor livrate  

populaţiei  judeţului Teleorman. 

Obiectivul este implementat prin următoarele politici: 

➢ Politica 1. Modernizarea serviciilor județene și locale de asistență socială şi 

protecția copilului prin scăderea costurilor şi creşterea impactului socio-economic; 

➢ Politica 2. Ameliorarea calității serviciilor sociale existente; 

➢ Politica 3. Reducerea disparităților urban-rural prin îmbunătățirea calității 

serviciilor  educaționale  și mentoratului la nivel de școală; 

➢ Politica 4. Acces îmbunătățit la servicii medicale de calitate cu ajutorul unei 

infrastructuri  modernizate  de sănătate; 

➢ Politica 5. Reducerea gradului de sărăcie pentru diminuarea efectelor migrației. 

 

 

5. Obiectiv vertical 5: Valorificarea resurselor energetice regenerabile. 
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Ţinând cont de caracteristicile sale, judeţul Teleorman  are  posibilitatea utilizării  

resurselor  energetice  regenerabile  atât  ca  motor  pentru  creşterea eficienţei  

economice,  cât  şi  ca  mijloc  de  protejare  a  mediului ambiant. 

Obiectivul este implementat prin următoarele politici: 

➢ Politica 1. Valorificarea resurselor energetice regenerabile; 

➢ Politica 2. Stimularea preocupărilor şi investițiilor în domeniul producției şi 

utilizării  de  energie din  surse regenerabile. 

 

În cele ce urmează se vor prezenta obiectivele orizontale și politicile din cadrul 

fiecărui obiectiv. 

1. Obiectiv orizontal 1: Consolidarea infrastructurii pentru dezvoltare 

echilibrată. 

Fundamentarea alegerii infrastructurii drept obiectiv orizontal s-a produs prin 

identificarea acelor componente de infrastructură care, prioritizate pe componente 

sectoriale, pot crește gradul de dezvoltare pe  sector,  prin  avantajul  unei  infrastructuri 

de bază reabilitate. 

Obiectivul este implementat prin următoarele politici: 

➢ Politica  1  Crearea  infrastructurii necesare  dezvoltării  industriale  şi  susținerii 

accesibilității inter-modale; 

➢ Politica 2 Asigurarea unei infrastructuri adecvate creşterii competitivității în 

agricultură şi dezvoltare rurală; 

➢ Politica 3 Dezvoltarea infrastructurii dedicate sprijinirii mediului antreprenorial; 

➢ Politica 4 Reducerea disparităților teritoriale prin îmbunătățirea infrastructurii 

sociale; 

➢ Politica 5 Valorificarea resurselor energetice locale. 

 

 

2. Obiectiv orizontal 2: Egalitatea de șanse, principiu de bază în valorificarea 

capitalului uman pentru  consolidarea unei economii bazate pe cunoaștere. 
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Egalitatea de şanse este o valoare comună atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi 

la nivelul României. 

Respectarea principiului egalităţii de şanse reprezintă o condiţie pentru  atingerea 

obiectivelor de dezvoltare economică şi socială a Uniunii  Europene.  În acest sens, 

autorităţile publice centrale şi locale au intensificat transpunerea principiului egalităţii 

de şanse la nivel naţional şi local, în documentele strategice programatice esenţiale 

pentru dezvoltarea României. Toate aceste aspecte sunt realizate în conformitate cu 

legislaţia comunitară şi naţională în vigoare. 

Obiectivul este implementat prin următoarele politici: 

➢ Politica 2.1 Promovarea egalității de şanse; 

➢ Politica 2.2. Formare profesională inițială și recalificare pentru pregătirea 

profesională a capitalului uman prin reducerea accesului inegal la resursa de muncă 

a mediului rural; 

➢ Politica 2.3. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă și 

crearea unui cadru concurențial pentru serviciile de formare profesională; 

➢ Politica 2.4. Adaptarea ofertei învățământului universitar și mediului de cercetare  

la realitățile și nevoile pieței muncii; 

➢ Politica 2.5. Formarea specializată pentru implementarea priorităților strategice. 

 

 

3. Obiectiv orizontal 3: Protejarea mediului și dezvoltare durabilă. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Teleorman îşi propune să 

îndeplinească la nivel orizontal obiectivul de protejare a mediului şi asigurare a 

dezvoltării durabile. 

Obiectivul este implementat prin următoarele politici: 

➢ Politica 1 Minimizarea emisiilor poluante şi a altor efecte negative  asupra  

mediului  în  contextul  dezvoltării industriale; 

➢ Politica 2 Sprijinirea dezvoltării rurale durabile precum şi a agriculturii ecologice; 

➢ Politica 3 Informarea cetățenilor și responsabilizarea persoanelor cu inițiativă 

antreprenorială pentru limitarea influențelor negative asupra mediului; 
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➢ Politica 4 Promovarea dezvoltării județului ținând cont de cerințele de protejare a 

mediului; 

➢ Politica 5  Exploatarea  responsabilă  a  resurselor  energetice  regenerabile  pentru 

o  dezvoltare  durabilă a județului. 

 

4. Obiectiv orizontal 4: Întărirea colaborării transfrontaliere şi a poziției 

strategice a județului. 

Cooperarea transfrontalieră şi reducerea disparităţilor de dezvoltare socio- 

economică dintre regiuni reprezintă obiective urmărite la nivelul întregii Uniuni 

Europene. Motivaţia este una cât se poate de firească: dezvoltarea de parteneriate 

permite eficientizarea proceselor prin care se urmăreşte atingerea unor obiective 

similare de către regiuni sau state învecinate. 

Obiectivul este implementat prin următoarele politici: 

➢ Politica 1: Creşterea accesibilității şi a schimbului de tehnologii şi know-how cu 

Bulgaria în domeniul industrial; 

➢ Politica 2: Cooperare strategică transfrontalieră pentru creşterea competitivității în 

agricultură; 

➢ Politica 3: Creşterea inițiativelor antreprenoriale prin parteneriate cu actori de peste 

graniță; 

➢ Politica 4: Colaborare socio-culturală pentru un management eficient al resurselor 

umane şi pentru o mai bună integrare socială; 

➢ Politica 5: Valorificarea în comun a fluviului Dunărea şi schimbul de 

tehnologii  în  domeniul  energiilor regenerabile. 

 

5. Obiectiv orizontal 5: Stimularea dezvoltării județului Teleorman prin 

întărirea  capacității instituționale a administrației publice. 

Implementarea de sisteme informatice şi participarea în parteneriate reprezintă 

soluţii viabile pentru creşterea capacităţii administrative a acestor comunităţi. 

Obiectivul este implementat prin următoarele politici: 
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➢ Politica 1. Creșterea eficacității și eficienței instituțiilor publice prin utilizarea 

instrumentelor moderne  de management; 

➢ Politica 2. Competență şi eficiență pentru o administrație durabilă; 

➢ Politica 3. Administrație bazată pe rezultate şi performanță prin planificare 

strategică; 

➢ Politica 4. Comunitate activă prin instituții ale administrației publice transparente; 

➢ Politica 5. Stimularea parteneriatului și asocierii transfrontaliere, regionale și 

județene. 
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III. POZIȚIONAREA COMUNEI TRIVALEA-MOȘTENI ÎN 

JUDEȚUL TELEORMAN 
 

 
 

 

 

1. Așezarea, suprafața și împărțirea administrativă a județului Teleorman 

 

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

Române. 

 

Județul Teleorman se învecinează: 

 
➢ la nord cu județele Argeș și Dâmbovița; 

➢ la est  cu județul Giugiu; 

➢ la vest cu județul Olt; 

➢ la sud cu fluviul Dunărea, care constituie graniţa României cu Bulgaria. 
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Suprafaţa judeţului Teleorman este de 5.790 km², încadrându-se între judeţele  de 

mărime mijlocie ale ţării, situându-se pe locul 19 la nivel naţional.  În  cadrul regiunii 

Sud-Muntenia, din care face parte, judeţul Teleorman ocupă locul doi ca suprafaţă, după 

judeţul Argeş. Din acest punct de vedere țara noastră se situează pe locul 7 în Uniunea 

Europeană, (6%). 

 

Împărţirea administrativă a judeţului este următoarea: 

 
➢ 3 municipii: municipul Alexandria cu 45.434 de locuitori, municipiul Roșiori de 

Vede cu 27.416 de locuitori și municipiul Turnu Măgurele cu 24.772 de locuitori; 

➢ 2 oraşe: orașul Videle cu 11.508 de locuitori și orașul Zimnicea cu 14.058 de 

locuitori; 

➢ 92 de comune, împreună înregistrând 256.935 de locuitori, cu 231 de sate. 

 
Reşedinţa judeţului este municipiul Alexandria fiind un municipiu din categoria 

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

armonizarea dezvoltării în teritoriu. 

 

Roşiorii de Vede este un municipiu din categoria oraşelor mijlocii, nod feroviar, 

cu funcţiuni industriale şi de servire a localităţilor din nord-vestul judeţului. 

 

Turnu Măgurele se încadrează în tipologia oraşelor mijlocii, fiind totodată un 

centru industrial şi portuar cu rol de servire a localităţilor din sud-vestul judeţului. 

 

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

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

petrolieră. 

 

Majoritatea satelor din judeţul Teleorman au profil predominant agricol însă 

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

judeţului. 
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2. Populația județului Teleorman 

 

La nivelul județului Teleorman, în 2011 populația județului era de 380.123 de 

persoane, dintre care 186.008 de persoane de sex masculin și 194.115 de persoane de 

sex feminin. 

 

Conform recensământului din anul 2011, populația județului Teleorman, din 

punct de vedere al etniei, era structurată astfel: 345.949 de persoane sunt de naționalitate 

română, 8.198 de persoane sunt declarate ca având naționalitatea romă,  iar restul până 

la populația stabilă de 380.123 de persoane sunt de altă etnie (maghiară, ucraineană, 

germană, turcă, bulgară, grecă, italiană, etc.) 

 

Cele mai reprezentative limbi materne, vorbite pe teritoriul județului Teleorman, 

conform recensământului din anul 2011 sunt limba română, limba turcă, limba  romană, 

limba maghiară. Astfel 349.565 de persoane vorbesc limba română, 25 de persoane 

vorbesc limba turcă, 4.599 de persoane vorbesc limba romană, 18 persoane vorbesc 

limba turcă. Pentru 25.850 de persoane nu sunt informații disponibile. 

 

Din punct de vedere al religiei situația este după cum urmează: 348.203 de 

persoane sunt de religie ortodoxă, 4.050 de persoană sunt de religie adventistă de ziua a 

șaptea, 453 de persoane sunt de religie creștină după Evanghelie, 403 de persoane sunt 

de religie baptistă, 381 de persoane sunt de religie penticostală, iar 214 de persoane sunt 

de religie martorii lui Iehova. Pe teritoriul județului Teleorman mai întâlnim următoarele 

religii cu persoane adepte în număr nesemnificativ și anume: romano-catolică, 

reformată, greco-catolică, musulmană, creștină de rit vechi, ortodoxă sârbă, 

evanghelică. 

 

Persoanele declarate ca neavând nici o apartenență religioasă sunt în număr de 61 

de persoane, 58 de oameni sunt declarați atei iar pentru 25.939 de persoane nu sunt 

informații disponibile, conform recensământului din anul 2011. 
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Din totalul populației stabile a județului, de peste 10 ani, adică 346.644 de 

persoane, 23.602 dintre ele au studii universitare de licență. Studii post liceale și de 

maiștri au 8.507 de persoane, 75.139 de persoane au studii liceale, iar 47.152 de 

persoane au studii de școală profesională și de ucenici, conform recensământului din 

anul 2011. 

 

Cei care au terminat ciclul gimnazial sunt 99.803 de persoane, la nivelul anului 

2011 iar 75.861 de persoane au terminat doar ciclul primar. Fără școală absolvită  sunt 

15.577 de persoane dintre care 9.226 sunt persoane analfabete. 

 
În România, populaţia ocupată se diminuează atât la nivel naţional, cât şi în rural. 

La nivel naţional, în 2012, rata ocupării, ca expresie a gradului de concentrare a 

populaţiei ocupate în vârstă de 15-64 ani, era de 59,5%, mai mică faţă de media 

europeană cu 4,7%. 

 

În perioada de referință 2005-2012, o analiză a populaţiei ocupate pe sectoare de 

activităţi ale economiei naţionale indică scăderea numărului persoanelor ocupate în 

sectorul primar și secundar (cu 3,2 % în agricultură și 1,7 % în industrie şi construcţii) 

și o creștere cu 4,9% în sectorul terțiar. 

 

În spațiul rural, structura populației ocupate indică o pondere mai ridicată a 

populației ocupate în agricultură, de 60,3%, comparativ cu cea din sectoarele non- 

agricole (cu 40,2% faţă de industrie şi 40,6% faţă de servicii). 

 

Analizând structura populaţiei ocupate din punct de vedere al statutului 

profesional, la nivelul anului 2012, lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali 

neremuneraţi din mediul rural reprezentau 89% din totalul populației încadrată la acest 

statut profesional. 

 

De asemenea, în contextul economiei rurale, ponderea lor este de 57,9% din 

totalul populaţiei ocupate în mediul rural în anul 2012, aspect ce este asociat mai 
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curând cu agricultura de subzistență și cu lipsa alternativelor decât cu spiritul 

antreprenorial. 

 

În spaţiul rural, se înregistrează o scădere a ratei de ocupare la principala grupă 

de vârstă, 15-64 ani (61,6% în 2005, comparativ cu 60,7% în 2012). Raportat la  mediul 

de rezidență, se poate observa că, la nivelul anului 2012, rata ocupării populației 

cuprinse între 15-64 ani în rural (60,7%) este cu 2% mai mare decât cea din urban, ceea 

ce în loc să reflecte existenţa unor ocazii de angajare mai bune indică mai degrabă o 

ocupare insuficientă a forţei de muncă din această zonă. 

 

3. Relieful județului Teleorman 

 

Relieful judeţului este compus de două trepte principale, câmpie şi luncă. 

 
Câmpia Munteniei de Vest, Lunca Dunării, şi Lunca Oltului formează întregul 

teritoriu prezentând o uşoară înclinare către sud-est. 

 

În ceea ce privește altitudinea cea mai mare este de 170 m, prezente în partea de 

Nord. Lunca Dunării este treapta cea mai joasă din relieful teritoriului, altitudinea 

acesteia fiind de 24 m la Turnu Măgurele şi 20 m la confluenţa cu Vedea. 

 

4. Clima 

 

Clima specifică pentru câmpia sudică, zonă în care se găsește  județul  Teleorman 

este temperat-continentală, având un potenţial caloric ridicat, cu amplitudini mari ale 

temperaturii aerului, cantităţi reduse de precipitaţii, cu regim adeseori torenţial, (în 

perioada de vară) însoţite de perioade frecvente de secetă. 

 

Poziţia centrală a câmpiei face ca zona să aibă un climat de tranziţie între partea 

estică - clima mai moderată - şi partea vestică, având climat continental. 
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5. Rețeaua hidrologică 

 

Reţeaua hidrografică este bogată la nivelul județului Teleorman. Este formată din 

fluviul Dunărea  şi  afluenţii principali din acest sector: Oltul, Călmăţuiul şi  Vedea. 

 

Vecinătatea fluviului Dunărea reprezintă unul dintre atuurile judeţului, 

constituind un potenţial vector de dezvoltare, prin oportunităţile de cooperare 

transfrontalieră cu Bulgaria. 

 

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

Câinelui, Tinoasa, Nanov şi Târnava. Resursele de apă (exceptând Dunărea şi Oltul) 

sunt moderate sub aspect cantitativ. 

 

Cu excepţia râului Teleorman, toate râurile din bazinul hidrografic al Vedei au 

fost transformate în salbe de iazuri, în scopul reţinerii  pentru  perioada  de  vară  a unor 

rezerve  necesare  irigaţiilor  şi  unităţilor agrozootehnice. 

 

Numeroase astfel de iazuri se găsesc şi pe celelalte râuri (Călmăţui, Urlui, 

Glavacioc) pe tot cuprinsul judeţului existând circa 170 iazuri, peste 50% din acestea 

fiind folosite pentru piscicultură şi irigaţii, altele având rol de prevenire a inundaţiilor. 

Cu toate acestea, judeţul Teleorman este deficitar la capitolul sistem de irigaţii reabilitat, 

fiind un punct slab în  dezvoltarea agriculturii la un nivel avansat. 

 

6. Resursele naturale 

 

La nivelul județului, resursele naturale sunt la un nivel limitat, din cauze diverse 

precum influența reliefului şi gradul scăzut de diversitate. 

 

Resursele subsolului sunt constituite în principal din zăcăminte de ţiţei şi gaze 

naturale în zona nord-estică, în perimetrul Videle – Olteni – Poieni - Siliştea Nouă. 

Structurile de zăcăminte cele mai importante sunt exploatate pe teritoriul localităţilor 

Videle, Blăjeşti, Siliştea, Moşteni, Baciu, Prejba, Sericu, Purani. 
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Rocile utile sunt prezente  sub  forma  argilelor  comune  (în  zonele  Alexandria, 

Gorgani-Zimnicea, Ciuperceni) nisipuri şi  pietrişuri  (zăcăminte importante la Turnu 

Măgurele, Zimnicea, Plosca, Poroschia-Ţigăneşti, Scrioaştea şi zone de perspectivă la 

Orbeasca, pe râul Vedea şi afluenţi în raza comunelor Cevenia, Mavrodin, Nanov). 

Există de asemenea şi un zăcământ de lignit, care nu a fost însă explorat amănunţit. 

 

7. Solurile și terenurile agricole 

 

Un avantaj al reliefului este potenţialul solurilor, care prezintă un grad ridicat de 

fertilitate naturală, favorabil dezvoltării de culturi agricole. 

 

Cele mai întâlnite soluri sunt cernoziomurile, solurile brun-roşcate şi solurile 

brune de pădure, care se succed de la sud spre nord în ordinea de mai sus. Aceste  soluri 

creează condiţii favorabile pentru culturile cerealiere, precum şi pentru legume şi plante 

tehnice (culturile de rapiţă fiind prezente în special în judeţ). 

 

Fondul funciar, care reprezintă totalitatea terenurilor din judeţul Teleorman, în 

anul 2008 fiind înregistrată o suprafaţă totală de 578.978 hectare, din care suprafaţă 

agricolă este de 499.175 hectare. 

 

8. Regiunea Sud Muntenia 

 

Regiunea Sud Muntenia este formată din 7 județe și anume județul  Argeș, județul 

Călăraşi, județul Dâmboviţa, județul Giurgiu, județul Ialomiţa, județul  Prahova, județul 

Teleorman, 16 municipii, 32 de oraşe şi 519 de comune cu 2.019 de sate. 

 

Regiunea Sud Muntenia acoperă 14.54% din suprafaţa totală a României, 

reprezentând 34,453 km², populaţia regiunii fiind de 3.258.775 locuitori. 

 

Populația rurală are o pondere însemnată în anumite regiuni ale României. În 

regiunea Sud Muntenia procentul este de 58,6%, în regiunea Nord Est procentul este 
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de 56,8%, iar în regiunea Sud-Vest Oltenia procentul este 51,9%, cea mai mare 

densitate, exceptând regiunea București-Ilfov, înregistrându-se în regiunea Nord-Est 

(63,24 loc./ km²), în timp ce în partea de vest a țării spațiul rural este mai puțin populat 

(26,51 loc./km² în regiunea Vest). Aceste diferențe de pondere au o mare influență 

asupra dezvoltării socio-economice a zonei respective și asupra calității vieții populației 

rurale. 

 

Din punct de vedere regional la nivelul țării se constată o distribuție 

echilibrată a teritoriului între cele 6 regiuni (14,33% regiunea Nord-Vest, 14,30% 

regiunea Centru, 15,46% regiunea Nord-Est, 15% regiunea Sud-Est, 14,45% regiunea 

Sud-Muntenia, 12,25% Sud Vest - Oltenia și 13,44% regiunea Vest), în timp ce regiunea 

București-Ilfov care ocupă doar 0,76% din teritoriul României. 

 

Regiunea Sud Muntenia este situată în partea de Sud-Est a României, 

învecinându-se la Nord cu Regiunea Centru, la Est cu Regiunea Sud-Est, la Sud cu 

Bulgaria, limita fiind dată de graniţa naturală - fluviul Dunărea, iar la Vest cu  Regiunea 

Sud-Vest. Prezenţa în Sudul regiunii a fluviului Dunărea îi conferă acesteia posibilitatea 

de a avea comunicaţii cu cele opt ţări riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre - 

Marea Neagră de a avea ieşire la Marea Neagră şi deci acces la Portul Constanţa - 

principala poartă maritimă a ţării. 

 

Existenţa în centrul regiunii, dar nefăcând parte din aceasta, a capitalei ţării, 

Bucureşti, parte componentă a Regiunii Bucureşti-Ilfov, constituie, prin infrastructura 

socială şi instituţională,  un real și important avantaj. 

 

Regiunea cuprinde trei forme majore de relief: munte 9,5 %, deal 19,8%,  câmpie 

şi luncă 70,7%. Dacă pentru cele patru judeţe din Sud (Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi 

Teleorman), forma caracteristică de relief este câmpia, celelalte trei judeţe din Nord 

(Argeş, Dâmboviţa şi Prahova) cuprind atât câmpia, cât şi dealurile şi munţii, în  această  

zonă  găsindu-se  cele  mai  mari  altitudini  mutoase  ale  ţării:      vârfurile 
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Moldoveanu (2.544 metri) şi Negoiu (2.535 metri) din Masivul Făgăraş şi vârful Omu 

(2.505 metri) din Masivul Bucegi. 
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IV. VEDERE DE ANSAMBLU ASUPRA COMUNEI TRIVALEA- 

MOȘTENI 
 

 

 
1. Cadrul istoric al comunei Trivalea-Moșteni 

 

Fosta comună Brătășani era așezată pe valea râului Teleorman și a aparținut  Văii 

Câinelui, cu reședința în comuna Vârtoapele de Sus. 

 

Prima asezare a fost satul Tugueții de Jos, Brătășani ca sat, luând ființă mai târziu, 

totuși, înainte de 1864, cu clăcași stabiliți pe mosia Călugăreasca, a proprietarului 

Brătășanu. Pe această moșie, în anul 1864 au fost împroprietăriți împreună cu cei din 

satul Tugueții de Jos. 

 

Satul Talpeni a luat ființă prin împroprietărirea din anul 1864, cu locuitorii din 

comuna Talpa, județul Vlasca. Ulterior satul a fost alipit la comuna rurală Brătășani 

formând o unitate administrativă până în anul 1926 sub denumirea de Netoti. Din acest 

an s-a desfințat comuna Netoti, luând ființă actuala comuna Brătășani și satul Trivalea. 
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Numele de Trivalea este dat de pădurea din apropiere, cu același nume, aflată pe 

trei văi. Catunul Moșteni a primit denumirea de la statutul de moșteni, ce-l aveau cei 

câțiva stabiliți aici ca proprietari pe pamântul avut de fiecare, dat în stapânire din vremea 

domnitorului Matei Basarab. 

 

Ca urmare a Legii nr. 5 din 1950, adoptată de Marea Adunare Națională, pentru 

raionarea administrativ-eonomică a țării, Comuna Brătășani a intrat în componența 

Raionului Vârtoapele, cuprinzând satele: Brătășani, Talpeni, Netoti, Trivalea-Moșteni, 

Tugueții de Jos. 

 

În 1956 s-a desființat raionul Vârtoapele și au luat ființă raioanele Olteni și 

Drăgănești Vlasca. Comunele acestuia au fost arondate raioanelor vecine. Localitatea 

Brătășani a fost inclusa în raionul Olteni. În anul 1960, prin Legea nr. 3 din 27.12.1960, 

se face o nouă împărțire administrativă a țării. Se schimbă denumirile  unor regiuni și se 

reduc unele raioane. Cu acest prilej, se desființează raionul Olteni, comunele fiind 

arondate raioanelor mărginașe. Astfel, comuna Brătășani a fost încadrată în raionul 

Videle, fiind formată din satele: Brătășani, Talpeni, Trivalea- Moșteni, Tuguetii de Jos. 

 

Cu prilejul aplicării Legii nr.2/1968, unele localități s-au contopit. Astfel, satele 

Talpeni, Tuguetii de Jos care aparțineau de Trivalea-Moșteni s-au alipit la satul 

Brătășani. După decembrie 1989, s-a revenit la vechea denumire de Primărie, iar în anul 

1991, Legea 69 aprobată de Parlamentul României, reglementa modul de organizare și 

funcționare a primăriilor comunale și orășenești. 

 

2. Așezarea geografică a comunei Trivalea-Moșteni 

 

Comuna se întinde în lungul drumului judetean 504 care leagă localitățile 

Alexandria și Pitești, la o distanţă de 38 de kilometri de orașul reședință de județ, 

Alexandria. 
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Comuna se învecinează cu: 

 
➢ la est cu comuna Talpa; 

➢ la vest cu localitatea Garagau; 

➢ la sud cu satul Perii-Broșteni; 

➢ la nord cu satul Lada. 

 
Comuna Trivalea-Moșteni are în componență trei localități: Trivalea-Moșteni - 

localitate reşedinţă de comună, Brătășani și Deparați. 

 

3. Suprafața și relieful comunei Trivalea-Moșteni 

 

Suprafața comunei este de 9.118 de hectare. 

 
Relieful comunei este predominant de câmpie, fapt care contribuie ca casele din 

această zonă sunt concepute astfel încât să se încadreze în peisajul de câmpie, păstrând 

valorile naturale, cromatica, predominând albul înconjurat de cadru bogat de verdeaţă. 

 

4. Clima 

 

Clima este temperat continentală, specifică județului Teleorman, caracterizată 

prin veri caniculare, ierni geroase și aspre. 

 

Precipitațiile atmosferice cunosc o intensitate maximă în cursul lunii iulie iar cele 

minime în luna octombrie. Temperaturile medii anuale se situează în intervalul de10 -

20 grade C. În timpul iernii predomină vânturile geroase. 

 

5. Resursele naturale 

 

Resursele subsolului sunt legate de structura geologică. Ca urmare a unor lucrări 

de prospecțiuni geofizice și explorări geologice, în zona aceasta s-au descoperit 

importante zăcăminte de petrol și gaze naturale. 
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6. Flora și fauna 
 

Pe teritoriul comunei întâlnim vegetație arborescentă, specifică zonei de câmpie 

formată din măceș, porumbar, gherghinari, corn, soc, lemn câinesc, iar vegetația 

ierboasă este reprezentată de cimbrișor, mierea ursului, margelușa, laptele cucului, 

specii de paiușiuri, etc. 

 

Cele mai frecvente animale specifice zonei sunt: iepurii, vulpile, viezurii, 

hâciogii, șoarecii de câmp, mistrețul, etc. 

 

Dintre păsări specifice zonei sunt: privighetoarea, sticletele, graurul, cinteza, 

fazanul, mierla, pițigoiul, cioara, coțofana, pupăza, ciocănitoarea. 

 

7. Solurile și terenurile agricole 

 

Comuna Trivalea-Moșteni are o altitudine medie 109,239 m și o pantă medie de 

1,29 %. 

 

Pe teritoriul comunei Trivalea-Moșteni, 0,054 % din terenul agricol al comunei 

reprezintă teren agricol cu drenaj slab, iar 0,019 % din terenul agricol al comunei 

reprezintă teren agricol cu soluri vertice. 

 

Din terenul agricol al comunei pe un procent de 0,072 % din terenul agricol al 

comunei se manifestă minim un criteriu biofizic. 

 

Din suprafața totală a terenului agricol situat în extravilanul comunei Trivalea- 

Moșteni, terenurile arabile sunt în suprafață de 7.072 de hectare. Pășunile sunt în 

suprafață de 344 de hectare, fânețele în suprafață de 97 de hectare iar 41 de hectare sunt 

vii. 

 

Produse locale obținute: fructe (produse în livezi individuale și derivate din 

fructe), legume (produse în solarii și în grădini), vinuri, cereale (porumb, gâu, secară, 

orz), lactate (cașcaval afumat și alte derivate din lapte), miere și produse apicole. 
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Sectorul zootehnic al comunei poate fi dezvoltat prin amenajarea unor ferme sau 

microferme de creştere organizată a animalelor, a unor centre de colectare şi valorificare 

a produselor de origine animală: lapte, carne, piei, lână (centre de tăiere, abatorizare, 

carmangerii etc.). Se pot amenaja pe raza comunei ferme de creştere a păsărilor dotate 

cu centre de prelucrare şi valorificare a produselor avicole. 

 

Situația terenului neagricol este următoarea: 

 
➢ teren forestier este în suprafață de 879 de hectare; 

➢ teren care conține apă este în suprafață de 340 de hectare; 

➢ teren pentru construcții este în suprafață de 187 de hectare; 

➢ teren destinat căilor de comunicații este în suprafață de 128 de hectare; 

➢ teren degradat este în suprafață de 30 de hectare. 

 
8. Silvicultura 

 

Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră a comunei este de 879 

de hectare. Zonele de pădure asigură suficiente cantităţi de fructe de pădure, ciuperci  şi 

plante medicinale din flora spontană încât să facă oportune investiţiile în amenajarea 

unui centru de colectare, prelucrare şi valorificare. 

 

Pădurile de pe teritoriul comunei oferă potenţial investiţional prin înfiinţare de 

ateliere de mică tâmplărie, fabrici de mobilă şi profile de lemn. 

 

9. Asocieri 

 
 

Comuna Trivalea-Moșteni este membru în Asociația Comunelor din România, care 

este o organizaţie neguvernamentală şi apolitică înfiinţată cu scopul de a reprezenta 

interesele autorităţilor administraţiei publice locale de la nivel de comună în relaţiile cu 

instituţiile centrale, organismele europene şi internaţionale. 
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Comuna este membru în G.A.L. Teleorman Nord. Este un avantaj pentru această 

comunitate pentru că pot implementa mai ușor proiecte utile, finanțate prin fonduri 

europene în comună. 

 

Cu scopul de a îmbunătăți serviciul de colectarea al deșeurilor menajere, comuna 

Trivalea-Moșteni a aderat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Managementul 

deșeurilor. 

 

10. Structura socio-demografică a populației 

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Trivalea-Moșteni 

se ridică la 2.837 de locuitori. Structura pe sexe, din totalul populației, este de 1.383 

persoane de sex masculin și 1.454 persoane de sex feminin. 

 

Situația locuitorilor pe localitățile componente ale comunei Trivalea-Moșteni, 

conform recensământului din anul 2011, este următoarea: 

 

➢ în localitatea Trivalea-Moșteni populația stabilă este de 1.037 de locuitori; 

➢ în localitatea Brătășani populația stabilă este 715 de locuitori; 

➢ în localitatea Deparați populația stabilă este 1.085 de locuitori; 

 
Din punct de vedere al naționalității, din populația stabilă, la nivelul comunei 

Trivalea-Moșteni, 2.775 de persoane sunt declarate ca având naționalitate română, iar 

pentru 62 persoane nu sunt informații disponibile referitoare la etnie, conform 

recensământului din anul 2011. 

 

În tabelul de mai jos, la nivelul anului 2011 sunt prezentate grupele de vârsta și 

numărul populației care se încadrează într-o anumită grupă, astfel: 
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Grupa Sub 

5 

ani 

5-9 

ani 

10- 

14 

ani 

15- 

19 

ani 

20- 

24 

ani 

25- 

29 

ani 

30- 

34 

ani 

35- 

39 

ani 

40- 

44 

ani 

45- 

49 

ani 

50- 

54 

ani 

55- 

59 

ani 

60- 

64 

ani 

65- 

69 

ani 

70- 

74 

ani 

75- 

79 

ani 

80- 

84 

ani 

Peste 

85 

ani 

Număr 

per- 

soane 

 

 

106 

 

 

110 

 

 

153 

 

 

151 

 

 

146 

 

 

126 

 

 

148 

 

 

167 

 

 

227 

 

 

123 

 

 

141 

 

 

164 

 

 

232 

 

 

182 

 

 

239 

 

 

203 

 

 

128 

 

 

91 

 

 

 

Limba maternă predominantă în comuna Trivalea-Moșteni este limba română, 

vorbită de 2.775 de persoane, iar pentru 62 persoane nu sunt informații disponibile, 

conform recensământului din anul 2011. 

 

La nivelul comunei Trivalea-Moșteni, 2.772 de persoane sunt de religie ortodoxă, 

iar, conform recensământului din anul 2011 pentru 62 de persoane nu sunt informații 

disponibile. 

 

Din totalul populației stabile de peste 10 ani, adică 2.621 de persoane, 62 dintre 

ele au studii universitare de licență. Studii post liceale și de maiștri au 42 de persoane, 

376 de persoane au studii liceale, iar 261 de persoane au studii de școală profesională și 

de ucenici. 

 

Cei care au terminat ciclul gimnazial sunt 1.063 de persoane, la nivelul anului 

2011 iar 683 de persoane au terminat doar ciclul primar. Fără școală absolvită sunt 132 

de persoane dintre care 88 sunt persoane analfabete. 

 

11. Potențialul economic în comuna Trivalea-Moșteni 

 

Potenţialul economic al comunei susţine următoarele activităţi: 

 
➢ Agricultura, specifică zonei de câmpie, favorabilă culturilor de cereale: grâu, 

porumb, orez, floarea soarelui, a pomiculturii şi creşterii animalelor. Zona este 

pretabilă culturii de viţă de vie; 

➢ Silvicultura, exploatări forestiere, valorificarea fructelor de pădure şi a vânatului; 
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➢ Activităţi de turism şi agroturism, de valorificare a cadrului natural şi a 

monumentelor istorice, religioase şi de arhitectură tradiţională de pe teritoriul 

comunei; 

➢ Activităţi de mică industrie şi transport pentru valorificarea eficientă a produselor 

agricole ale comunei - unităţi de prelucrare locală a produselor, de servicii de 

reparaţii, de prestări de servicii pentru populaţie, etc. 

 

Funcţiile economice şi sociale din teritoriul comunei sunt date de: 

 
➢ Cadrul natural de câmpie; 

➢ Resursele solului; 

➢ Fondul forestier; 

➢ Fondul agricol; 

➢ Resurse ale subsolului; 

➢ Materiale de construcţii; 

➢ Poziţia geografică a comunei. 

 
Ocupația principală este agricultura, dar terenul arabil fiind fragmentat și clima 

defavorabilă, recoltele sunt sub standarde. Un număr însemnat de locuitori sunt  șomeri. 

Majoritatea sunt pensionari din agricultură, de stat sau veterani de război. 

 

Ocupațiile celor angajați sunt în diverse domenii: învățământ, sănătate,  transport, 

comerț, administrație publică, etc. Dezvoltarea economică a comunei este legată de 

exploatarea petrolieră, în declin și agricultura axată pe cultura cerealelor. Funcția 

economică a comunei este predominant agricolă. 

 

În localitate există un sediu administrativ, spații pentru comert, învățământ, 

cultură, iar ca domenii de activitate se exemplifică: agricultura, comerț, panificație, o 

stație de înaltă tensiune, un parc petrolier și o stație de compresoare gaze. 

 

Pe raza comunei funcționează un număr de 25 de agenți economici. 
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12. Educația în comuna Trivalea-Moșteni 

 

Infrastructura educaţională din comuna Trivalea-Moșteni este formată din mai 

multe unități de învătământ. 

 

Comuna Trivalea-Mosteni deține 3 grădinițe și 3 școli generale cu un număr total 

de 324 de copii și 36 de angajați (cadre didactice și personal auxiliar). 

 

Primăria reprezintă cel mai eficient partener al școlii, contribuind la reabilitarea 

acesteia printr-un proiect de dezvoltare locală cu fonduri guvernamentale și sprijinind 

cadrele didactice în toate demersurile. 

 

În lipsa unui Cămin Cultural, singura instituție care încearcă să păstreze și să 

promoveze în comunitate tradițiile populare locale este școala prin transmiterea din 

generație în generație a mai multor tradiții specifice zonei prin organizarea unor 

spectacole, concursuri, evenimente culturale. 

 

La nivelul comunei Trivalea-Moșteni întâlnim o populație rurală care a contribuit 

la crearea unei situații naționale prin care populaţia rurală din România, la nivelul anului 

2011, avea un nivel de instruire scăzut, ponderea cea mai mare a populaţiei rurale cu 

vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani urmând doar gimnaziul (38,5%). În ceea ce priveşte 

studiile preuniversitare, doar 22,2%, respectiv 17,4% din populația rurală a urmat o 

școală profesională, respectiv liceu. În ceea ce privește populația rurală cu studii 

superioare, doar 1,6% au absolvit aceste studii. Rata abandonului şcolar este mult mai 

ridicată în mediul rural decât în mediul urban, dar şi în raport cu nivelul naţional care 

înregistrează, în anul şcolar 2011/2012, 4,2% în învăţământul liceal şi profesional. 

 

Astfel, în mediul rural, rata abandonului şcolar din sectorul educaţional analizat, 

atingea 5,3%, cu 1,2% peste rata înregistrată în mediul urban. 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Trivalea-Moșteni, județul Teleorman 

pentru perioada 2020-2027 

 

68 
 

 

 

În ultimul deceniu, numărul liceelor agricole, agromontane și veterinare, la nivel 

național, a înregistrat o tendință descendentă (cu 40% până în anul 2011 când au mai 

rămas 67 astfel de licee la nivel național şi 44 în mediul rural), cea mai drastică  scădere 

înregistrându-se în rândul liceelor agricole (cu 52%). Această scădere a unităților liceale 

cu profil agricol s-a produs concomitent cu reducerea numărului de absolvenţi (cu peste 

44% din 2001 până în 2011), în anul 2011 înregistrându-se un procent de 0,76 % din 

total absolvenți de liceu, la nivel național. În ceea ce privește situația în mediul rural, la 

nivelul anului 2011 doar 1,20% din absolvenți terminau un liceu cu profil agricol. 

 

Atractivitatea scăzută a sectorului agricol, precum și scăderea numărului de 

absolvenți ai școlilor cu profil agricol sunt factori care au contribuit la scăderea nivelului 

de instruire a managerilor exploataţiilor agricole. 

 

În România, formarea profesională pe parcursul întregii vieți se află într-un stadiu 

incipient de manifestare, fapt ce reiese din gradul redus de participare la procesul de 

instruire la nivelul anului 2012. Astfel, la nivel național, gradul de participare la procesul 

educațional sau de instruire al populației cu vârsta între 25-64 ani este de 1.4%, în cazul 

populației din mediul rural acesta situându-se la un nivel și mai scăzut și anume de 0,5%. 

 

13. Infrastructura în comuna Trivalea-Moșteni 

 

Infrastructura în comună este în curs de dezvoltare. În ultimii ani s-au 

implementat proiecte majore în localitate, pe mai multe domenii ale comunității 

reprezentând nevoile cetățenilor comunei. 

 

Zona Trivalea-Moșteni este o zonă rurală. Conform situației existente, în zonele 

rurale, veniturile sunt relativ scăzute, comparativ cu zonele urbane (la nivelul anului 

2011 – 503 euro/ gospodărie în rural față de 621 euro/ gospodărie în urban). Totodată 

ponderea veniturilor (atât în numerar, cât şi în natură) din agricultură reprezintă    42% 
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din venitul total brut/ gospodărie în zona rurală, în timp ce salariile se situează în 

prezent în jurul procentului de 26%. 

 

Zonele rurale din România sunt afectate de lipsa sau deficienţa infrastructurii, 

ceea ce are un impact negativ asupra dezvoltării economice şi a calităţii vieţii. 

 

O situație negativă în comuna Trivalea-Moșteni este faptul că nu există pe raza 

comunei rețea de apă și canalizare. Este un capitol deficitar, unde se impune luarea cât 

mai rapidă a unor măsuri pentru ca locuitorii comunei să beneficieze de aceste servicii 

de utilitate publică. 

 

Comuna Trivalea-Moșteni este supravegheată video. 

 
În localitatea Deparați sunt construite două poduri noi. Acestea sunt legate între 

ele printr-un drum asfaltat, în lungime de 4 km. 

 

Infrastructura de drumuri în comună este relativ bună. Străzile sunt pietruite iar 

în localitatea Deparați există un drum comunal asfaltat. 

 

Iluminatul public este de calitate ridicată, iar alimentarea cu energie electrică este 

foarte bună. 

 

Serviciile de telefonie mobilă sunt oferite de companiile Vodafone și Telekom, 

care sunt de bună calitate, în timp ce serviciile oferite de compania Orange nu 

mulțumesc beneficiarii serviciilor. 

 

Conexiunea la internet este foarte bună în localitatea Deparați, pe când în 

localitatea Trivalea-Moșteni este relativ bună. Probleme se înregistrează în localitatea 

Brătășani unde conexiunea la internet este slabă. 
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14. Domeniul sanitar în comuna Trivalea-Moșteni 

 

Interesul crescut al autorităţii publice locale privind situația sistemului medical 

din comună are un rol important în ceea ce privește infrastructura medicală. 

 

Pe teritoriul comunei Trivalea-Moșteni există 3 cabinete medicale individuale, 2 

dispensare de medicină generală și 3 farmacii care contribuie la starea de sănătate a 

cetățenilor comunei, la tratarea și prevenirea bolilor cu care se confruntă fiecare 

cetățean. 

 
Foto: dispensar sat Trivalea Mosteni 
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Foto: dispensar sat Bratasani 

 

Existența cadrelor medicale pregătite și a unui punct de ambulanțe, dotat cu o 

ambulanța contribuie la calitatea serviciilor medicale să fie ridicată. 

 

15. Patrimoniul cultural în comuna Trivalea-Moșteni 

 

Tradițiile și obiceiurile în această comună ca de altfel și în restul comunelor 

vecine sunt pe cale de dispariție. Un rol foarte important pentru menținerea acestor 

tradiții și obiceiuri îl constituie școala. Obiceiurile cele mai des întâlnite sunt: colindatul 

specific sărbătorilor de iarnă, spălatul picioarelor, capra și irodul. 

 

Portul sătenilor este păstrat cu sfințenie în fiecare gospodărie, existând costume 

populare moștenite. 

În comună există 6 biserici și anume: 

 
➢ Biserica ortodoxă de lemn cu hramul " Sfântul Nicolae" din localitatea Brătășani, 

care datează din anii 1825-1835. Acest lăcaș de cult este declarat monument istoric; 
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➢ Biserica ortodoxă cu hramul " Sfântul Nicolae " din localitatea Deparați, care datează 

din 1839. Acest lăcaș de cult este declarat monument istoric; 

➢ Biserica ortodoxă cu hramul " Cuvioasa Paraschiva", din localitatea Trivalea- 

Moșteni, care datează din anul 1841. Acest monument a fost refăcut în anul 1873 

fiind declarat monument istoric; 

➢ Biserica ortodoxă cu hramul "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din localitatea 

Deparați. În anul 1935 s - a sfințit biserica, aceasta fiind copia fidelă a catedralei  din 

Alexandria; 
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➢ Biserica ortodoxă cu hramul " Sfântul Dumitru " din localitatea Trivalea-Moșteni; 

➢ Biserica ortodoxă cu hramul "Sfântul Apostol Andrei" din localitatea Trivalea- 

Moșteni care datează din anul 2012. 

 

Pe lânga bisericile enumerate mai sus, interes turistic reprezintă și cele câteva 

case declarate monumente istorice: 

 

➢ Conacul Alexandru Depărățeanu, situat în localitatea Deparați, care datează de la 

mijlocul secolului al XIX-lea; 

➢ Conacul Jean Vetra, situat în localitatea Deparați, la 2 kilometri de localitate, datând 

de la mijlocul secolului al XIX-lea; 

➢ Centrul de sănătate "Regele Carol I", situat în fostul sat Schela, în prezent în 

localitatea Deparați, care datează din anul 1900; 

➢ Conacul Trandafirescu-Slăvescu situat în centrul localității Deparați, datează din 

anul 1860; 

➢ Casa Matei Marin, din localitatea Trivalea-Moșteni, este monument istoric, care 

datează din anul 1920; 

➢ Casa Elena Ene, din localitatea Trivalea-Moșteni, este monument istoric care datează 

din anul 1920; 

 

Pe raza comunei Trivalea-Moșteni mai întâlnim și: 
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➢ Situl arheologic și așezarea de tip Tell de la Trivalea - Moşteni, punct "Blidaru" situat 

la marginea de vest a comunei, pe malul stâng al râului Teleorman; 

➢ Aşezarea fortificată de la Trivalea Moşteni, punct "La Palancă" situată la vest de sat, 

pe malul drept al pârâului Teleormănel. 

 

În comuna Trivalea-Moșteni întâlnim monumente istorice prezentate mai sus, ele 

se clasează în grupa B fiind monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul 

cultural local al comunei. 

 

V. ANALIZA NEVOILOR CETĂȚENILOR 

 

 

Cu scopul de a avea o imagine cât mai clară și mai exactă asupra situației existente 

în comuna Trivalea-Moșteni și a ceea ce își doresc cetățenii s-a realizat un studiu 

cantitativ pe bază de chestionar în Trivalea-Moșteni și satele aparținătoare Deparați și 

Brătășani. Pentru a surprinde cât mai multe aspecte relavante ale problemelor și nevoilor 

locuitorilor s-au realizat chestionare pe toate străzile din comună, folosind pasul de 

eșantionare de 3, maxim 1 chestionar într-o gospodărie și păstrându-se balanța între 

sexe. 

 

Astfel, s-au aplicat 85 de chestionare, 42 dintre respondenți fiind bărbați, iar 43 

respondenți femei. 

 

Majoritatea cetățenilor sunt mulțumiți în ceea ce privește modul în care este 

gospodărită și administrată comuna: 29,4% consideră că aceasta este gospodărită și 

administrată foarte bine, 64,7% consideră că aceasta este gospodărită și administrată 

bine, iar 5,9% consideră că este gospodărită și administrată nici bine, nici rău. 
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Grafic 1. Cum consideraţi că este gospodărită și administrată comuna în acest 

moment? 

 

 

Întrebați dacă sunt mulțumiți de activitatea Primăriei Trivalea-Moșteni, cetățenii 

s-au declarat mulțumiți în proporție de 89,4%, iar 4,7% sunt nemulțumiți, în timp ce 

5,9% au spus că nu știu/nu răspund. Se poate observa că mulțumirea cetățenilor față de 

activitatea primăriei se corelează puternic pozitiv cu mulțumirea față de modul în care 

este gospodărită și administrată comuna. 

 

Grafic 2. Sunteți mulțumit de activitatea primăriei comunei Trivalea-Moșteni? 
 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Trivalea-Moșteni, județul Teleorman 

pentru perioada 2020-2027 

 

76 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cele mai importante investiții care s-au realizat în comună în ultimii 2 ani și  care 

au produs un impact pozitiv asupra vieții și bunăstării locuitorilor au fost identificate a 

fi: reabilitarea drumurilor, reabilitarea școlilor, reabilitarea bisericilor și reabilitarea 

dispensarului după cum reiese din Graficul 3. De asemenea, se poate observa că 

locuitorii sunt foarte informați în legătură cu tot ceea ce se întâmplă în comuna lor 

deoarece procentul celor care nu au știut ce să răspundă la această  întrebare este de doar 

4,7%. 

 

Grafic 3. Cea mai importantă investiție realizată în ultimii 2 ani 
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Pentru a identifica domeniile deficitare și cele satisfăcătoare în comună, cetățenii 

au fost rugați să răspundă cu da, nu sau parțial despre calitatea mai multor investiții/ 

servicii, după cum se poate observa în tabelul de mai jos. Această întrebare conturează 

o imagine clară asupra situației actuale a comunei, facilitând alegerea și prioritizarea 

investițiilor și proiectelor pe care trebuie să le realizeze autoritățile publice locale în 

perioada 2015-2020. 

 

Tabel 1. Sunt de calitate următoarele servicii prestate în comuna Trivalea- 

Moșteni? 

 

 

 
Denumire serviciu 

 

 
DA (%) 

 
NU 

(%) 

 
PARȚIAL 

(%) 

Nu știu/ 

Nu 

răspund 

(%) 

Parcurile și spatiile verzi 75,3 4,7 18,8 1,2 

Locurile de joacă pentru copii 62,4 5,8 30,6 1,2 

Drumurile 70,6 1,2 28,2 0 
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Calitatea școlilor 36,5 4,7 58,8 0 

Serviciile de sănătate 34,1 10,6 55,3 0 

Viața culturală 9,4 72,9 16,5 1,2 

Transportul în comun 65,9 11,7 21,2 1,2 

Locurile de parcare 24,7 47,1 25,8 2,4 

Prevenirea și combaterea 

infracționalității 
10,6 72,9 15,3 1,2 

Serviciul de alimentare cu apă 3,5 84,7 5,9 5,9 

Serviciul de canalizare 2,4 88,2 4,7 4,7 

Serviciul de colectare al deșeurilor 

menajere 
75,3 17,6 7,1 0 

Serviciile de utilități: energie 

electrică, gaz, telecomunicație, 

internet 

 
27,1 

 
7 

 
64,7 

 
1,2 

 

 

 

Calitatea parcurilor și spațiilor verzi este apreciată pozitiv de majoritatea 

cetățenilor  comunei,  ceea  ce  înseamnă  că  acestea  se   regăsesc  în  toate        satele 
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aparținătoare: 75,3% dintre cetățeni sunt mulțumiți, 18,8% sunt parțial  mulțumiți, 

4,7% sunt nemulțumiți, iar 1,2% nu știu/ nu răspund. 

 

 

 
Grafic 4. Calitatea parcurilor și spațiilor verzi 

 
 

 

 

 

 
 

În ceea ce privește calitatea și prezența locurilor de joacă pentru copii majoritatea 

locuitorilor sunt mulțumiți (62,4%) și parțial mulțumiți (30,6). Doar 5,8% nu sunt 

mulțumiți, în timp ce 1,2% nu se pot pronunța în legătură cu acest subiect. Chiar dacă 

cetățenii apreciază pozitiv prezența și numărul locurilor de joacă, aceștia precizează că 

pot fi modernizate și reabilitate.
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Grafic 5. Calitatea locurilor de joacă pentru copii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cetățenii sunt preponderent mulțumiți de calitatea drumurilor comunale (70,6%) 

deoarece așa cum au menționat și la întrebarea III, în ultimii 2 ani s-au realizat investiții 

în modernizarea drumurilor din comună. Cu toate acestea, pe majoritatea străzilor 

reabilitările au constat în pietruiri, iar pentru următoarea perioadă se recomandă 

asfaltarea arterelor principale, executarea șanțurilor de scurgere și reabilitarea 

trotuarelor. 
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Grafic 6. Calitatea drumurilor 
 
 

 

 

 

 
 

Întrebați despre calitatea școlilor majoritatea cetățenilor sunt parțial mulțumiți 

(58,8%) deoarece nu toate școlile au fost reabilitate și precizând că ar putea fi făcute 

îmbunătățiri în ceea ce privesc dotările din școli și grădinițe sau înființarea unui after 

school. 36,5% dintre respondenți sunt mulțumiți și 4,7% nu sunt mulțumiți. 

 

Grafic 7. Calitatea școlilor 
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Marea majoritate a locuitorilor 55,3% sunt parțial mulțumiți de calitatea 

serviciilor sanitare, în timp ce 34,1% sunt mulțumiți și 10,6% sunt nemulțumiți. Cei care 

au spus că sunt parțial mulțumiți au precizat că dispensarul este bine dotat iar cadrele 

medicale sunt bine pregătite, dar spitalul a fost desființat și nu au un centru medical 

pentru urgențe și un cabinet stomatologic, în condițiile în care cel mai  apropiat oraș se 

află la 30 km. 

 

 

 
Grafic 8. Calitatea serviciilor de sănătate 

 
 

 

 

 

 
 

Viața culturală din comuna Trivalea-Moșteni mulțumește doar 9,4% dintre 

respondenți și mulțumește parțial 16,5% dintre respondenți. Majoritatea covârșitoare, 

72,9% dintre cetățeni sunt nemulțumiți de viața culturală, precizând că foarte rar au  loc 

manifestări culturale în comună, iar 1,2% preferă să nu se pronunțe. 
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Grafic 9. Calitatea vieții culturale 
 
 

 

 

 

 
 

Întrebați de calitatea transportului în comun, locuitorii comunei sunt în proporție 

de 65,9% mulțumiți, iar 11,7%% sunt nemulțumiți. Procentul celor parțial mulțumiți 

este de 21,2% și 1,2% nu doresc să-și exprime opinia. 
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Grafic 10. Calitatea transportului în comun 
 
 

 

 

 

 
 

În ceea ce privesc locurile de parcare părerea oamenilor este împărțită în funcție 

de satul și zona în care locuiesc. Astfel, 24,7% sunt mulțumiți, 25,8% parțial mulțumiți, 

47,1% nemulțumiți și 2,4% nu știu/nu răspund. În plus, respondenții precizează că în 

preajma instituțiilor există foarte puține locuri de parcare și sunt destinate în special 

angajaților instituțiilor respective. 
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Grafic 11. Locurile de parcare 
 
 

 

 

 

 
 

Respondenții se declară în majoritatea lor nemulțumiți de acțiunile întreprinse 

pentru prevenirea și combaterea infracționalității în comună (72,9%), în timp ce doar 

10,6% se declară mulțumiți și 15,3% parțial mulțumiți. Autoritățile publice locale 

trebuie să aibă în vedere, în mod prioritar, desfășurarea de acțiuni în acest sens mai  ales 

că, la următoarea întrebare, cetățenii au nominalizat infracționalitatea ca o problemă 

gravă și foarte gravă cu care se confruntă în localitate. 
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Grafic 12. Prevenirea și combaterea infracționalității 
 
 

 

Alimentarea cu apă potabilă este unul dintre serviciile considerate cel mai prost 

de către locuitorii comunei Trivalea-Moșteni. Răspunsurile cetățenilor oglindesc faptul 

că în comună nu există rețea de apă potabilă, aceștia având drept sursă de apă fântânile 

și cișmelele. Astfel, 88,2% dintre respondenți sunt nemulțumiți, 3,5% sunt mulțumiți, 

5,9% sunt parțial mulțumiți, iar 1,2% nu știu/nu răspund. 

 

Grafic 13. Calitatea serviciului de alimentare cu apă 
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La fel ca și serviciul de alimentare cu apă și serviciul de canalizare este evaluat 

negativ din cauză că nu există rețea de canalizare în comună. Peste 88% dintre 

respondenți sunt nemulțumiți de lipsa acestui serviciu, în timp ce doar 2,4% nu sunt 

deranjați de acest aspect. Acest lucru a determinat autoritățile ca introducerea de rețea 

de apă-canal în comună să reprezinte o prioritate pentru perioada 2015-2020. 

 

 

 
Grafic 14. Calitatea serviciului de canalizare 

 
 

 

 

 

 
 

Întrebați despre cum apreaciază calitatea serviciului de colectare al deșeurilor 

menajere, cetățenii s-au declarat în proporție de 75,3% mulțumiți, 7,1% parțial 

mulțumiți, în timp ce doar 17,6% sunt nemulțumiți. 
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Grafic 15. Calitatea serviciului de colectare al deșeurilor menajere 
 
 

 

Majoritatea cetățenilor sunt doar parțial mulțumiți de calitatea utilităților: energie 

electrică, gaz, telecomunicații și internet (64,7%). Acest lucru se datorează faptului că 

nu există rețea de gaz în comună și nu există semnal la internet în satul Brătășani și o 

parte din satul Trivalea-Moșteni. 

 

Grafic 16. Calitatea serviciilor de utilități: energie electrică, gaz, telecomunicații, 

internet 
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Întrebați despre o serie de probleme legate de protecția mediului și siguranța 

populației, se pare că acestea îi afectează pe locuitorii comunei, unele în mai mare 

măsură, iar altele în măsură mai mică. Este îngrijorător faptul că infracționalitatea și 

zgomotul produs de traficul autoturismelor sunt considerate probleme grave și foarte 

grave de către 71,8% dintre respondenți, respectiv 55,3% dintre respondenți, ceea ce 

înseamnă că aceste problematici afectează la nivel general comuna. Depozitarea 

necorespunzătoare a gunoaielor și poluarea sunt considerate foarte grave și grave de 

către aproximativ 40% dintre respondenți, astfel, se poate presupune că aceste probleme 

nu sunt generalizate, doar anumite comunități confruntându-se cu ele. 

 

 

 
Tabel 2. Cât de grave sunt următoarele probleme în comuna Trivalea-Moșteni? 

 
 

 Foarte 

gravă 

(%) 

Destul 

de 

gravă 

(%) 

Nu prea 

gravă 

(%) 

Nu există 

această 

problemă 

(%) 

Nu știu/Nu 

răspund 

(%) 

Zgomotul produs de 

traficul autoturismelor 

21,2 34,1 36,5 7 1,2 

Depozitarea 

necorespunzătoare a 

gunoiului 

18,8 20 56,5 4,7 0 

Infracționalitatea 42,4 29,4 23,5 2,3 2,4 

Poluarea 11,8 28,2 45,9 11,8 2,4 

 

 

 

Întrebați de utilitatea amenajării unor piste pentru bicicliști de-a lungul străzilor 

principale  din  comuna  Trivalea-Moșteni, marea  majoritate a cetățenilor le consideră 
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inutile (40%) și mai puțin utile (20%), în timp ce 25,9% dintre cetățeni le consideră 

destul de utile și 9,4% utile după cum se poate observa din graficul de mai jos. 

 

 

 
Grafic 17. Utilitatea unor piste pentru bicicliști de-a lungul străzilor principale 

 
 

 

 

 

 
 

În continuare, cetățenii au fost rugați să selecteze dintr-o listă de posibile proiecte 

pentru comuna Trivalea-Moșteni cele pe care le consideră oportune și prioritare. Se 

poate observa că proiectele prioritare sunt în majoritate cele care vizează infrastructura, 

după cum urmează: 

 

1. Pietruirea și asfaltarea străzilor de pe teritoriul comunei – 75,3% 

2. Introducere rețea de canalizare în comună – 72,9% 

3. Introducere rețea de apă în comună – 69,4% 

4. Construire Cămin Cultural în comună – 69,4% 

5. Realizare lucrări de reabilitare a dispensarelor umane și dotare cu echipamente 

moderne – 63,5% 

6. Construire cămin de bătrâni – 63,5% 
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S-au enumerate proiectele care au întrunit cele mai mari procente, dar după cum 

reiese din graficul de mai jos și celelalte proiecte sunt considerate utile de un număr 

semnificativ de oameni și se recomandă a fi inplementate. 

 

 

 
Grafic 16. Domenii în care ar trebui să se scrie proiecte/acceseze fonduri în 

perioada 2015 – 2020 

 

 

LEGENDĂ 
 
 

1-Pietruirea și asfaltarea străzilor de 

pe teritoriul comunei 

2-Introducere rețea de canalizare în 

comună 

3-Introducere rețea de apă în 

11-Reabilitare târg săptămânal 

12-Realizare lucrări de reabilitare a 

dispensarelor umane și dotare cu 

echipamente moderne 

13-Construire cămin de bătrâni 
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comună 

 
4- Realizare lucrări de reabilitare a 

drumurilor comunale 

 

5- Realizare lucrări de asfaltare și 

modernizare cu șanțuri betonate sau 

cu profile prefabricate a străzilor 

comunale 

 

6- Lucrări de construcție bază 

sportivă 

 

7- Lucrări de construcție sală de 

sport 

 

8- Lucrări de construcție teren 

sintetic pentru sport 

 

9-Înființare Centru Local pentru 

Situații de Urgență cu permanență și 

dotarea cu autospecială nouă 

 

10-Realizarea planului cadastral 

general 

14-Înființare Centru After-school 

 
15-Repararea și întreținerea școlilor și 

grădinițelor din comună 

 

16-Înființarea serviciului public comunitar 

local de evidență a populației 

 

17- Construire Cămin Cultural în comună 

 
18- Creare spații recreere, cultural, sportive 

pentru tineri 

 

19- Realizare lucrări de amenajare de locuri 

de joacă pentru copii și agrement 

 

 

 

Chiar dacă se poate observa că realizarea unor piste pentru bicicliști de-a lungul 

străzilor principale, construirea unei baze sportive, construirea unei săli de sport, 

construirea unui teren sintetic și crearea unor spații de recreere, cultural și sportive 

pentru tineri nu reprezintă o prioritate pentru locuitorii comunei, se poate presupune că 

acest lucru se datorează slabei informări a cetățenilor despre beneficiile activităților 
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sportive și culturale asupra bunei dezvoltări fizice și intelectuale a tinerilor. Nu se 

recomandă abandonarea unor asemenea proiecte, dar propunem derularea acestora în 

paralel cu activități de informare și conștientizare a locuitorilor comunei asupra utilității 

practicării sportului . 

 

În ceea ce privește dezvoltarea economică a comunei Trivalea-Moșteni domeniile 

în care ar trebui încurajate investițiile în zonă sunt: comerț – 49,4% și industrie – 24,7%. 

De asemenea, un procent semnificativ dintre respondenți consideră oportună 

dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale – 10,6%. Turismul este domeniul care adună cel 

mai mic procent 2,4%, dar acest lucru se datorează faptului că obiectivele turistice din 

zonă nu sunt reabilitate și puse în valoare, iar în aceste condiții sectorul privat nu 

consideră oportun investirea în acest domeniu. 

 

 

 
Grafic 17. Domeniul în care ar trebui încurajate investițiile în comună 

 
 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Trivalea-Moșteni, județul Teleorman 

pentru perioada 2020-2027 

 

93 
 

 

 

Cei mai mulți cetățeni consideră ca în următoarea perioadă este primordial să se 

investească în introducerea rețelei de apă-canal (47,1%), construire cămin de bătrâni 

(15,3%), reabilitare și dotare școli (7,1%). 

 

Turismul este un domeniu foarte puțin dezvoltat în comuna Trivalea-Moșteni,  iar 

acest lucru reiese și din faptul că un procent semnificativ de cetățeni nu cunosc sau 

consideră că primăria este cel mai rezentativ obiectiv dn comună pe care l-ar recomanda 

spre vizitare unei persoane străine, după cum reiese și din Tabelul 3. Cu toate acestea, 

majoritatea cetățenilor au enumerat numeroase obiective existente pe raza localității 

ceea ce face să merite dezvoltarea și promovarea turismului. 

 

 

 
Tabel 3. Obiectivul recomandat unei persoane străine să fie vizitat 

 
 

Obiectiv Frecvență Procent (%) 

Balta Brătășani 3 3,5 

Bisericile 23 27,1 

Conacurile 2 2,4 

Fostul spital Regele Carol 1 1,1 

Situl arheologic La Palanca 8 9,4 

Pădurea Trivalea 6 7,1 

Râul Teleorman 3 3,5 

Școala 4 4,7 

Primăria 29 34,1 

Nu stiu 6 7,1 

Total 85 100,0 

Întrebați ce traseu ar alege pentru o plimbare în localitate cu familia, majoritatea 

respondenților au nominalizat pădurea Trivalea – 63,5%, urmată în ordinea 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Trivalea-Moșteni, județul Teleorman 

pentru perioada 2020-2027 

 

94 
 

 

 

preferințelor de Valea Tilormănel – 7,1% și zona pentru pescuit de la Brătășani – 

7,1%. 

 

Rezultatele analizei nevoilor cetățenilor coroborate cu elementele identificate în 

analiza SWOT au constituit baza identificării proiectelor/activităților pe care autoritățile 

publice locale trebuie să le întreprindă în perioada 2015 – 2020. 

 

VI. ANALIZA SWOT 

 

În cele ce urmează ne propunem analizarea situaţiei locale, din perspectiva 

potenţialului investițiilor în economia locală a comunei Trivalea-Moșteni, deoarece 

economia locală, principala forţă motrică a dezvoltării locale, este deficitară în  anumite 

sectoare. 

 

Atragerea de investitori va genera ocupare profesională, venituri crescute ale 

locuitorilor, o utilizare mai eficientă a resurselor locale, apariţia resurselor financiare 

necesare demarării unor proiecte de reabilitare/extindere a infrastructurii fizice şi 

sociale, de protecţie a mediului, de dezvoltare turistică, pentru promovare a zonei, etc. 

 

Analiza SWOT îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunităţilor 

şi ameninţărilor care determină spaţiul geografic şi socio-uman al comunei Trivalea- 

Moșteni, fiind împărţită pe domenii de dezvoltare, în vederea atragerii investitorilor şi 

investiţiilor în zonă. 
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1.  Economie și dezvoltare rurală    

Puncte tari  Puncte slabe 

Economie 
 

Economie 

➢ interes crescut manifestat de ➢ putere scăzută a micilor 

persoane fizice pentru dezvoltarea 

unor afaceri proprii; 

➢ existența în localitate a unui număr 

semnificativ de agenți economici în 

domenii diferite, care ajută la 

dezvoltarea localității și la crearea de 

întreprinzători în administrarea 

propriilor afaceri; 

➢ lipsa unui sistem de sprijin pentru 

implementarea noțiunilor de 

marketing; 

➢ lipsa culturii antreprenoriale; 
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noi locuri de muncă: societăți 

agricole, 1 pescărie, 1 depozit de 

construcții, 1 moară de făină, 1 stație 

de compresoare gaze naturale, stație 

electrică de distribuție, magazine 

mici, etc.; 

➢ implicarea autorităţii publice locale 

în dezvoltarea economică la nivel 

local; 

➢ diversitatea domeniilor  economice 

de interes în zonă; 

➢ există o suprafață mare de teren care 

poate fi dată în concesiune în scopul 

dezvoltării de noi afaceri (330 ha); 

➢ existența producătorilor locali; 

➢ există 5 societăți agricole puternice 

care lucrează peste 6000 ha teren. 

➢ număr redus de întreprinderi 

mijlocii și mari care să canalizeze 

forţa de muncă din zonă; 

➢ infrastructura de transport 

deficitară; 

➢ resurse financiare la nivel local 

insuficiente pentru susținerea/ 

promovarea unor investiții; 

➢ folosirea unor tehnologii vechi, cu 

productivitate și eficiență 

economică scăzută; 

 

➢ nivelul redus al investiţiilor 

comparativ cu potenţialul de care 

dispune zona, în special în 

domeniul economic; 

 

➢ lipsa programelor de formare în 

concordanţă cu cerinţele de  pe piaţa 

de muncă locală; 

 

➢ nu există o școală de meserii în 

zonă; 

➢ putere de cumpărare redusă; 

➢ migrarea populației active în 

străinătate sau în zonele urbane; 

➢ rata somajului ridicată în rândul 

absolvenților de liceu și studii 

superioare; 

➢ nu  este  realizat  Planul Urbanistic 
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Dezvoltare rurală 

 
➢ vechi tradiţii în valorificarea paielor; 

➢ existenţa unei comunităţi de afaceri 

locale reprezentată prin societăţi 

comerciale şi persoane fizice 

autorizate cu activitate în zonă; 

➢ existenţa unui număr relativ mare de 

produse specifice, care să acţioneze 

ca un agent de marketing pe plan 

local, naţional şi chiar internaţional şi 

care ar putea ataca sectoarele de nişă 

ale pieţei (produse tradiţionale etc.); 

➢ Membru în GAL Teleorman Nord; 

➢ Membru ADI Managementul 

deșeurilor; 

➢ Membru Asociația Comunelor din 

România. 

General în comună. 

 

 

 

Dezvoltare rurală 

 
➢ Absenţa culturii asociative, a 

infiinţării de asociaţii 

➢ Slaba preocupare pentru 

introducerea noilor tehnologii şi 

pentru activitatea de cercetare- 

dezvoltare 

➢ Slaba informare, cu privire la 

normele europene; 

➢ Nu există înfrățiri cu alte localități. 

Oportunităţi 

Economie 

➢ dezvoltarea unor contacte mai  

strânse între administraţie şi agenţii 

privaţi, astfel încât să se poată 

satisface într-o măsură cât mai mare 

nevoile     celor     din     urmă    prin 

Ameninţări 

Economie 

➢ sprijin scăzut din partea sistemului 

financiar-bancar în privinţa 

accesului la credite; 

➢ oferte de creditare greu accesibile 

pentru  persoanele  care  doresc  să 
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eliminarea autorizaţiilor inutile, 

reducerea duratei de evaluare a 

cererilor şi de elaborare a deciziilor; 

➢ posibilitatea realizării Planului 

Urbanistic General; 

➢ posibilitatea concesionării de teren 

pentru atragerea de investitori și 

crearea de noi locuri de muncă; 

➢ oportunitatea calificării populației 

active în domeniile cerute pe piața 

muncii gratuit prin proiecte finantate 

prin POSDRU; 

➢ organizarea lanțului de producție; 

➢ creșterea numărului angajatorilor 

care angajează absolvenți de școală 

profesională și/sau fără bacalaureat; 

➢ crearea de noi locuri de muncă în 

contextul implementării proiectelor 

cu finanțare europeană sau  națională; 

➢ stabilirea de facilități oferite 

investitorilor. 

demareze o afacere (garanţii mari); 

➢ rata ridicată a dobânzilor; 

➢ legislația în continuă schimbare; 

➢ interes scăzut pentru demararea de 

afaceri în comună datorită 

infrastructurii neadecvate; 

➢ creșterea ponderii muncii la negru; 

➢ receptivitate și flexibilitate scăzută 

a populației locale la cerințele noi 

ale pieții; 

➢ neadaptarea la transferul de 

tehnologie și Know-how; 

➢ riscul ca firmele din comună să nu 

facă față competiției de pe piața 

unică; 

➢ fiscalitatea și birocrația crescută 

descurajează investitorii 

➢ lipsa de interes a populației active 

de peste 40 ani de a se recalifica 

➢ solicitarea experienței la angajare 

 

 

 

Dezvoltare rurală 

 
➢ reducerea ponderii  populaţiei 

active în special datorită migrației 

populației în țările vestice 

➢ creşterea ponderii muncii la negru, 

cu   efecte   negative   asupra pieţei 
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muncii, economiei locale şi 

asistenţei sociale în perspectivă 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea rurală 

 
➢ creşterea asistenţei financiare din 

partea UE pentru IMM-uri, prin 

Fonduri Structurale 

➢ existența unui număr mare de 

locuitori plecați în străinătate dispuși 

să revină în zona cu experiența 

acumulată și surse de finanțare 

➢ posibilitatea accesării creditelor cu 

dobândă subvenţionata pentru 

creearea de noi locuri de muncă în 

mediul rural 

➢ disponibilitatea de a încheia relaţii de 

parteneriat a autorităţilor locale, cu 

investitori locali sau străini 

➢ dezvoltarea cooperării locale; 

➢ posibilitatea îmbunătățirii 

condiţiilor infrastructurii fizice şi de 

utilităţi 
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2. Agricultură și silvicultură 
 

 

Puncte tari 

Agricultură 

➢ sol cu grad ridicat de fertilitate de 

cernoziom, brun-roşcat de pădure; 

➢ ponderea ridicată a proprietăţii 

private asupra terenului arabil şi 

efectivul de animale; 

➢ menţinerea relativ constantă a 

preocupărilor privind creşterea 

animalelor: 400 vaci, 200 cai, 100 oi; 

➢ existența forței de muncă calificată  

în agricultură; 

 

➢ suprafaţa mai mare a suprafeţelor 

agricole productive, comparativ cu 

suprafaţa totală a terenurilor 

neproductive; 

➢ calitatea bună a solului; 

➢ suprafaţa totală a comunei este de 

12,500 ha, din care 7.200 ha teren 

arabil, păşune și fâneţe 500, pădure 

800 ha, amenajări piscicole 106 ha; 

➢ existența a 5 societăți agricole 

puternice  care  lucrează  peste 6.000 

Puncte slabe 

Agricultură 

➢ slaba diversificare a activităţilor 

economice în domeniul agricol 

➢ lipsa interesului pentru accesarea 

fondurilor financiare pentru 

modernizarea şi popularea 

infrastructurii zootehnice, pe de o 

parte, și achiziția de utilaje agricole, 

pe de altă parte; 

➢ existența societăților agricole mari 

descurajează și fac concurență 

neloială micilor producători; 

➢ micii producători nu detin utilaje 

agricole, spații pentru depozitarea 

adecvată a produselor agricole și 

sisteme de irigații pentru o 

productivitate ridicată; 

➢ lipsa unor centre de prelucrare a 

produselor agricole şi animale la 

nivel local; 

➢ posibilități de comercializare a 

produselor reduse, iar prețul oferit 

este foarte mic; 

➢ lipsa de interes și reticența 
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ha teren arabil; 

 
➢ existenţa Asociației Crescătorilor de 

Animale Trivalea-Moșteni; 

➢ existenţa Planului Naţional Strategic 

pentru Dezvoltare Rurală. 

 

 

 
Silvicultură 

 
➢ existenţa unui fond forestier 

important; 

➢ existența unui fond cinegetic bogat  și 

asociații de vânătoare și pescuit la 

nivel județean; 

➢ amplasarea compactă a terenurilor 

împădurite; 

➢ existența Ocolului Silvic Slăvești 

care administrează fondul  forestier al 

comunei. 

agricultorilor cu privire la normele 

europene; 

➢ lipsește interesul pentru informaţii 

şi servicii de consultanţă; 

➢ desfiinţarea marilor unităţi 

productive şi de cercetare de tip 

agricol, de unde rezultă 

productivitatea relativ scazută a 

muncii în agricultură; 

➢ îmbătrânirea forţei de muncă în 

agricultură; 

➢ costurile mari de producție și 

întreținere determină tot mai mulți 

agricultori să renunțe; 

➢ tinerii nu se mai implică în 

agricultură 

➢ infrastructura agricolă nu este 

reabilitată 

➢ practicile agricole tradiționale și 

utilajele agricole neperformante nu 

garantează viabilitatea  economică 

a fermelor. 
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 Silvicultură 

 
➢ ponderea redusă a investiţiilor 

străine 

➢ infrastructura forestieră nu este 

reabilitată 

➢ defrișări necontrolate ce generează 

apariția alunecărilor de teren, 

eroziunea solului și inundațiile pe 

anumite porțiuni 

➢ nu mai există perdelele forestiere de 

apărare; 

➢ lipsa de interes în vederea asocierii 

pentru pază, întreținere și 

exploatare; 

➢ lipsa pazei pădurilor private; 

➢ distrugerea drumurilor de acces și  a 

pășunilor limitrofe de către 

exploatațiile forestiere. 

Oportunităţi 

Agricultură 

➢ posibilitatea de accesare a fondurilor 

structurale în domeniul agricol; 

➢ posibilitate de accesare a fondurilor 

structurale în domeniul piscicol și 

posibilitatea     dezvoltării     acestui 

Ameninţări 

Agricultură 

➢ absenţa unui cadru legal pentru 

protejarea producţiei agricole 

interne 

➢ concurenţa importului de produse 

agroalimentare de pe piaţa UE; 

➢ creșterea duratei perioadelor de 
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sector în scop turistic; 

➢ râul Teleorman și afluenții săi care 

trec prin comună, pot constitui o 

sursă pentru irigații, piscicultură sau 

construirea de zone de agrement; 

➢ existenţa potenţialului pentru 

obţinerea de produse ecologice; 

➢ prezenţa fondurilor europene ce pot 

fi absorbite în vederea  impulsionării 

afacerilor în agricultură; 

➢ relief de câmpie foarte favorabil 

pentru culturile de porumb, grâu, 

floarea soarelui, lucernă, tutun; 

➢ crearea asociaţiilor de producători 

agricole pentru valorificarea 

produselor agricole; 

➢ crearea de asociaţii, ferme în 

domeniul creşterii animalelor; 

➢ programe guvernamentale pentru 

încurajarea iniţiativelor locale şi a 

infrastructurii aferente; 

➢ sprijinul oferit de Oficiul Judeţean 

pentru Consultanţa Agricolă din 

judeţul Teleorman cu privire la 

accesarea fondurilor europene; 

➢ posibilitatea reabilitării drumurilor 

de         hotar         prin          fonduri 

secetă pedologică, urmare 

schimbărilor climatice (fenomenul 

de deșertificare); 

➢ capacităţile reduse de prelucrare a 

producţiei agricole; 

➢ îmbătrânirea forţei de muncă 

ocupate în agricultură; 

➢ procedurile de implementare a 

proiectelor finantate din fonduri 

europene sunt complicate și 

descurajează fermierii să aplice 

pentru ele 

➢ cadru legislativ instabil; 

➢ preocuparea insuficientă pentru 

exploatarea raţională a islazurilor, 

concretizată în randamentul scăzut 

al acestora şi posibilitatea extinderii 

îmbolnăvirilor la  animale 

 

 

 
Silvicultură 

 
➢ veniturile din exploatațiile 

forestiere primează în faţa unui 

management silvic durabil; 

➢ defrișarea abuzivă și continuă a 

fondului forestier; 
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nerambursabile; 

➢ fonduri europene pentru sprijinirea 

dezvoltării și modernizării fermelor, 

achiziție de utilaje și introducere 

sisteme de irigații. 

 

 

 

Silvicultură 

 
➢ posibilitatea de accesare de fonduri 

structurale în domeniul silvic; 

➢ existenţa potenţialului pentru 

obţinerea de produse ecologice; 

➢ fonduri şi programe pentru 

împăduriri; 

➢ clima și relieful permite popularea cu 

specii cu randament bun; 

➢ fonduri și programe  pentru refacerea 

perdelelor forestiere în zonele de 

câmpie. 
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3. Infrastructura 
 

Puncte tari 

 
➢ existenţa unei infrastructuri de bază, 

chiar dacă necesită reabilitare şi 

modernizare; 

➢ implicarea administraţiei publice 

locale în rezolvarea problemelor 

privind infrastructura rutieră; 

 

➢ existența rețelelor de energie 

electrică, iluminat public cu becuri 

economice; 

➢ conexiune la internet în satele 

Trivalea-Moșteni și Deparați, 

acoperire telefonie mobilă; 

➢ străzi locale pietruite, în stare bună, 

în suprafață de 23 km; 

➢ drumuri agricole și vicinale de 

pământ, în stare satisfăcătoare, în 

suprafață de 32 km; 

➢ existența a 3 cabinete individuale de 

medicină generală, 2 dispensare și 

clădire spital; 

➢ existența unei școli gimnaziale și a 3 

grădinițe; 

➢ existența unui sistem de 

supraveghere video; 

➢ existență serviciu de salubritate 

Puncte slabe 

 
➢ infrastructura în majoritatea 

domeniilor: circulaţie şi transport, nu 

corespunde nevoilor actuale, în 

special în sate; 

➢ semnalizare rutieră minimă; 

➢ nu există rețea de apă-canal, sursa de 

apă fiind formată din fântâni și 10 

cișmele de adâncime; 

➢ nerespectarea unor reglementări în 

domeniul construcţiilor; 

➢ apă din fântâni este infestată de nitrați 

și nitriți; 

➢ nu există rețea de gaz; 

➢ șanțurile de colectare a apelor 

pluviale sunt subdimensionate și 

realizate necorespunzator, în special 

în sate; 

➢ lipsa zonelor de siguranța, a 

trotuarelor și a spațiilor necesare 

acestora în majoritatea zonelor; 

➢ infrastructura aferentă alimentării cu 

electricitate este inestetică, ,,supra- 

populată” cu alte instalații și cabluri; 

➢ producerea de inundații în anumite 

zone din comună; 
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contractat și pubele; 

➢ apa de la cișmele este potabilă; 

➢ existența serviciul de Voluntariat 

pentru Situații de Urgență dotat 

corespunzător; 

➢ locuri de parcare suficiente; 

➢ poduri și podețe în stare bună. 

➢ îndiguiri și maluri de apărare 

necorespunzătoare; 

➢ sistemul de supraveghere video nu 

este performant; 

➢ lipsă anvelopare termică; 

➢ studiile de fezabilitate existente 

necesită actualizare. 

Oportunităţi 

 
➢ dezvoltarea integrată a tuturor 

domeniilor şi sectoarelor de 

activitate poate determina 

dezvoltarea infrastructurii şi 

creşterea calităţii vieţii; 

➢ localităţi aparţinătoare în număr de 3: 

Trivalea-Moșteni, Deparați și 

Brătășani; 

➢ căi de acces: DJ 504, DJ 504 B, DC 

57 (5 km asfaltat); 

➢ oraşe importante apropiate: 

Alexandria – 38 km, Rosiori de Vede 

– 30 km, Titu – 67 km; 

➢ creşterea suportului  financiar 

acordat de Uniunea Europeană prin 

Fonduri Structurale  pentru 

finanţarea proiectelor de 

infrastructură; 

➢ posibilitatea accesării unor 

Ameninţări 

 
➢ resurse financiare insuficiente pentru 

finanţarea şi co-finaţarea proiectelor 

finaţate din Fondurile Structurale 

FEADR; 

➢ reducerea investiţiilor publice în 

infrastructură ca urmare a crizei 

economico-financiare; 

➢ scăderea ritmului de racordare la 

reţelele publice de utilităţi în 

contextul crizei economice actuale; 

➢ competiție ridicată la nivel național 

pentru accesarea fondurilor în  

mediul rural ceea ce face incertă 

aprobarea proiectelor depuse. 
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programe de finanţare comunitare ale 

Uniunii Europene pentru sprijinirea 

dezvoltării infrastructurii în mediul 

rural, în special FEADR și prin 

intermediul GAL-ului; 

➢ contextul legislativ (directivele 

europene transpuse în legislația 

natională) susține efortul 

Administrației Publice Locale 

privind extinderea și modernizarea 

serviciilor publice de alimentare cu 

apă, canalizare și epurarea apelor 

uzate; 

➢ posibilitatea realizării rețelei de 

alimentare cu apă curentă și 

canalizare a comunei Trivalea- 

Moșteni; 

➢ oportunitatea executării lucrărilor de 

pietruire și asfaltare a străzilor de pe 

teritoriul comunei Trivalea-Moșteni; 

 realizare Planului Urbanistic  

General al comunei. 
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4. Mediu 
 

Puncte tari 

 
➢ existență serviciu de salubritate 

(operator extern); 

➢ apa de la cișmele este potabilă și nu 

este infestată; 

➢ eforturi ale autorităților locale de 

aplicare riguroasă a legislației 

privind protecția mediului. 

Puncte slabe 

 
➢ poluarea apelor de suprafaţă şi 

subterane ca urmare a inexistenței 

rețelei de canalizare; 

➢ gestionarea deșeurilor 

necorespunzătoare; 

➢ nu există rețea de apă, cetățenii 

folosind apa de la cișmele și din 

fântâni; 

➢ apa din fântâni este infestată cu nitrați 

și nitriți; 

➢ defrișări necontrolate ce generează 

apariția alunecărilor de teren, 

eroziunii solului și inundațiilor; 

➢ educaţia ecologică este superficială; 

➢ colectarea neselectivă a  deşeurilor, în 

vederea reciclării, refolosirii, 

recuperării sau valorificării lor; 

➢ comuna nu este membru în ADI Apă-

Canal; 

➢ rezistența locuitorilor în a pune în 

aplicare normele impuse  de legislația 

națională și europeană pentru 

protecția mediului; 

 

➢ mentalitatea  de  indiferenţă  faţă  de 
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 protecţia mediului; 

 
➢ nivel redus de utilizare a energiei din 

surse regenerabile; 

➢ insuficienta preocupare a agenţilor 

economici în recuperarea şi 

refolosirea ambalajelor; 

➢ slaba igienizare a pădurilor şi a 

râurilor; 

➢ poluarea solului datorită utilizării pe 

scară largă a latrinelor vidanjabile și 

deversarea dejecțiilor animale direct 

pe sol; 

Oportunităţi 

 
➢ îmbunătăţirea sistemului de colectare 

şi transport a deşeurilor prin 

colectare selectivă; 

➢ creşterea suportului  financiar 

acordat de Uniunea Europeană prin 

Fonduri Structurale  pentru 

finanţarea proiectelor de mediu; 

➢ accesarea fondurilor europene pentru 

finaţarea proiectelor de introducere a 

rețelei de apă-canal; 

➢ contextul legistativ (directivele 

europene transpuse în legislația 

națională) în domeniul protecției 

mediului; 

Ameninţări 

 
➢ defrișările masive și abuzive; 

➢ lipsa informațiilor legate de normele 

europene de mediu în rândul micilor 

întreprinzători; 
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➢ potențialul de a îmbunătății 

conservarea biodiversității în cadrul 

fermelor prin intermediul  instruirii și 

serviciilor de consiliere; 

➢ efectuarea lucrărilor de igienizare a 

albiilor râurilor și pădurilor; 

➢ decolmatarea râurilor și întărirea 

malurilor de sprijin pentru evitarea 

inundațiilor; 

➢ posibilitatea amenajării de locuri de 

picnic; 

 atragerea de fonduri pentru 

administrarea fondului cinegetic; 

➢ extinderea colaborării şi implicarea 

ONG-urilor şi a şcolilor în programe 

comune de educaţie ecologică 

 

 

 

 

5. Turism, cultură și tradiții 
 

Puncte tari: 

➢ existența unor obiective turistice  și 

culturale diverse: Conacul 

Alexandru  Deparateanu  (mijl. Sec 

al XIX-lea) din Deparați, Conacul 

Trandafirescu-Slăvescu (1860) azi 

Ferma nr. 6 din Deparați, fostul 

Spital   Regele   Carol   (1900)  din 

Puncte slabe: 

➢ lipsa unui organism instituţional 

specializat, la nivel local, cu atribuţii 

în promovarea turismului; 

➢ insuficienta valorificare a bazei 

materiale şi a logisticii; 

➢ pregătire profesională de slabă 

calitate în domeniul serviciilor 
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Deparați, Conacul Jean Vetrea 

(mijl. Sec al XIX-lea) din Deparați, 

așezarea de la Trivalea-Moșteni- 

Blidaru, Biserica Sf. Nicolae (1839) 

din Brătășani, așezarea de tip tell 

(neolitic) din Trivalea- Moșteni-La 

Măgură, Cetatea de la Trivalea-

Moșteni-La Palancă; 

➢ existența case monument; 

➢ promovarea produselor tradiționale 

locale; 

➢ conservarea identităţii locale 

(arhitectură, mod de viaţă); 

➢ existenţa a 5 biserici în comună din 

care o catedrală și o biserică din 

lemn; 

➢ existenţa interesului și a 

disponibilității pentru folclor în 

școli ; 

➢ existența unei biblioteci comunale 

cu un fond de carte dezvoltat; 

➢ participare la expoziții, târguri și 

festivaluri pentru promovare 

culturală și turistică; 

 interesul crescut manifestat de 

locuitorii zonei pentru dezvoltarea 

agroturismului; 

➢ revitalizarea tradițiilor și atelierelor 

turistice; 

➢ infrastructură turistică lipsește; 

➢ nu există facilități de cazare și 

agrement pe raza comunei; 

➢ lipsa de interes a tinerilor pentru 

perpetuarea culturii şi a tradiţiilor  din 

zonă; 

➢ nu mai există atelierele 

meșteșugărești în comună; 

➢ nepromovarea suficientă a zonei 

pentru atragerea turiştilor conduce la 

scăderea competitivităţii teritoriului 

comunei , în favoarea altor teritorii, 

considerate mai interesante de către 

turişti şi investitorii în turism 

➢ slaba protecție și punere în valoare a 

patrimoniului cultural și natural 

local; 

➢ potențial natural și antropic 

insuficient valorificat; 

➢ infrastructura deficitară, calitatea 

slabă a drumurilor, lipsa unor căi de 

acces şi a unor marcaje 

corespunzătoare; 

➢ fonduri reduse pentru reabilitarea 

lăcașelor de cult, caselor tradiționale, 

siturilor și monumentelor; 

➢ distrugerea monumentelor și siturilor 
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meșteșugărești; 

➢ organizarea de activități culturale; 

➢ existența monumentului eroilor în 

localitățile Deparați și Trivalea- 

Moșteni și a cavoului lui  Alexandru 

Deparateanu; 

➢ s-au păstrat o parte din casele vechi 

cu arhitectură specifică zonei; 

➢ existenta tradițiilor și obiceiurilor 

locale: sărbători de iarnă, tăiatul 

porcului; 

➢ existența Asociației Socio- 

Culturale Trivalea-Moșteni; 

➢ existenșa unei amenajări piscicole 

pe o suprafață de 100 ha. 

din lipsa reabilitării lor. 

➢ siturile arheologice și monumentele 

nu sunt puse în valoare și nu sunt 

reabilitate; 

➢ lipsa unui Centru de Informare 

Turistică; 

➢ nu există Cămin Cultural în comună; 

➢ nu există colecții muzeale în comună; 

➢ nu este amenajat nici un traseu 

tematic în comună. 

Oportunităţi: 

 
➢ accesarea de fonduri europene 

pentru dezvoltarea infrastructurii 

turistice și pentru promovare 

turistică; 

➢ accesare de fonduri europene în 

vederea construirii unui Cămin 

Cultural; 

➢ cadrul natural propice dezvoltării 

unui turism de nişe (turism de 

week-end); 

➢ cadru  propice  pentru   dezvoltarea 

Ameninţări: 

 
➢ lipsa de preocupare a tinerilor pentru 

tradiţiile zonei poate duce la 

pierderea lor; 

 

➢ concurenţa străină existentă, inclusiv 

în ceea ce priveşte produsele 

ecoogice; 
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agro-turismul în gospodăriile 

oamenilor; 

➢ crearea unei oferte turistice şi 

culturale cu noi posibilităţi de 

agrement; 

➢ posibilităţi crescute de dezvoltare a 

formelor de turism de tip agro şi eco 

în gospodăriile proprii ale 

populaţiei, cât și a celui de camping; 

➢ posibilitatea obţinerii unor fonduri 

care să acopere costurile ridicate ale 

investiţiilor; 

➢ încurajarea unor noi forme de 

turism (religios, rural, cultural, 

ecologic); 

➢ crearea unei reţele de ferme şi 

gospodării autorizate pentru 

practicarea agro-turismului; 

➢ posibilitatea amenajării de zone de 

recreere și agrement (pistă pentru 

role, pistă pentru bicicliști, jogging, 

promenadă, zonă de picnic, ștrand, 

etc); 

➢ posibilitatea amenajării unor trasee 

tematice în comună. 
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6. Educație și sport 
 

 

 

Puncte tari: 

 
➢ implicarea activă a cadrelor didactice 

în problemele şcolii; 

➢ interesul crescut al  autorităţii publice 

locale privind starea învăţământului; 

➢ deţinerea unei școli și a 3 gradinițe, 

dintre care 1 școală și o gradiniță 

renovate și dotate; 

➢ resurse de dezvoltare personală şi 

profesională prin deţinerea unei 

biblioteci în localitatea Trivalea- 

Moșteni; 

➢ cadre didactice calificate și dedicate; 

➢ management şcolar adecvat în 

unităţile de învăţământ public; 

➢ transportul școlar este asigurat în 

condiții bune (1 microbuz școlar și 1 

microbuz al primăriei); 

➢ existența regulamentului de 

funcționare; 

 reducerea numarului de elevi ce revin 

la un cadru didactic; 

➢ implementarea programelor de 

integrare   a   copiilor   de   etnie   în 

Puncte slabe: 

 
➢ 2 grădinițe nu sunt reabilitate și 

dotate; 

➢ nu există After-school în comună; 

➢ fond insuficient de carte la 

biblioteca școlii; 

➢ dotări slabe cu echipamente IT şi 

internet în cadrul şcolii; 

➢ lipsa activităților extrașcolare și 

competițiilor sportive; 

➢ populaţia şcolarizată în 

învăţământul primar şi cel 

gimnazial în scădere datorită 

scăderii demografice a populaţiei; 

➢ nu există o bază sportivă; 

➢ neimplicarea unor parinți în viața 

școlii și chiar lipsa interesului 

acestora pentru educația copiilor 

lor; 

➢ inexistenţa unui plan coerent de 

protecţie şi asistenţă socială care să 

permită accesul egal la educaţie 

pentru unele grupuri dezavantajate; 

➢ oferta educaţionale slab 

diversificată; 
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unităţile învăţământului obligatoriu; 

➢ existența unei echipe de handbal a 

școlii campioană județeană la 

categoria junioare mici; 

➢ existența Asociației Sportive Voința 

Trivalea; 

➢ existență studiu de fezabilitate pentru 

After-school din 2009. 

➢ dezvoltarea relativ slabă a bazei 

materiale pentru desfăşurarea 

activităţilor de educaţie fizică: nu 

există sală de sport sau teren de 

sport la școală; 

➢ rată ridicată de părăsire timpurie a 

școlii; 

➢ neimplicarea familiilor în activitatea 

educațională; 

➢ lipsa motivației elevilor; 

Oportunităţi: 

 
➢ posibilitatea obţinerii unor fonduri 

(finanţări guvernamentale, fonduri 

structurale) care să permită 

reabilitarea clădirilor și dotarea cu 

material didactic, construire baze 

sportive și săli de sport; 

 

➢ posibilitatea reabilitării celor două 

grădinițe şi dotarea lor cu 

echipamente din fonduri europene; 

➢ existenţa unor programe comunitare 

şi naţionale de asigurare a accesului 

la educaţie pentru populaţia 

dezavantajată; 

➢ politici de stimulare a ocupării 

posturilor   vacante   pentru   cadrele 

Ameninţări: 

 
➢ reducerea mai mare a numărului de 

elevi datorată declinului natalităţii, 

ceea ce poate duce la desființarea 

unor unități de învățământ; 

➢ tendinţa de reducere a exigenţei în 

procesul de evaluare didactică 

 

➢ abandonul școlar; 

➢ numeroși copii care au părinții 

plecați la muncă în străinătate 

➢ buget încă insuficient alocat 

învăţământului public. 
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7. Sistemul sanitar și social 

Puncte tari: 

 
➢ interesul crescut al  autorităţii publice 

locale privind starea sistemului 

medical; 

➢ există infrastructură spital; 

➢ existenţa a 3 cabinete medicale 

individuale, a 2 dispensare de 

medicină generală și 3 farmacii; 

➢ cadre medicale pregătite; 

➢ existența unui punct de ambulanțe 

dotat cu 1 ambulanță; 

➢ existența departamentului de 

asistență socială cu personal 

calificat; 

➢ colaborarea cu alţi  factori implicaţi 

în     domeniul     protecţiei    sociale 

 
Puncte slabe: 

 
➢ lipsa unor mijloace moderne de 

investigaţii medicale; 

➢ spitalul a fost desființat; 

➢ nu există cabinet veterinar; 

➢ nu există cabinet stomatologic; 

➢ nu există un punct de urgențe și 

medic de gardă în comună; 

➢ nu există medic și psiholog în școli; 

➢ slaba educaţie sanitară a 

comunităţii; 

➢ nu există laborator de specialitate 

pentru diagnosticare; 

➢ lipsa muncii de teren a medicilor în 

sate; 

➢ numărul crescut al persoanelor care 

didactice   şi   a   menţinerii cadrelor 

calificate; 

➢ existență fonduri nerambursabile 

pentru construire After-school; 

➢ înființarea 

pensionarilor; 

unui club al 

➢ atragerea de finanțări și sponsorizări 

pentru organizarea de competiții 

sportive. 
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(DGSAPC, unităţi şcolare, ONG-uri 

etc.). 

lucrează la negru, neputând 

beneficia de servicii medicale 

gratuite; 

➢ cadre medicale insuficiente; 

➢ slaba receptivitate a pacienţilor la 

programele naţionale de sănătate; 

➢ problematica persoanelor adulte 

aflate în dificultate, marginalizate 

social sau cu risc de marginalizare; 

➢ 500 persoane beneficiază de ajutor 

social; 

➢ grad mare de sărăcie la nivelul 

comunei; 

➢ nu există ONG-uri în domeniul 

sanitar și social în comună; 

➢ nesupravegherea corespunzătoare a 

bolnavilor psihici; 

➢ creșterea numărului persoanelor 

asistate social și marginalizate. 

➢ incapacitatea administraţiei publice 

locale de a face faţă tuturor nevoilor 

sociale din comunitate; 

➢ inexistenţa unui plan coerent de 

protecţie şi asistenţă socială. 

Oportunităţi: 

 
➢ capacitatea managerială la nivelul 

instituţiilor abilitate în domeniul 

Ameninţări: 

 
➢ incidenţa mare a bolilor 

transmisibile şi a bolilor cronice; 
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sănătăţii; 

➢ existența fondurilor europene pentru 

modernizarea și dotarea cabinetelor 

medicale, pentru construire  cămin de 

bătrâni în clădirea fostului spital; 

➢ posibilitatea construirii de locuințe 

sociale în comună; 

➢ realizarea unor cursuri de igiena şi 

educaţie sexuală pentru comunitate; 

➢ posibilitatea înființării serviciilor de 

plening familial; 

➢ cadru legislativ propice și ghid de 

bune practici în domeniul asistenței 

socale; 

➢ fonduri guvernamentale și europene 

pentru persoanele defavorizate 

➢ implicarea ONG-urilor în 

soluţionarea problemelor cu care se 

confruntă anumite grupuri de risc 

(copii, bătrâni etc.); 

➢ susținerea înființării de ONG-uri în 

domeniile sanitar și social în 

comună; 

➢ înființarea unui serviciu social pentru 

îngrijire la domiciliu a persoanelor 

vârstnice. 

➢ incidenţa mare a problemelor legate 

de lipsa de cunoaştere a serviciilor 

legate de planificarea familiala şi 

sănătatea reproducerii; 

➢ imposibilitatea unor pacienţi de a 

plăti anumite servicii medicale din 

cauza costurilor mari; 
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8. Administrația publică și ONG-uri 
 

Puncte tari: 

 
➢ structura organizatorică la nivelul 

administraţiei publice locale; 

➢ actualizarea periodică a 

organigramei primăriei; 

➢ implicarea efectivă a conducerii la 

nivel de vârf în procesul de 

conştientizare şi aplicare a acţiunilor 

legate de reformă în administraţie; 

➢ existenţa procedurilor ce 

reglementează fluxul de documente 

în instituţie ; 

➢ existenţa unor proceduri care să 

descrie modul de realizare a 

activităţilor şi subactivităţilor ce 

vizează organizarea muncii în 

instituţie ; 

➢ existenţa sediului primăriei 

modernizat; 

➢ existența unui punct de poliție rurală 

cu 4 polițiști; 

➢ aplicarea metodologiei de evaluare a 

performanţelor personalului angajat 

în administraţia public; 

➢ transparenţa în recrutarea şi în 

Puncte slabe: 

 
➢ rezistenţa la schimbare manifestată 

de o parte din personalul instituţiei; 

 lipsa unui ziar sau buletin 

informativ local; 

➢ necesitatea de reorganizare a unor 

departamente din cadrul primăriei; 

➢ resurse financiare insuficiente 

destinate modernizării şi dezvoltării 

activităţilor instituţiei ; 

➢ ineficienţa mecanismului de 

elaborare a politicilor publice la 

nivelul primăriei ; 

➢ dificultăţi de comunicare internă 

între diferitele compartimente 

funcţionale şi între structuri ale 

administraţiei publice locale; 

➢ posibilităţi reduse de motivare 

financiară a personalului şi de 

atragere a persoanelor cu calificare 

superioară în structurile 

funcţionarilor publici; 

➢ încărcarea cu sarcini suplimentare 

peste cele prevăzute în fişa postului 

datorită   insuficienţei  personalului 
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promovarea personalului; 

➢ participarea, în limita fondurilor a 

tuturor categoriilor de personal la 

activităţi de formare continuă ; 

➢ existenţa la nivelul instituţiei a unei 

strategii de formare continuă a 

funcţionarilor publici predominantă 

la nivelul instituţiei a relaţiilor de 

colaborare între colegi ; 

➢ existenţa unui cadru legal coerent şi 

stabil privind liberul acces la 

informaţia de interes public şi 

transparenţa actului administrativ; 

➢ funcţionarii publici din primărie 

participă la cursuri pentru atestare 

ECDL; 

➢ membru în GAL Teleorman Nord; 

➢ membru ADI Managementul 

deșeurilor; 

➢ membru Asociația Comunelor din 

România. 

din instituție; 

➢ nu se realizează testarea periodică a 

funcţionarilor publici; 

➢ inexistenţa unui compartiment de 

informatizare ; 

➢ nu există centru local pentru situații 

de urgență ; 

➢ resurse financiare insuficiente 

pentru informatizarea 

administraţiei publice locale; 

➢ lipsa de interes a cetăţenilor în a se 

implica activ în procesul de luare a 

deciziei la nivel local; 

➢ număr mic de forme asociative în 

comuna Trivalea-Moșteni și nu 

acoperă domeniile majore de 

interes; 

➢ lipsa de personal calificat în fonduri 

europene; 

➢ lipsa serviciului public comunitar 

local de evidență a populației; 

➢ lipsă program informatic de 

asistență socială; 

➢ infracționalitatea crescută. 

Oportunităţi: 

 
➢ dezvoltarea de politici şi programe 

sectoriale care să ducă la rezolvarea 

Ameninţări: 

 
➢ permanenta schimbare a legislaţiei 

române  în  domeniul administraţiei 
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problemelor strategice identificate; 

➢ înființarea serviciului public 

comunitar local de evidență a 

populației; 

➢ oportunităţi de accesare a unor 

fonduri interne sau externe; 

➢ achiziționarea programului 

informatic de asistență socială; 

➢ înființare și dotare centru local 

pentru situații de urgență; 

➢ dezvoltarea de programe, în 

parteneriat cu poliția locală, pentru 

combaterea infracționalității; 

➢ dezvoltarea unor legături puternice 

între consiliul judeţean şi autorităţile 

locale; 

 dezvoltarea de parteneriate publice- 

private; 

➢ concesionare terenuri disponibile în 

vederea dezvoltării economice a 

zonei; 

➢ susținerea înființării de forme 

asociative în diferite domenii. 

publice şi a serviciilor; 

➢ blocarea posturilor în administrația 

publică la nivel național și 

imposibilitatea acoperirii posturilor 

vacante; 

➢ inerţie mare privind implicarea 

factorilor responsabili dar şi a 

comunităţii în programele de 

dezvoltare; 

➢ incapacitatea bugetului local de a 

acoperi cheltuielile necesare 

menţinerii și/sau dezvoltării 

anumitor servicii; 

➢ mentalitatea comunităţii locale; 

➢ slaba implicare a cetățenilor în 

ONG-uri; 

➢ slaba implicare a comunităţii în 

acţiuni de voluntariat şi în 

colaborările cu ONG-urile. 
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VII. DIRECȚII STRATEGICE ȘI PROGRAME OPERAȚIONALE 

 

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare locală a comunei Trivalea- Moșteni 

este acela de a contribui la creşterea bunăstării locuitorilor, pornind de la situația actuală 

și necesitățile identificate şi răspunzând acestora, printr-o planificare strategică durabilă 

din punct de vedere economico-social, în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare 

județene, naţionale şi europene. 

 

Pornind de la analiza situaţiei existente în comuna Trivalea-Moșteni, reflectată de 

analiza SWOT pe domenii, continuând cu analiza nevoilor cetățenilor reflectată de 

studiul cantitativ pe bază de chestionar, strategia îşi propune crearea cadrului strategic 

general de dezvoltare locală, prin trasarea principalelor direcţii de dezvoltare şi 

identificarea unor acţiuni/proiecte concrete, în vederea eficientizării actului decizional 

şi a aplicării unor politici publice locale adecvate noii perioade de programare 

financiară, care să genereze creştere economică şi noi locuri de muncă, în strânsă 

corelare cu pretecţia mediului. 

 

Pentru început vor fi identificate direcțiile strategice pentru fiecare domeniu în 

parte, ca apoi să se identifice acțiuni/proiecte concrete, concomitent cu identificarea 

potențialelor surse de finanțare și a responsabililor. 

 

DIRECȚII STRATEGICE 

 
1. Economie și dezvoltare rurală 

 

Direcţia strategică 1: Crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv 

investiţiilor autohtone şi străine. 

 

Direcția strategică 2: Promovarea mărcilor locale, dezvoltarea activităților 

productive și de servicii. 
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Direcția strategică 3: Încurajarea parteneriatului public-privat și comunicare 

eficientă între cei doi actori cu privire la locurile de muncă disponibile și calificările 

necesare. 

 

Direcția strategică 4: Dezvoltarea activităţilor cu caracter educaţional non- 

formal și implicarea administraţiei publice în acţiunile care privesc dezvoltarea 

sectorului resurse umane. 

 

Direcții 

strategice 

 
 

Proiecte/Activități 

Responsabil/ 

 
Colaborator/Parte 

neri 

 
 

Resurse 

Direcţie  Primăria, Consiliul  

strategică 1 1.1.  Activităţi  de  informare   privind Local Trivalea-  

 caracteristicile, comunitatea şi Moșteni, Consiliul Buget local 
Crearea  unui 

oportunităţile locale. Judeţean Teleorman 
 

mediu  
şi agenţii economici. 

 

economic 

competitiv şi 

atractiv 

investiţiilor 

autohtone şi 

   

 
1.2. Crearea de relaţii cu factori de 

interes în dezvoltarea economică 

locală. 

Primăria, Consiliul 

local Trivalea- 

Moșteni, Consiliul 

Judeţean Teleorman 

şi agenţii economici. 

POR   AP  2, 

buget local, 

buget CJ 

Teleorman 

străine    

 
1.3. Îmbunătăţirea infrastructurii în 

sprijinul dezvoltarii mediului de 

afaceri. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, Consiliul 

Judeţean Teleorman 

şi agenţii economici. 

POR   AP  6, 

buget local, 

buget CJ 

Teleorman 

 

1.4. Crearea cadrului prielnic pentru 

consultanță în afaceri. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni,    Consiliul 

 
Buget local 
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  Judeţean Teleorman 

şi agenţii economici. 

 

1.5. Eficientizarea procesului 

decizional prin reducerea duratei de 

evaluare a cererilor și de elaborare a 

deciziilor. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

 

  POR, buget 

  local, buget 

 Primăria, Consiliul CJ 

1.6 Realizare plan urbanistic general. Local Trivalea- Teleorman, 

 Moșteni fonduri 

  guvernament 

  ale 

Direcţie  Primăria, Consiliul  

strategică 2 2.1 Înfiintarea unei Asociații a Local Trivalea- 

 Producătorilor și Meșteșugarilor Moșteni, 
Promovarea 

locali. producători și 
mărcilor  

meșteșugari 
locale, 

dezvoltarea 

activităților 

productive și 

de servicii 

  

2.2 Activități de informare și 

promovare a mărcilor locale, 

producătorilor și  meșteșugarilor 

locali. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, 

producători  și 

meșteșugari 

FEADR, 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 

local 

  Primăria, Consiliul FEADR, 

  

2.3 Realizarea unui plan de marketing 

local. 

Local Trivalea- 

Moșteni, 

producători  și 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 

  meșteșugari local 
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Direcţie  Primăria, Consiliul  

strategică 3 3.1. Identificarea posibilelor Local Trivalea- 

 parteneriate în scopul dezvoltării Moșteni, Consiliul 
Încurajarea 

locale. Judeţean Teleorman 
parteneriatulu  

şi agenţii economici. 
i public-privat 

și comunicare 

eficientă între 

cei doi actori 

cu privire la 

locurile de 

muncă 

disponibile și 

calificările 

necesare 

  

 
3.2. Facilitarea organizării de cursuri 

de calificare/ formare profesională. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, AJOFM, 

agenți economici 

 

 
POSDRU 

 
3.3. Concesionare spații/ terenuri în 

vederea dezvoltării de afaceri. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni şi agenţii 

economici. 

 

 
3.4   Sprijinirea   firmelor   locale prin 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

 

 asigurarea resurselor umane. Moșteni, AJOFM, 

  agenți economici 

  

 
3.5 Organizarea sistemului de 

colectare, prelucrare și valorificare 

superioară a produselor specifice. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, 

producători   și 

meșteșugari, agenți 

economici 

FEADR, 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 

local 

Direcţie 

strategică 4 

 

Dezvoltarea 

4.1. Dezvoltarea serviciilor de 

informare în ceea ce priveşte 

posibilităţile de angajare. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni,     AJOFM, 

agenți economici 

 

 
Buget local 

activităţilor    
4.2. Organizarea unor cursuri de Primăria, Consiliul POSDRU, 
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cu caracter calificare/ recalificare pentru șomeri. Local Trivalea- buget local 

educaţional  Moșteni, AJOFM,  

non-formal  și  agenți economici  

implicarea    

administraţiei    

publice în 

acţiunile care 

privesc 

dezvoltarea 

sectorului 

 

4.3 Programe de reintegrare pe piața 

muncii a persoanelor întoarse din 

străinătate. 

 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, AJOFM, 

agenți economici 

 

 
POSDRU, 

buget local 

resurse    

umane.    

 

 

 

2. Agricultură și silvicultură 

 

Direcţia strategică 1: Gestionarea eficientă a dezvoltării agriculturii și 

silviculturii locale. 

 

Direcţia strategică 2: Crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv în 

agricultură şi silvicultură pentru investitorii autohtoni şi străini. 

 

Direcții 

strategice 

 
 

Proiecte/Activități 

Responsabil/ 

 
Colaborator/Parte 

neri 

 
 

Resurse 

Direcţie 

strategică 1 

 

Gestionarea 

eficientă a 

1.1. Încurajarea formării unei asociaţii 

de proprietari de terenuri. 

Primăria Trivalea- 

Moșteni, proprietarii 

de terenuri 

Bugetul 

local 

1.2. Reabilitarea drumurilor 

forestiere. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

FEADR, 

GAL 
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dezvoltării 

agriculturii 

locale 

 Moșteni, Ocol Silvic 

Slăvești 

Teleorman 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 

Teleorman 

 

 

 

 
1.3. Reabilitarea drumurilor de hotar. 

 

 
 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

FEADR, 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 

Teleorman 

1.4. Încurajarea asocierii 

producătorilor agricoli în asociaţii/ 

grupuri de producători şi/ sau 

înfiinţarea de societăţi comerciale. 

Primăria Trivalea- 

Moșteni, 

producători. 

 

 

 

 

 

 
1.5. Construcţia infrastructurii de 

utilităţi pentru fermieri. 

 

 

 

 
Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

POR, 

FEADR, 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 

local, 

fonduri 

guvernament 

ale 

1.6. Activități de împădurire și 

refacere a perdelelor forestiere. 

Ocol Silvic Slăvești, 

Primăria, Consiliul 

Local         Trivalea- 

POS Mediu, 

FEADR, 

buget local, 
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  Moșteni. buget CJ 

Teleorman. 

1.7 Optimizarea condițiilor pentru 

sprijinirea activităților rentabile în 

zootehnie și agricultură. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, agricultori 

Buget local 

1.8 Asistență acordată fermierilor în 

vederea întocmirii de proiecte viabile 

pentru obținerea de finanțare 

nerambursabilă pentru modernizarea 

exploatațiilor. 

 
Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, agricultori 

 

Direcţie 
2.1. Informarea asupra legislaţiei în 

domeniul agriculturii şi silviculturii. 

Primăria, Consiliul  

strategică 2 Local Trivalea- 

 Moșteni 
Crearea  unui 

mediu 

economic 

competitiv şi 

 
2.2. Informarea asupra liniilor de 

finanțare disponibile și furnizarea 

documentelor   necesare   în   cel   mai 

scurt timp posibil. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

 

atractiv în 

agricultură, 

silvicultură și 

piscicultură 

pentru 

investitorii 

autohtoni şi 

străini 

  
 

 
2.3 Încurajarea și sprijinirea 

parteneriatului public-privat în 

vederea înființării unor ferme 

agrozootehnice. 

 
Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, agricultori 

și crescători de 

animale 

FEADR, 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 

Teleorman 

2.4 Implementarea tehnicilor  agricole Primăria, Consiliul FEADR, 

 moderne și performante prin Local Trivalea- GAL 

 perfecționarea continuă a pregătirii Moșteni, agricultori, Teleorman 

 profesionale. camera agricolă Nord, buget 
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   local, buget 

CJ 

Teleorman 

2.5 Implementarea 

Agricol electronic. 

Registrului 
Primăria, 

Local 

Moșteni 

Consiliul 

Trivalea- 

 
Buget local 

2.6 Promovare parteneriat public- 

privat pentru dezvoltarea pisciculturii 

în comună. 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

Consiliul 

Trivalea- 

 
Buget local 

 

 

 

 

 

 

3. Infrastructura 

 

Direcţia strategică 1: Reabilitarea drumurilor și infrastructurii aferente. 

 
Direcţia strategică 2: Introducerea reţelei de apă-canal din comună. 

Direcţia strategică 3: Reabilitare poduri și podețe și regularizare râuri. 

Direcții 

strategice 

 
 

Proiecte/Activități 

Responsabil/ 

 
Colaborator/Parte 

neri 

 
 

Resurse 

Direcție    FEADR, 

strategică 1    GAL 

 1.1 Pietruirea și asfaltarea străzilor  de Primăria, Consiliul Teleorman 
Reabilitarea 

pe teritoriul comunei Trivalea- Local Trivalea- Nord, buget 
drumurilor  și 

Moșteni. Moșteni 
 

local, buget 
infrastructurii    

CJ 
aferente    

Teleorman 
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1.2 Realizare lucrări de reabilitare a 

drumurilor comunale;  achizitie 

buldoexcavator pentru executia in 

regim propriu a acestor lucrari 

 

 

 

 

 
Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

FEADR, 

GAL 

Teleorman 

Nord, POR, 

fonduri 

guvernament 

ale buget 

local, buget 

CJ 

Teleorman 

 

 
1.3 Semnalizare rutieră adecvată. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, IJP 

Teleorman 

IJP 

Teleorman, 

Buget local 

 

 
 

1.4 Modernizarea cu șanțuri betonate 

sau profile prefabricate a străzilor 

reabilitate. 

 

 
 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

FEADR, 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 

Teleorman 

 

 

 

1.5 Construire/ reabilitare trotuare și 

alei pietonale în comună. 

 

 
 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

FEADR, 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 

Teleorman 
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1.6 Reabilitare târg săptămânal. 

 

 
Primăria, 

Local 

Moșteni 

 

 
Consiliul 

Trivalea- 

Buget local, 

buget  CJ 

Teleorman, 

fonduri 

guvernament 

ale 

Direcție    FEADR, 

strategică 2    POS  Mediu, 

 
Introducerea 

reţelei de 

apă-canal din 

 

2.1 Introducere rețea de canalizare în 

comuna Trivalea-Moșteni. 

 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

 

Consiliul 

Trivalea- 

buget local, 

buget CJ 

Teleorman, 

fonduri 
comună    

guvernament 

    ale 

    FEADR, 

    POS  Mediu, 

  

 
2.2 Construirea unei stații de epurare. 

 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

 

Consiliul 

Trivalea- 

buget local, 

buget  CJ 

Teleorman, 

fonduri 

    guvernament 

    ale 

    FEADR, 

  

2.3 Introducerea rețelei de apă 

potabilă în comuna Trivalea-Moșteni. 

 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

 

Consiliul 

Trivalea- 

POS Mediu, 

buget local, 

buget CJ 

Teleorman, 

    fonduri 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Trivalea-Moșteni, județul Teleorman 

pentru perioada 2020-2027 

 

132 
 

 

 

 

   guvernament 

ale 

 

 

 

 
2.3 Racordarea tuturor  gospodăriilor 

la rețeaua de canalizare. 

 

 

 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

 

 

 

Consiliul 

Trivalea- 

FEADR, 

POS Mediu, 

buget local, 

buget  CJ 

Teleorman, 

fonduri 

guvernament 

ale 

Direcție    FEADR, 

strategică 3    GAL 

 
Reabilitare 

poduri și 

 

3.1 Reabilitare poduri și podețe în 

comună. 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

Consiliul 

Trivalea- 

Teleorman 

Nord, buget 

local, buget 
podețe și    

CJ 
regularizare    

Teleorman 
râuri     

   POS  Mediu, 

    FEADR, 

    GAL 

    Teleorman 

  

3.2 Realizare maluri de aparare pe 

cursurile de apă din comună. 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

Consiliul 

Trivalea- 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 

    Teleorman, 

    fonduri 

    guvernament 

    ale 
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    POS  Mediu, 

   FEADR, 

   GAL 

   Teleorman 

 

3.3 Decolmatarea albiilor râurilor și 

pâraielor. 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

Consiliul 

Trivalea- 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 

   Teleorman, 

   fonduri 

   guvernament 

   ale 

 

 

 

 

 

4. Mediu 

 

Direcția strategică 1: Reducerea poluării în comuna Trivalea-Moșteni. 

 
Direcția strategică 2: Încurajarea investițiilor în domeniul producerii și utilizării 

energiei regenerabile. 

 

Direcția strategică 3: Amenajarea de spații verzi și pentru recreere 
 
 

Direcții 

strategice 

 
 

Proiecte/Activități 

Responsabil/ 

 
Colaborator/Parte 

neri 

 
 

Resurse 

Direcție 

strategică 1 

 

Reducerea 

 
1.1 Îmbunătățirea sistemului de 

colectare și transport a deșeurilor. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

POS Mediu, 

buget local, 

buget CJ 

Teleorman 
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poluării în  Primăria, Consiliul  

comuna 

Trivalea- 

1.2 Activități de informare și educație 

ecologică. 

Local 

Moșteni, 

Trivalea- 

ONG-uri 

 

Buget local 

Moșteni  mediu   

  Primăria, Consiliul  

 1.3 Acțiuni de salubrizare și 

înfrumusețare a comunei. 

Local 

Moșteni, 

Trivalea- 

ONG-uri 

 

Buget local 

  mediu   

 

1.4 Rezolvarea problemei deşeurilor 

animale şi a deşeurilor provenite din 

construcţii. 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

Consiliul 

Trivalea- 

POS Mediu, 

buget local, 

buget CJ 

Teleorman 

Direcție 2.1 Concesionare terenuri pentru Primăria, Consiliul  

strategică 2 investițiile în producerea energiei Local Trivalea- 

 regenerabile. Moșteni  

Încurajarea    
    

investițiilor în     

domeniul 
2.2 Activități de informare și educație Primăria, Consiliul  

producerii și 

utilizării 

a populației despre beneficiile 

consumului  responsabil  și   utilizarea 

Local 

Moșteni, 

Trivalea- 

ONG-uri 
Buget local 

energiei 
energiei regenerabile. mediu   

regenerabile     

Direcție    FEADR, 

strategică 3 

 
Amenajarea 

de spații verzi 

și pentru 

 

3.1 Realizare locuri de joacă pentru 

copii în fiecare dintre satele 

aparținătoare comunei Trivalea- 

Moșteni. 

 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

 

Consiliul 

Trivalea- 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 
recreere    

Teleorman 
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3.2 Amenajarea unui spațiu pentru 

picnic. 

 

 
 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

FEADR, 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 

Teleorman 

3.3 Reamenajarea și întreținerea 

spațiilor verzi existente. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

 
Buget local 

 

 

 

5. Turism, cultură și tradiții 

 

Direcţia strategică 1: Promovarea potenţialului turistic și al tradițiilor din 

comuna Trivalea-Moșteni. 

 

Direcţia strategică 2: Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor turistice. 

 
Direcţia strategică 3: Valorificarea potenţialului cultural local, prin conservarea 

identităţii locale (arhitectură, mod de viaţă local şi produse tradiţionale etc.) 

 

Direcții 

strategice 

 
 

Proiecte/Activități 

Responsabil/ 

 
Colaborator/Parte 

neri 

 
 

Resurse 

Direcție 

strategică 1 

 

Promovarea 

1.1. Amplasarea de panouri  

publicitare privind potenţialul turistic 

în centrul comunei şi în satele 

aparţinătoare. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

FEADR, 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 
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potenţialului   local 

turistic și al   FEADR, 

tradițiilor  din 1.2.   Editarea   unui   ghid   turistic în Primăria, Consiliul GAL 

comuna limbile română, engleză, germană Local Trivalea- Teleorman 

Trivalea- care să pună în valoare zona. Moșteni Nord, buget 

Moșteni   local 

  Primăria, Consiliul  

  

1.3 Participarea la târguri și festivaluri 

a producătorilor locali și a ansamblului 

de dansuri populare. 

Local Trivalea- 

Moșteni, 

producători, 

membrii 

 

Buget local, 

sponsorizări 

  ansamblului  

Direcție   FEADR, 

strategică 2   GAL 

 
Dezvoltarea 

infrastructurii 

 

2.1. Diversificarea serviciilor conexe 

turismului. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

Teleorman 

Nord, buget 

local, buget 
și serviciilor   

CJ 
turistice   

Teleorman 

 2.2. Oferirea de cursuri focalizate pe 

turism şi agroturism, pentru creşterea 

forţei de muncă ocupate în acest sector. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, AJOFM 

POSDRU, 

AJOFM, 

buget local 

   POR, 

 2.3 Reabilitarea monumentelor și Primăria, Consiliul FEADR, 

 siturilor  arheologice și  includerea lor Local Trivalea- GAL 

 în circuitul turistic. Moșteni Teleorman 

   Nord, buget 
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  local, buget 

CJ 

Teleorman, 

fonduri 

guvernament 

ale 

   POR, 

   FEADR, 

   GAL 

   Teleorman 

 

2.4 Construirea unui Centru de 

Informare Turistică. 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

Consiliul 

Trivalea- 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 

   Teleorman, 

   fonduri 

   guvernament 

   ale 

   POR, 

   FEADR, 

   GAL 

   Teleorman 

 

2.5 Amenajarea unui spațiu pentru 

camping și picnic. 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

Consiliul 

Trivalea- 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 

   Teleorman, 

   fonduri 

   guvernament 

   ale 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Trivalea-Moșteni, județul Teleorman 

pentru perioada 2020-2027 

 

138 
 

 

 

 

  

 
2.6 Încurajarea dezvoltării 

agroturismului în comună. 

 
Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, beneficiari 

FEADR, 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 

local 

Direcție    POR, 

strategică 3 

 
Valorificarea 

potenţialului 

3.1 Crearea unor circuite etnografice 

(tradiţii şi obiceiuri, meserii şi  ocupaţii         

tradiţionale,        specific 

gastronomiei etc.) 

 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

 

Consiliul 

Trivalea- 

FEADR, 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 
cultural local,    

local 
prin     

   FEADR, 
conservarea 

identităţii 

locale 

(arhitectură, 

 

 

3.2 Organizarea de manifestări 

culturale. 

 
Primăria, 

Local 

Moșteni 

 
Consiliul 

Trivalea- 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 

local, 
mod  de  viaţă    

sponsorizări 
local şi 

produse 

tradiţionale 

etc.) 

    
 

 

 

 

 
 

3.3 Promovarea meșteșugurilor și a 

produselor locale. 

 

 

 

 

 
Primăria, 

Local 

Moșteni 

 

 

 

 

 
Consiliul 

Trivalea- 

FEADR, 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 

Teleorman, 

    fonduri 

    guvernament 

    ale 

 3.4 Construire Cămin Cultural în Primăria, Consiliul POR, 
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 Trivalea-Moșteni. Local Trivalea- FEADR, 

 Moșteni  GAL 

   Teleorman 

   Nord, buget 

   local, buget 

   CJ 

   Teleorman, 

   fonduri 

   guvernament 

   ale 

   POR, 

   FEADR, 

   GAL 

   Teleorman 

 

3.5 Crearea  spații pentru recreere, 

culturale și sportive pentru locuitori. 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

Consiliul 

Trivalea- 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 

   Teleorman, 

   fonduri 

   guvernament 

   ale 

3.6 Organizarea de serbări populare, 

festivaluri, conferinţe cu ocazia 

celebrării unor personalităţi locale, 

date de referinţă din istoria localităţii 

sau sărbători religioase. 

 

 
Primăria, 

Local 

Moșteni 

 

 
Consiliul 

Trivalea- 

FEADR, 

GAL 

Teleorman 

Nord, buget 

local, 

sponsorizări 
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6. Educație și sport 

 

Direcţia strategică 1: Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de educaţie. 

 
Direcţia strategică 2: Dezvoltarea formelor de învăţământ alternative. 

 
Direcţia strategică 3: Dezvoltarea activităţilor de educaţie fizică şcolară şi 

competiţională. 

 

Direcții 

strategice 

 
 

Proiecte/Activități 

Responsabil/ 

 
Colaborator/Parte 

neri 

 
 

Resurse 

Direcție    Buget CJ 

strategică 1    Teleorman, 

  Primăria, Consiliul ISJ 
Dezvoltarea şi 

1.1 Reabilitarea și dotarea grădinițelor Local Trivalea- Teleorman, 
reabilitarea 

din comună. Moșteni, cadre buget local, 
infrastructurii  

didactice 
 

fonduri 
de educaţie    

guvernament 

    ale 

  Primăria, Consiliul ISJ 

  

1.2 Organizare competiții școlare. 
Local 

Moșteni, 

Trivalea- 

cadre 

Teleorman, 

buget local, 

  didactice  sponsorizări 

    ISJ 

  

1.3 Modernizarea bibliotecii din 

școală. 

 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

 

Consiliul 

Trivalea- 

Teleorman, 

buget local, 

fonduri 

guvernament 

    ale, 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Trivalea-Moșteni, județul Teleorman 

pentru perioada 2020-2027 

 

141 
 

 

 

 

   sponsorizări 

  FEADR, 

  GAL 

  Teleorman 

 

1.4 Construire și dotare After-school 

în comună. 

 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 

Teleorman, 

  fonduri 

  guvernament 

  ale 

  Buget CJ 

1.5 Achiziția de dotări, material Primăria, Consiliul Teleorman, 

didactic și  echipamente IT în școli  și Local Trivalea- ISJ 

grădinițe. Moșteni Teleorman, 

  buget local 

Direcție 

strategică 2 

2.1 Organizarea de activități 

extrașcolare. 
Cadre didactice 

 

   Fondul 
Dezvoltarea 

formelor de 

învăţământ 

alternative 

 

 

2.2 Proiect pentru prevenirea 

abandonului timpuriu a școlii. 

 

 

Primăria Trivalea- 

Moșteni, școlile, 

ONG-uri 

Social 

European, 

buget  local, 

alte fonduri 

   nerambursab 

   ile 

 2.3 Proiect  pentru  prevenirea 

violenţei în rândul tinerilor/copiilor în 

şcoli. 

Primăria Trivalea- 

Moșteni, școlile, 

ONG-uri 

Fondul 

Social 

European, 
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   buget local, 

alte fonduri 

nerambursab 

ile 

2.4 Dezvoltarea de proiecte 

educaţionale şi parteneriate interne şi 

externe. 

Primăria Trivalea- 

Moșteni, școlile 

 
Buget local 

2.5 Înființare ONG în

 domeniul educației la nivel 

local. 

Școlile, 

primăria 

Moșteni 

cetățenii, 

Trivalea- 

 

2.6 Înființarea unui club

 al pensionarilor. 
Cetățenii 

 

Direcție    Buget local, 

strategică 3 

 
Dezvoltarea 

activităţilor 

 

3.1 Construire bază sportivă

 în comună. 

 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

 

Consiliul 

Trivalea- 

buget CJ 

Teleorman, 

fonduri 

guvernament 
de educaţie    

ale 
fizică  şcolară     

3.2 Susţinerea activităţilor de educaţie 

fizică şi sport în şcoală. 

Primăria Trivalea- 

Moșteni, școlile 

ISJ 

Teleorman, 

buget local 

şi 

competiţional 

ă 

 
3.3 Susținerea echipei de handbal. 

Primăria 

Moșteni, 

economici 

Trivalea- 

agenți 
Buget local, 

sponsorizări 

 

3.4 Dezvoltarea şi susţinerea 

sportului de performanţă. 

Primăria Trivalea- 

Moșteni, școlile 

ISJ 

Teleorman, 

buget local 

 3.5 Construire teren  de sport la   
s coala 

Primăria, Consiliul Buget local, 
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 din comună. Local Trivalea- buget CJ 

 Moșteni  Teleorman, 

   fonduri 

   guvernament 

   ale 

   Buget local, 

 

3.6 Construire teren sintetic pentru 

sport în comună. 

 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

 

Consiliul 

Trivalea- 

buget CJ 

Teleorman, 

fonduri 

guvernament 

   ale 

 

 

 

7. Sistemul sanitar și social 

 

Direcţia strategică 1: Dezvoltarea infrastructurii în domeniul sănătăţii şi 

asistenţei sociale. 

 

Direcţia strategică 2: Dezvoltarea de proiecte şi parteneriate în domeniul 

educaţiei pentru sănătate. 

 

Direcţia strategică 3: Crearea unui continuum de servicii sociale locale 

individualizate, centrate pe nevoile grupurilor dezavantajate. 

 

Direcții 

strategice 

 
 

Proiecte/Activități 

Responsabil/ 

 
Colaborator/Parte 

neri 

 
 

Resurse 

Direcție 

strategică 1 
1.1 Oferirea de facilităţi medicilor şi 

personalului medical la sate. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

 
Buget local 
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Dezvoltarea 

infrastructurii 

în domeniul 

sănătăţii şi 

asistenţei 

sociale 

1.2 Facilitarea înființării de cabinete 

medicale la sate și a unui cabinet 

stomatologic. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, medici 

Buget local, 

fonduri 

private 

1.3 Sprijinirea înființării unui cabinet 

veterinar în comună. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, medici 

Buget local, 

fonduri 

private 

 

 

 

 
1.4 Renovarea și dotarea fostului spital 

în scopul înființării unui cămin de 

bătrâni. 

 

 

 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, ONG-uri, 

investitori privață 

Fondul 

Social 

European, 

alte finanțări 

nerambursab 

ile, fonduri 

guvernament 

alefonduri 

private 

 

 

 

 

 
 

1.5 Construire locuințe sociale. 

 

 

 

 
Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, ONG-uri 

Fondul 

Social 

European, 

alte finanțări 

nerambursab 

ile, fonduri 

guvernament 

ale  buget 

local 

Direcție 

strategică 2 

 

Dezvoltarea 

 
2.1 Îmbunătăţirea condiţiilor igienico- 

sanitare în şcoală şi grădiniţe. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, profesori, 

ONG-uri 

Buget local, 

ISJ 

Teleorman 
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de proiecte şi 

parteneriate 

în domeniul 

educaţiei 

pentru 

sănătate 

2.2 Dezvoltarea de proiecte în 

parteneriat cu ONG-uri în domeniul 

educației pentru sănătate. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni, profesori, 

ONG-uri 

 

2.3 Angajare medic și psiholog în 

școală. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

 
Buget local 

2.4 Susținerea înființării unui ONG în 

domeniul sanitar. 
Medici, cetățeni 

 

Direcție 

strategică 3 
3.1 Achiziție licențe software pentru 

program asistență socială. 

Primăria, Consiliul 

Local Trivalea- 

Moșteni 

 
Buget local 

Crearea  unui    
3.2 Identificarea nevoilor de asistenţă 

socială la nivelul comunei Trivalea- 

Moșteni şi a satelor aparţinătoare și 

scrierea de proiecte pentru grupurile 

identificate. 

 
Primăria Trivalea- 

Moșteni și asistenșii 

sociali 

 

 
 

Buget local 

continuum  de 

servicii 

sociale  locale 

individualizat 

e,  centrate pe 
3.3 Elaborarea planurilor 

individualizate de protecție și  asistență 

socială. 

Primăria Trivalea- 

Moșteni și asistenții 

sociali 

 
Buget local 

nevoile 

grupurilor 

dezavantajate 
  Fondul 

   Social 

  

3.4 Activități de integrare a 

persoanelor marginalizate social. 

Primăria Trivalea- 

Moșteni, ONG-uri și 

asistenții sociali 

Europen, alte 

fonduri 

nerambursab 

   ile, buget 

   local 
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8. Administrație publică și ONG-uri 

 

Direcţia strategică 1. Îmbunătăţirea comunicării, a circulaţiei informaţiei între 

şi printre actorii comunităţii având drept factor cheie administraţia locală prin 

creşterea eficienţei operaţionale. 

 

Direcţia strategică 2. Organizarea Primăriei din punct de vedere al spaţiului, al 

personalului şi al activităţilor. 

 

Direcții 

strategice 

 
 

Proiecte/Activități 

Responsabil/ 

 
Colaborator/Parte 

neri 

 
 

Resurse 

Direcție 

strategică 1 

1.1 Realizarea 

reclamaţii. 

unei condici de Primăria 

Moșteni 

Trivalea- 
Buget local 

 

Îmbunătăţirea 
1.2 Stabilirea unui program de 

audienţe între cetăţeni şi consilierii 

locali. 

Primăria 

Moșteni, 

local 

Trivalea- 

consiliul 

 

comunicării, 

a circulaţiei 
1.3 Înfiinţarea de Comitete de 

Cetăţeni pentru consultări. 

Primăria Trivalea- 

Moșteni, cetățenii 

 

informaţiei 

între şi 
1.4 Înființarea 

comunitar local 

populației. 

serviciului public 

de evidență a 
Primăria 

Moșteni 

Trivalea-  
Buget local 

printre actorii 

comunităţii 

având drept 
1.5 Achiziționare program informatic 

de asistență socială. 

Primăria 

Moșteni 

Trivalea- 
Buget local factor cheie 

administraţia 
1.6 Înființare compartiment de 

informare a cetățeanului și relații 

publice. 

Primăria 

Moșteni 

Trivalea-  
Buget local 

locală prin 

creşterea 

eficienţei 
1.7 Crearea şi susţinerea 

parteneriatelor publice- private. 

Primăria 

Moșteni, 

Trivalea- 

consiliul 
Buget local operaţionale 
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  local, 

economici 

agenți  

Direcție 

strategică 2 
2.1 Angajare personal pe posturile 

vacante. 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

Consiliul 

Trivalea- 

 
Buget local 

Organizarea     
   FEADR, 

Primăriei  din    
GAL 

punct de    
Teleorman 

vedere al 

spaţiului, al 

personalului 

şi al 

 
2.2 Înființare centru local pentru 

situații de urgență și dotare cu 

autospecială nouă. 

 
Primăria, 

Local 

Moșteni 

 
Consiliul 

Trivalea- 

Nord, buget 

local, buget 

CJ 

Teleorman, 
activităţilor    

fonduri 

    guvernament 

    ale 

 

2.3 Rediscutarea organigramei, 

realizarea fișelor de post. 

Primăria, 

Local 

Moșteni 

Consiliul 

Trivalea- 

 

 2.4 Realizarea controlului intern 

managerial. 

Primăria 

Moșteni 

Trivalea- 
Buget local 

 

 

 

Proiectele/ acțiunile prezentate mai sus sunt realizabile într-o perioadă bine 

stabilită de timp în funcție de complexitatea lor. Astfel, propunem 3 perioade de 

implementare, după cum se poate observa în tabelul de mai jos: 

 

➢ termen scurt: mai puțin de 1 an; 

➢ termen mediu: între 1 – 3 ani; 

➢ termen lung: între 3 – 10 ani; 
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PROIECTE/ACȚIUNI PROPUSE TERMEN 

SCURT 

TERMEN 

MEDIU 

TERMEN 

LUNG 

ECONOMIE ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

Activităţi de informare privind caracteristicile, 

comunitatea şi oportunităţile locale. 

 ✓  

Crearea de relaţii cu factori de interes în 

dezvoltarea economică locală. 

  ✓ 

Îmbunătăţirea infrastructurii în sprijinul 

dezvoltarii mediului de afaceri. 

  ✓ 

Crearea cadrului prielnic pentru consultanță în 

afaceri. 

  ✓ 

Eficientizarea procesului decizional prin 

reducerea duratei de evaluare a cererilor și de 

elaborare a deciziilor. 

 ✓  

Realizare plan urbanistic general. 
 ✓  

Înfiintarea unei Asociații a Producatorilor și 

Meșteșugarilor locali. 

✓   

Activități de informare și promovare a  mărcilor 

locale, producătorilor și meșteșugarilor locali. 

 ✓  

Realizarea unui plan de marketing local. 
✓   

Identificarea posibilelor parteneriate în scopul 

dezvoltării locale. 

  ✓ 

Facilitarea organizării de cursuri de 

calificare/formare profesională. 

 ✓  
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Concesionare spații/terenuri în vederea 

dezvoltării de afaceri. 

 ✓  

Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea 

resurselor umane. 

  ✓ 

Organizarea sistemului de colectare, prelucrare 

și valorificare superioară a produselor specifice. 

  ✓ 

Dezvoltarea serviciilor de informare în ceea ce 

priveşte posibilităţile de angajare. 

 ✓  

Organizarea unor cursuri de 

calificare/recalificare pentru șomeri. 

 ✓  

Programe de reintegrare pe piața muncii a 

persoanelor întoarse din străinătate. 

 ✓  

AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 

Încurajarea formării unei asociaţii de 

proprietari de terenuri. 

✓   

Reabilitarea drumurilor forestiere. 
 ✓  

Reabilitarea drumurilor de hotar. 
 ✓  

Încurajarea asocierii producătorilor agricoli în 

asociaţii/grupuri de producători şi/sau 

înfiinţarea de societăţi comerciale. 

✓   

Construcţia infrastructurii de utilităţi pentru 

fermieri. 

  ✓ 

Activități de împădurire și refacere a 

perdelelor forestiere. 

  ✓ 

Optimizarea condițiilor  pentru sprijinirea 

activităților rentabile în zootehnie și 

  ✓ 
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agricultură.    

Asistență acordată fermierilor în vederea 

întocmirii de proiecte viabile pentru obținerea 

de finanțare nerambursabilă pentru 

modernizarea exploatațiilor. 

 ✓  

Informarea asupra legislaţiei în domeniul 

agriculturii şi silviculturii. 

 ✓  

Informarea asupra liniilor de finanțare 

disponibile și furnizarea documentelor  

necesare în cel mai scurt timp posibil. 

✓   

Încurajarea și sprijinirea parteneriatului public- 

privat în vederea înființării unor ferme 

agrozootehnice. 

  ✓ 

Implementarea tehnicilor agricole moderne și 

performante prin perfecționarea continuă a 

pregătirii profesionale. 

  ✓ 

Implementarea Registrului Agricol electronic. 
✓   

Promovare parteneriat public-privat pentru 

dezvoltarea pisciculturii în comună. 

 ✓  

INFRSTRUCTURĂ 

Pietruirea și asfaltarea străzilor de pe teritoriul 

comunei Trivalea-Moșteni. 

 ✓  

Realizare lucrări de reabilitare a drumurilor 

comunale. 

 ✓  

Semnalizare rutieră adecvată. 
 ✓  

Modernizarea cu șanțuri betonate sau profile 

prefabricate a străzilor reabilitate. 

 ✓  
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Construire/ reabilitare trotuare și alei pietonale 

în comună. 

 ✓  

Reabilitare târg săptămânal. 
✓   

Introducere rețea de canalizare în comuna 

Trivalea-Moșteni. 

 ✓  

Construirea unei stații de epurare. 
 ✓  

Introducerea rețelei de apă potabilă în comuna 

Trivalea-Moșteni. 

 ✓  

Racordarea tuturor gospodăriilor la rețeaua de 

canalizare. 

 ✓  

Reabilitare poduri și podețe în comună. 
 ✓  

Realizare maluri de aparare pe cursurile de apă 

din comună. 

 ✓  

Decolmatarea albiilor râurilor și pâraielor. 
 ✓  

MEDIU 

Îmbunătățirea sistemului de colectare și 

transport a deșeurilor. 

 ✓  

Activități de informare și educație ecologică. 
 ✓  

Acțiuni de salubrizare și înfrumusețare a 

comunei. 

✓   

Rezolvarea problemei deşeurilor animale şi a 

deşeurilor provenite din construcţii. 

  ✓ 

Concesionare  terenuri pentru investițiile în 

producerea energiei regenerabile. 

  ✓ 

Activități de informare și educație a  populației 
 ✓  
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despre beneficiile consumului responsabil și 

utilizarea energiei regenerabile. 

   

Realizare locuri de joacă pentru copii în fiecare 

dintre satele aparținătoare comunei Trivalea- 

Moșteni. 

  ✓ 

Amenajarea unui spațiu pentru picnic. 
 ✓  

Reamenajarea și întreținerea spațiilor verzi 

existente. 

 ✓  

TURISM, CULTURĂ ȘI TRADIȚII 

Amplasarea de panouri publicitare privind 

potenţialul turistic în centrul comunei şi în 

satele aparţinătoare. 

 ✓  

Editarea unui ghid turistic în limbile română, 

engleză, germană care să pună în valoare zona. 

 ✓  

Participarea la târguri și festivaluri a 

producătorilor locali și a ansamblului de dansuri 

populare. 

✓   

Diversificarea serviciilor conexe turismului. 
 ✓  

Oferirea de cursuri focalizate pe turism şi 

agroturism, pentru creşterea forţei de muncă 

ocupate în acest sector. 

 ✓  

Reabilitarea monumentelor și siturilor 

arheologice și includerea lor în circuitul turistic. 

  ✓ 

Construirea unui Centru de Informare 

Turistică. 

 ✓  
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Amenajarea unui spațiu pentru camping și 

picnic. 

 ✓  

Încurajarea 

comună. 

dezvoltării agroturismului în   ✓ 

Crearea unor circuite etnografice (tradiţii şi 

obiceiuri, meserii şi ocupaţii tradiţionale, 

specific gastronomic etc.). 

 ✓  

Organizarea de manifestări culturale. 
 ✓  

Promovarea meșteșugurilor și a produselor 

locale. 

  ✓ 

Construire 

Moșteni. 

Cămin Cultural în Trivalea-  ✓  

Creare spații pentru recreere, culturale și 

sportive pentru locuitori. 

 ✓  

Organizarea de serbări populare, festivaluri, 

conferinţe cu ocazia celebrării unor 

personalităţi locale, date de referinţă din istoria 

localităţii sau sărbători religioase. 

 ✓  

EDUCAȚIE ȘI SPORT 

Reabilitarea 

comună. 

și dotarea grădinițelor din  ✓  

Organizare competiții școlare. 
 ✓  

Modernizarea bibliotecii din școală. 
 ✓  

Construire și dotare After-school în comună. 
✓   

Achiziția de dotări, material didactic și 

echipamente IT în școli și grădinițe. 

 ✓  
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Organizarea de activități extrașcolare. 
✓   

Proiect pentru prevenirea abandonului 

timpuriu a școlii. 

  ✓ 

Proiect pentru prevenirea violenţei în rândul 

tinerilor/copiilor în şcoli 

 ✓  

Dezvoltarea de proiecte educaţionale şi 

parteneriate interne şi externe. 

  ✓ 

Înființare ONG în domeniul educației la nivel 

local. 

✓   

Înființarea unui club al pensionarilor. 
✓   

Construire bază sportivă în comună. 
  ✓ 

Susţinerea activităţilor de educaţie fizică şi 

sport în şcoală. 

  ✓ 

Susținerea echipei de handbal. 
 ✓  

Dezvoltarea şi susţinerea sportului de 

performanţă. 

 ✓  

Construire sală de sport la școala din comună. 
 ✓  

Construire teren sintetic pentru sport în 

comună. 

 ✓  

SISTEMUL SANITAR ȘI SOCIAL 

Oferirea de facilităţi medicilor şi personalului 

medical la sate. 

  ✓ 

Facilitarea înființării de cabinete medicale la 

sate și a unui cabinet stomatologic. 

✓   

Sprijinirea înființării unui cabinet veterinar   în 
✓   
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comună.    

Renovarea și dotarea fostului spital în scopul 

înființării unui cămin de bătrâni. 

 ✓  

Construire locuințe sociale. 
 ✓  

Îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare în 

şcoală şi grădiniţe. 

✓   

Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu ONG-

uri în domeniul educației  pentru sănătate. 

✓   

Angajare medic și psiholog în școală. 
✓   

Susținerea înființării unui ONG în domeniul 

sanitar. 

✓   

Achiziție licențe software pentru program 

asistență socială. 

✓   

Identificarea nevoilor de asistenţă socială la 

nivelul comunei Trivalea-Moșteni şi a satelor 

aparţinătoare și scrierea de proiecte pentru 

grupurile identificate. 

  ✓ 

Elaborarea planurilor individualizate de 

protecție și asistență socială. 

 ✓  

Activități de integrare a persoanelor 

marginalizate social. 

 ✓  

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI ONG-URI 

Realizarea unei condici de reclamaţii. 
✓   

Stabilirea  unui  program  de  audienţe între 

cetăţeni şi consilierii locali. 

✓   
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Înfiinţarea de Comitete de Cetăţeni pentru 

consultări. 

✓   

Înființarea serviciului public comunitar  local 

de evidență a populației. 

✓   

Achiziționare program informatic de asistență 

socială. 

✓   

Înființare compartiment de informare a 

cetățeanului și relații publice. 

✓   

Crearea şi susţinerea parteneriatelor publice- 

private. 

  ✓ 

Angajare personal pe posturile vacante. 
✓   

Înființare centru local pentru situații de urgență 

și dotare cu autospecială nouă. 

 ✓  

Rediscutarea organigramei, realizarea fiselor  

de post. 

✓   

Realizarea controlului intern managerial. 
✓   
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VIII. MONITORIZARE, EVALUARE ȘI AUDIT 

 

Proiectul de planificare strategică al comunei Trivalea-Moșteni trebuie să ia în 

considerare necesitatea unui proces de evaluare coerent a programelor şi rezultatelor 

vizate. 

 

Evaluarea trebuie să se bazeze pe elemente structurale serioase şi să fie realizată 

de grupuri specializate pe domenii de interes. Efortul de evaluare trebuie să ţină seama 

de caracteristicile comunităţii şi să aibă un caracter permanent (care să includă şi 

monitorizare nu doar evaluari finale). 

 

 

 
1. Poziţia evaluării în ciclul planificare-evaluare 

 

În ceea ce priveşte evaluarea nevoilor, pe măsură ce desfăşurăm o monitorizare  a 

acestora apare necesitatea să acţionăm prin modificarea programului. Obţinem până la 

urmă un ciclu iterativ planificare-evaluare. 

 

În prima fază, cea de planificare, vorbim despre formularea unei probleme, 

conceptualizarea alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale acţiunii şi a 

implicaţiilor lor, evaluarea alternativelor şi selectarea celei mai bune şi de 

implementarea alternativei alese. 

 

A doua fază se referă la formularea obiectivelor, scopurilor şi ipotezelor 

programului, conceptualizarea şi operaţionalizarea componentelor principale ale 

evaluării: programul, participanţii, condiţiile şi măsurătorile, designul evaluării, 

detalierea modului în care vor fi coordonate aceste componente, analiza informaţiei şi 

utilizarea rezultatelor. Astfel, se propune realizarea programelor operaţionale, precum 

şi a planurilor de acţiune pe baza evaluării nevoilor existente în fiecare domeniu. 

Adoptarea programului se va face doar după efectuarea unei analize exacte, care poate 

duce la  revizuirea programului. La  acest  nivel  se impune efectuarea unor analize    a 
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gradului de realism a programului şi a obiectivelor lui, analize cost-beneficiu sau cost 

eficienţă (după caz). După implementarea programului se va realiza monitorizarea 

acestuia, pe baza unui set de indicatori specifici fiecărui program. 

 

Pentru programele cu o desfăşurare mai îndelungată de timp se impune efectuarea 

unei analize intermediare, care să ne spună în ce măsură operaţiunile programului merg 

bine şi la timp, precum şi în ce măsură sunt îndeplinite obiectivele programului. Pe baza 

acestei evaluări se pot impune modificări ale programului şi implementarea acestor 

modificări. 

 

La încheierea programului sau a unui ciclu al programului se va efectua o evaluare 

sumativă (orientată spre performanţa programului, valoarea sa pentru societate), care să 

ne spună în ce măsură programul poate sau trebuie să fie continuat. 

 

2. Etapele evaluării 

 

Un program poate fi evaluat atunci când: 

 
➢ Scopurile şi obiectivele programului, cele mai importante efecte secundare care ar 

putea să apară, informaţiile necesare pentru evaluare sunt bine definite; 

➢ Scopurile şi obiectivele programului sunt plauzibile; 

➢ Informaţiile necesare pot fi obţinute; 

➢ Beneficiarii evaluării au ajuns asupra unui acord asupra modului în care vor fi 

utilizate rezultatele acesteia. 

 

Modul în care se desfăşoară o evaluare diferă de la program la program. Etapele 

generale ale unei evaluări pot fi rezumate astfel: 
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Forma de evaluare recomandată este aceea participativă, în care sunt implicate 

toate părţile implicate în program (beneficiarii programului, organizaţia care a 

implementat programul, partenerii şi finanţatorii programului). 

 

Avantajele acestei abordări sunt: 

 
➢ accent pe participanţi; 

➢ gamă largă de beneficiari care participă; 

➢ scopul este învăţarea; 

➢ design flexibil; 

➢ metode de apreciere rapidă; 

➢ participanţii din exterior vin în calitate de facilitatori. 
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3. Indicatori ai programelor 

 

Indicatorii unui program pot fi definiţi drept orice valori care pot fi calculate sau 

măsurate şi care ne pot da informaţii despre gradul de succes al îndeplinirii  obiectivelor 

unui program. 

 

Obiectivele sunt aşteptări exprimate în termeni cantitativi (de exemplu, se 

aşteaptă o creştere economică anuală de 5%) iar indicatorii sunt măsurători reale, sunt 

fapte (indicatorul creştere economică se măsoară la trecerea unui an de la anunţarea 

obiectivului; dacă este mai mare sau egal cu 5%, obiectivul a fost îndeplinit). Pot 

exista mai mulţi indicatori pentru fiecare obiectiv şi de aceea este foarte important ca 

indicatorii propuşi să fie cu adevărat cele mai bune măsuri ale îndeplinirii obiectivelor. 

 

Evaluarea programelor trebuie legată de efectele pe care şi le propune să le 

măsoare şi de obiectivele propuse. O schemă a legăturii dintre diferitele nivele ale 

efectelor şi obiectivelor este: 

 

Indicatorii pot fi grupaţi în şapte mari categorii: beneficii sociale (BS), costuri 

sociale (CS), rezultate (R), beneficiile programului (BP), costurile programului (CP), 

outputuri (O) şi inputuri (I). 

 

Aceşti indicatori vor fi folosiţi în toate evaluările propuse şi trebuie incluşi (în 

măsura posibilităţilor) în monitorizarea programelor. 
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IX. ANEXE 

 

 
SAT   

 

 
 

CHESTIONAR – TRIVALEA-MOȘTENI – 2015 

 

 
 

Având în vedere faptul că se lucrează la elaborarea "STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI TRIVALEA- 

MOȘTENI PENTRU PERIOADA 2020-2027", vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări: 

 
I. Cum consideraţi că este gospodărită și administrată comuna în acest moment? – răspuns unic 

(a) Foarte bine (b) Bine (c)  Nici bine, nici rău (d) Rău (f)  Foarte rău 

II. Sunteți mulțumit de activitatea primăriei comunei Trivalea-Moșteni? – răspuns unic 

(a) Da (b) Nu (99)  Nu știu/ Nu răspund 

 
III. Gândindu-va la investițiile care s-au realizat în comună în ultimii 2 ani care este prima care vă vine în 

minte? – răspuns deschi și unic 

 

 

IV. Răspundeți cu DA, NU sau PARȚIAL dacă următoarele servicii prestate în comuna noastră sunt de 

calitate: – răspuns unic pe linie, se încercuiește răspunsul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Cât de grave sunt următoarele probleme în comuna Trivalea-Moșteni?   (raspuns unic pe linie) 

 Foarte 

gravă 

Destul de 

gravă 

Nu prea 

gravă 

Nu există aceasta 

problemă 

Nu știu/Nu 

răspund 

Zgomotul produs de traficul autoturismelor 4 3 2 1 99 

Depozitarea necorespunzătoare a gunoiului 4 3 2 1 99 

Infracționalitatea 4 3 2 1 99 

Poluarea 4 3 2 1 99 

 
 

VI. Cât de utilă vi s-ar părea realizarea unor piste pentru bicicliști de-a lungul străzilor principale? (răspuns unic) 

Denumire serviciu DA NU PARTIAL 
Nu știu/ nu 

răspund 

Parcurile și spatiile verzi 1 2 3 99 

Locurile de joacă pentru copii 1 2 3 99 

Drumurile 1 2 3 99 

Calitatea școlilor 1 2 3 99 

Serviciile de sănătate 1 2 3 99 

Viața culturală 1 2 3 99 

Transportul în comun 1 2 3 99 

Locurile de parcare 1 2 3 99 

Prevenirea și combaterea infracționalității 1 2 3 99 

Serviciul de alimentare cu apă 1 2 3 99 

Serviciul de canalizare 1 2 3 99 

Serviciul de colectare al deșeurilor menajere 1 2 3 99 

Serviciile de utilități: energie electrică, gaz, 

telecomunicație, internet 
1 2 3 99 
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(a) Foarte utilă (b) Utilă (c)  Mai puțin utilă (d)   Nu este utilă 99)  Nu știu/Nu 

răspund 
 

VII. În ce domenii considerați că ar trebui primăria comunei să realizeze proiecte/ să acceseze fonduri în 

perioada 2015 – 2020? – răspuns multiplu, se încercuiesc răspunsurile. 

a) Infrastructură, investiții și utilități 

1. Pietruirea și asfaltarea străzilor de pe teritoriul comunei Trivalea-Moșteni; 

2. Alimentare cu apă curentă și canalizare în comuna Trivalea-Moșteni; 

3. Alimentarea cu apă în localitățile aparținătoare comunei; 

4. Realizare lucrări de reabilitare a drumurilor comunale; 

5. Realizare lucrări de asfaltare și modernizare cu șanțuri betonate sau cu profile prefabricate a străzilor comunale; 

6. Realizare lucrări de amenajarea de podețe noi pentru acces peste pârâurile din comuna în locurile unde sunt 

amplasate cele vechi; 

7. Lucrări de construcție bază sportivă în comună. 

8. Lucrări de construcție sală de sport în comună ; 

9. Lucrări de construcție teren sintetic pentru sport în comună; 

10. Înființare centru local pentru situații de urgență; 

11. Realizarea planului cadastral al comunei Trivalea-Moșteni; 

12. Reabilitare târg săptămânal. 

b) Sănătate, social și educație 

13. Realizare lucrări de reabilitare a dispensarelor umane și dotare cu echipamente moderne; 

14. Construire azil de bătrâni în comună; 

15. Înființare program informatic de asistență socială; 

16. Repararea și întreținerea școlilor și grădinițelor din comună; 
17. Dotarea școlilor cu mobilier de bună calitate și echipamente IT; 

18. Înființarea serviciului public comunitar local de evidență a populației. 

c) Recreere, cultură și tradiții 

19. Construire cămin cultural în comună; 

20. Creare spații recreere, culturale, sportive pentru tineri din localitate: sală de conferință, spațiu pentru proiecție de 

filme, inițiere concursuri sportive etc.; 

21. Realizare lucrări de amenajare de locuri de joacă pentru copii și agrement pentru locuitori în toate satele pe 

terenurile identificate ca virane; 

22. Realizare trasee turistice; 

23. Acțiuni de salubrizare și înfrumusețare a comunei. 

 
VIII. În care domeniu credeți ca ar trebui încurajate cel mai mult investițiile private? – răspuns unic 

(a)  Comerț; (b) Meșteșuguri tradiționale; (c) Colectare/procesare produse agricole; 

(d) Industrie; (f) Servicii; (g) Turism 

 
IX. Din punctul dvs. de vedere, ce obiectiv considerați că este cel mai reprezentativ pentru comuna Trivalea- 

Moșteni?  (1 singur răspuns) 
 

X. Dacă ați fi pus în situația să prezentați comuna unei persoane străine, enumerați primul obiectiv pe care 

l-ați recomanda să îl viziteze: 
 

 

XI. Pentru a face o plimbare în comuna cu familia sau prietenii ce traseu ați alege? 
 

 

Vârstă:    Sex:    Ocupaţie:    

 

Nume:    

Prenume:   
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http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%C4%82RIA%2BTRIVAL
http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%C4%82RIA%2BTRIVAL
http://www.cjteleorman.ro/
http://www.adrmuntenia.ro/static/10/detalii-despre-regiunea-sud-muntenia-si-
http://www.adrmuntenia.ro/static/10/detalii-despre-regiunea-sud-muntenia-si-

