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Cuvânt înainte,

Adresat de Primarul Comunei Vlădeni

Dragi cetățeni,

De la bun început am fost conștientă că Administrația Locală are obligația să propună

comunității  programe  pentru  reabilitarea  zonei.  În  aceste  condiții,   de  când  mi-ați  acordat

încrederea dumneavoastră am făcut tot ce mi-a stat în putință să modernizez această comună

și să o aduc la nivelul demn de a se integra în Uniunea Europeană.

În contextul  unei  analize  ample s-a  putut  observa că  factorul  uman a  fost  elementul

principal  care  a  urmărit   identificarea  oportunităților  și  tocmai  de  aceea  vreau  să  vă

mulțumesc că m-ați sprijinit și m-ați ajutat de fiecare dată să găsesc atât puncte tari sau slabe,

cât și amenințăriile și oportunitățiile din localitatea pe care o reprezentăm cu mândrie.

Fiind un locuitor al comunei am realizat că trebuie să cunosc mai bine posibilitățile de

dezvoltare  economico-socială  a  localității  unde  locuiesc  și  unde  îmi  desfășor  activitatea

profesională. 

De aceea, pe baza analizei condiţiilor geografice, sociale, culturale actuale am elaborat

o strategie de dezvoltare a comunei pe perioada 2021-2027.

Necesitatea şi oportunitatea proiectelor arătate în această strategie a apărut în vederea

dezvoltării infrastructurii locale, dezvoltarea agroturismului la nivel local şi implicit ridicarea

standardului de viață al locuitorilor comunei noastre.

La nivelul administrației locale se dorește   ameliorarea  relației între administrație şi

cetățenii comunei Vlădeni prin lărgirea accesului la informații.

În plus față de cele arătate în cadrul lucrării putem vorbi de necesitatea elaborării de noi

proiecte prin accesarea de fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltarea Rurală.

Proiectele  pe  care  le-am intreprins  până  acum și  cele  viitoare  sunt  făcute  pentru  a

îmbunătăți viața locuitorilor comunei Vlădeni.
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Această strategie de dezvoltare locală vizează o perioadă de 6 ani și poate fi  realizată

prin  voința  dumneavoastră.  Vă  reamintesc că scopul  acestei strategii  este  de a  demara și

finaliza  proiectele  prin care  vom  reuși să  modernizăm și comuna  din  care  facem  parte  cu

mândrie.

Astfel,  împreună ne vom bucura de o infrastructură stradală dezvoltată, vom fi fericiți

să vedem cum copii sau nepoții noștri învață să lucreze cu tehnologia modernă sau cum vom

putea să folosim sistemul de canalizare și epurare al apei potabile.

Ca  primar  al  comunei  Vlădeni  vă  mulțumesc  că  m-ați  sprijnit  până  acum  și  am

încredere totală  că  și  de  acum înainte  vom  forma  o  adevarată  echipă  și  împreună  vom

sărbători finalizarea oricărui proiect evidențiat în strategia de dezvoltare locală.

Primar comuna Vlădeni,

POȘIRCĂ MARIA
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I. INTRODUCERE

Actuala stare de planificare, legată de imprevizibilitatea și complexitatea dinamicilor ce

guvernează procesele administrative și economice,  face să devină urgentă conceperea unor

mecanisme ce pot garanta un raport din ce în ce mai strâns între evaluare și proces de plan.

Suprapunerea  limitelor  induse  de  diferitele  exigențe  de  sector,  indicaâiilor  asupra

amenajărilor teritoriale, ce provin din directivele tehnice și din indicațiile pentru dezvoltare

sugerate  de  sistemul de finanțări  conexat cu FondurileEuropene –  face  să devină  mai

delicată tema celui ce planifică și intocmește o stategie de dezvoltare.

În fața multiplicării informațiilor și așteptărilor, cel care planifică are datoria de a evalua

care sunt căile oportune pentru o proiectare orientată către o dezvoltare coerentă și unitară a

teritoriului.

Această abordare este cu atât mai actuală, cu cât devin active noile mecanisme generate

de principiul subsidiarității, respectiv de promovarea descentralizării economice și financiare

și deplasarea accentului către administrația locală. Participarea și pregătirea devin elemente

semnificative pentru implementarea „Strategiei de Dezvoltare Locală”, cu scopul de a realiza

strategiile, obiectivele și conținuturile identificate de Administrația Comunei Vlădeni. 

Pe de altă  parte,  planificarea în sine impune noi modele și  noi metode de abordare

pentru  armonizarea strategiilor la  nivel  supra comunal.   Strategia,  pentru a  fi  eficace,

trebuie  să  țină  cont  de  diferitele  argumente  de  dezvoltare  a  teritoriului,  cu  obiectivul

dezvoltării integrate în toate sectoarele ce contribuie în general la îmbunătățirea calității vieții.

Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ

faţă  de zonele  urbane şi  se caracterizează  prin:  deficienţe  structurale  persistente  (numărul

mare  al  populaţiei  ocupate  în  agricultură,  îmbătrânirea  populaţiei,  un  număr  mare  de

exploataţii  de  subzistenţă  etc.);  valoare  adăugată  scăzută  a  produselor  agro-alimentare;

randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de semisubzistenţă;

spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; o

piaţă a terenurilor nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii  insuficiente în

cercetare şi dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane;

creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de

sărăcie  şi  excluziune  socială;  o  administraţie  publică ineficientă;  o serie  de riscuri  pentru

oameni.

Dezvoltarea este, în esență, o acțiune cu caracter strategic, care are ca scop creșterea

durabilă  a  productivității  individuale,  comunitare  și  instituționale,  ceea  ce  poate  duce  la

asigurarea  unor  venituri  mai  mari  pentru indivizi.  Programele  de dezvoltare  au în  vedere
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schimbarea  condițiilor  fundamentale,  ceea  ce  necesită  un  timp îndelungat,  iar  problemele

rurale sunt foarte complexe și nu pot fi rezolvate prin acțiuni pe termen scurt. Sunt necesare

programe succesive, cu efecte durabile.

Realizarea  acestui  document  strategic  este  rezultatul  voinţei  comunităţii  locale  din

VLĂDENI,  care  are  la  bază  colaborarea  dintre  membrii  comunităţii  şi  reprezentanţii

administraţiei  publice.  Obiectivul  acestei  Strategii  este  de  a  susţine  eforturile  viitoare  de

dezvoltare  ale  comunei,  prin stabilirea unor direcţii  strategice  care au la bază analiza  a 4

factori importanţi:  resurse, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări  cu care se confruntă

localitatea.

Verificarea  compatibilității  intervențiilor,  în  acest  sens,  va  trebui  să  țină  cont  de

elementele semnificative ce caracterizează economia localității, în așa fel încât criteriile de

fezabilitate și coerența să poată constitui o voință precisă de transformare reală a teritoriului

comunei. Cu alte cuvinte, evaluarea trebuie concepută nu ca un instrument de verificare și

reflex static a urgențelor sociale și de mediu, ci ca experimentare dinamică a unui ansamblu

de  intervenții  capabile  să  satisfacă  concret  prioritățile  indicate  în  Strategia  de  Dezvoltare

Locală.

Din acest motiv, se subliniază necesitatea introducerii Comunei Vlădeni în panorama

dezvoltării  județului,  regiunii  și țării,  cât  și  realizarea unei  planificări  raționale  în vederea

accesării  finanțărilor  din  surse  publice  (europene,  naționale,  regionale  și  județene)  și  din

resurse private.

Strategia de dezvoltare a Comunei Vlădeni trebuie să aibă o coerență proprie, fondată

nu numai pe respectarea urgențelor istorice, de infrastructură și de mediu, dar mai ales pe

coordonarea cu direcțiile generale de dezvoltare ale județului și ale regiunii.

Aceasta apare ca și calea de urmat către integrarea diferitelor circuite susținătoare ale

progresului, care se articulează în crearea de sinergii capabile să dezvolte localitatea ca sistem

complex, în toate aspectele sale esențiale.

„PROGRAMUL” de  față  este  instrumentul  central  prin  care  administrația  Comunei

Vlădeni exercită rolul de strateg pentru un nou model de dezvoltare, pus în aplicare în așa fel

încât să depășească dificultățile unei programări fragmetare care, nu numai că nu favorizează

o ulterioară dezvoltare, dar ar risca să facă inutil orice efort financiar și de programare.

Strategia de dezvoltare locală a Comunei VLĂDENI  reprezintă instrumentul de lucru al

administrației publice locale și este agreat de întreaga comunitate locală. Astfel se va orienta

gândirea,  decizia  și  acțiunea  către  obiective  superioare  sau  către  premisele  obiectivelor.

Totodată  prin  acest  mijloc  se  vor  evita  abaterile  datorate  urgențelor,  avantajelor  și
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dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În aceste condiții, toți factorii interesați

de progresul economico-social al comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare al tuturor

obiectivelor de dezvoltare,  prin care se indică atât  direcțiile de dezvoltare specifice,  cât  și

acțiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice locale.

Utilizarea  instrumentelor  de  consultare  a  comunității  locale  a  determinat  adaptarea

tuturor propunerilor de acțiuni pentru că se dorea ca la final strategia de dezvoltare locală să

fie în consens cu aspirațiile locuitorilor comunei VLĂDENI. Importanța acestui aspect este

dată  atât  de  certitudinea  implicării  viitoare  a  comunității  în  implementarea  strategiei  de

dezvoltare locală, cât și de posibilitatea asumării depline și conștiente a acesteia.

Acest  material  a  fost  conceput  ca  un  instrument  care  să  vină  în  ajutorul  tuturor

membrilor  comunităţii  locale,  adresându-se deopotrivă  administraţiei  publice,  mediului  de

afaceri,  instituţiilor  publice,  organizaţiilor  neguvernamentale,  dar  şi  cetăţeanului  simplu

interesat de evoluţia viitoare a comunităţii sale. Se prevede că acest instrument va fi deosebit

de util în programarea viitoarelor investiţii dar și în atragerea resurselor financiare (naţionale

și europene) pentru realizarea unor proiecte de anvergură pentru Comuna VLĂDENI.

Metodologia folosită în elaborarea Strategiei respectă următoarele principii: 

  validitate  ştiinţifică  – procesul  de  elaborare  a  documentului  trebuie  să  respecte

cerinţele tehnice ale planificării strategice; 

  principiul coerenţei – acesta se referă la corelarea strategiei locale cu documentele

de planificare de rang superior precum şi cu documente locale; 

  principiul  parteneriatului  –  dezvoltarea  unei  relaţii  de  colaborare  între

administraţie şi membrii comunităţii locale, element deosebit de important atât în etapa de

elaborare a strategiei cât și în cea de implementare; 

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

comunitate; 

  transparență  și  obiectivitate  -  procesul  trebuie  să  fie  transparent  şi  să  reflecte

interesele comunităţii ca întreg; 

  coerență  și  continuitate  -  construcţia  documentului  de  planificare  nu  înseamnă

finalizarea  procesului  strategic;  acest  document  trebuie  să  rămână  deschis  ideilor  și

completărilor viitoare (adaptarea periodică a documentului în funcţie de modificările care se

produc la nivelul comunităţii). 

Viziunea de dezvoltare a Comunei VLĂDENI  trebuie să înglobeze materializarea în

timp  a  unor  politici  benefice  comunității  locale  și  cetățenilor  comunei,  ca  viitori  cetățeni

europeni.  În aceste condiții,  VLĂDENI trebuie să se dezvolte ca o comună europeană, cu
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standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura,

servicii publice și comerciale, resurse umane, asistența socială, educație, sănătate, siguranţa

cetăţeanului  etc,  dar şi  să se integreze  şi  să  mobilizeze  activ  la  nivel  regional  potențialul

existent.  Valorificarea  acestuia  în  paralel  cu  inițierea,  susținerea  și  materializarea  unor

demersuri acționale și investiționale se poate realiza prin atragerea de surse publice și private.

Astfel, se propune ca localitatea VLĂDENI  să se impună ca un actor local.

Actuala stare de planificare, legata de imprevizibilitatea și complexitatea dinamicilor ce

guvernează procesele administrative și economice,  face să devină urgentă conceperea unor

mecanisme ce pot garanta un raport din ce în ce mai strâns între evaluare și proces de plan.

Prezenta  strategie  de  dezvoltare  locală  intenționează  să  confrunte  caracteristicile

evidențe ale economiei locale, din ce în ce mai orientată spre modelul de dezvoltare integrată,

cu  diferitele  argumente  de  dezvoltare  prezente  pe  teritoriu  și  reprezentate  de  indicațiile

politicilor comunitare aplicate prin utilizarea Fondurilor Europene.
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II. CONTEXTUL  EUROPEAN

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat bugetul

alocat României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de actualul sistem.

În  cadrul  următorului  buget  pe  termen  lung  al  UE  pentru  2021-2027,  Comisia

Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE.

Se preconizează cinci priorități investiționale: 

1.  O  Europă  mai  inteligentă,  prin  inovare,  digitalizare,  transformare  economică  și

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la

Paris  și  investiții  în  tranziția  energetică,  energia  din  surse  regenerabile  și  combaterea

schimbărilor climatice

3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale

4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale

și a accesului egal la sistemul de sănătate 

5. O Europă mai apropiată de cetățenii  săi,  prin sprijinirea strategiilor  de dezvoltare

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

PRIORITĂȚI  NAȚIONALE  DE  INVESTIȚII  PENTRU  FINANȚAREA  DIN

FONDURILE EUROPENE POST 2020

OP 1 O Europă mai inteligentă

OP 1. CERCETARE ȘI INOVARE

Obiectiv  specific:  Dezvoltarea  capacităților  de  cercetare  și  inovare  și  adaptarea

tehnologiilor avansate

a) Integrarea ecosistemului CDI național în Spațiul de Cercetare European (European

Research Area)

a.1. Integrarea organizațiilor CDI românești în programe de colaborare transfrontaliere

și  internaționale  (Sinergii  Horizon  Europe,  COSME,  Interreg  etc)  –  intervenții

naționale/regionale

a.2. Dezvoltarea și utilizarea infrastructurii de CDI – intervenții naționale/regionale

b) Crearea unui sistem atractiv de inovare în industrie, pentru toate tipurile de inovare

(de produs, de process, organizațional și de marketing)

b.1.  Consolidarea  capacității  CDI  a  IMM-urilor  și  promovarea  colaborării  între

organizațiile CDI și mediul de afaceri – intervenții naționale/regionale
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b.2. Susținerea proceselor de transfer tehnologic pentru creșterea  gradului de inovare a

IMM-urilor – intervenții naționale

c) Sprijinirea creării de noi companii, creșterea ratei de supraviețuire a intreprinderilor

inovative

c.1. Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial care favorizează apariția și maturizarea

start-up/spin-off  inovative – intervenții regionale

c.2. Dezvoltarea serviciilor aferente infrastructurilor de sprijin a afacerilor (incubatoare,

acceleratoare, etc) – intervenții regionale

d) Consolidarea CDI în domeniul sănătății

d.1.  Dezvoltarea  capacității  de  cercetare/inovare  și  adoptarea  sistemelor  SMART în

sănătate – intervenții naționale

OP 1 DIGITALIZARE

Obiectiv  specific:  Fructificarea  avantajelor  digitalizării,  în  beneficiul  cetățenilor,  al

companiilor și al guvernelor

e) Creșterea gradului de digitizare a societății românești

e.1. Implementarea măsurilor pentru dezvoltarea serviciilor de e-guvernare (evenimente

de viață) – intervenții naționale

e.2. Digitalizare în administrația publică și competențe digitale avansate – intervenții

naționale

e.3. Digitizarea serviciilor publice la nivel local – intervenții regionale

f) Digitalizarea pentru creșterea siguranței și îmbunătățirea serviciilor de mobilitate și

transport

f.1.  Dezvoltarea  de  instrumente  de  digitizare  pentru  îmbunătățirea  siguranței  și

securității pentru toate modurile de transport – intervenții naționale

f.2.  Finanțarea  instrumentelor  de  digitalizare,  inclusiv  implementare  sisteme

ERTMS/ETCS, RIS/VTMIS pentru toate modurile de transport – intervenții naționale

g) Soluții IT și digitizare în sănătate

g.1. Refacere și modernizare sistem informatic (CNAS) – intervenții naționale

g.2.  Observatorul  național  pentru  date  în  sănătate  –  (Construcție,  achiziție

echipamente/dezvoltarea de sisteme informatice) – intervenții naționale

g.3.  Soluții  digitale  în  infrastructura  din  sănătate  (digitalizare  internă  și  externă  a

institțiilor medicale) – intervenții naționale

g.4.  Uniformizarea  fluxurilor  informaționale  (up-grade  soft,  dezvoltarea  sistemelor

informatice/achiziție echipamente – intervenții naționale
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OP 1 COMPETITIVITATE

Obiectiv specific: Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor

h)  Facilitarea  accesului  la  finanțare  pt  IMM-uri,  inclusiv  prin  încurajarea  finanțării

inițiale și timpurii a start-up-urilor cu potențial inovativ ridicat

h.1. Instrumente financiare pentru IMM – intervenții naționale

i) Consolidarea competitivității economiei românești

i.1. Facilitarea investițiilor în noi tehnologii – intervenții regionale

i.2. Sprijin pentru internaționalizare – intervenții regionale

i.3. Susținerea adoptării tehnologiilor IT & C de către IMM – intervenții regionale

i.4. Sprijinirea clusterelor în vederea integrării acestora în lanțuri de valoare europene –

intervenții regionale

i.5.  Susținerea  implementării  mecanismelor  economiei  circulare  în  cadrul

intreprinderilor românești – intervenții regionale

OP 1 Specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 

Obiectiv specific:  Dezvoltarea compețentelor pentru specializare inteligentă, tranziție

industrială și antreprenoriat

j) Dezvoltarea unor competențe profesionale adecvate cerințelor mediului de afaceri în

contextual unei economii bazate pe cunoaștere

j.1. Dezvoltarea competențelor la nivelul IMM pentru specializare inteligentă, tranziție

industrială  și  antreprenoriat,  inclusiv  stagii  de  practică,  Formare  pentru  implementarea

standardului: sistem de Management a inovării în companii – intervenții regionale

k) Susținerea capacității administrative a structurilor din cadrul mecanismului integrat

regional și național de descoperire antreprenorială

k.1.  Dezvoltarea  capacității  administrative  a  actorilor  implicați  în  implementarea,

monitorizarea,  revizuirea  strategiilor  de  specializare  inteligentă  –  intervenții

naționale/regionale

OP 2 O Europa mai verde

OP 2 Energie

Obiectiv specific:  Promovarea eficienței  energetice și reducerea emisiilor de gaze cu

efect de seră

→  Renovarea  clădirilor  publice  și  rezidențiale  în  vederea  îmbunătățirii  eficienței

energetice

→  Măsuri  de  sprijin  pentru  industriile  energo-intensiv  pentru  a-și  îmbunătăți

performanța energetică
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→ Îmbunătățirea performanței energetice în industriile energo-intensive

→ Măsuri de sprijin ESCOs

→ Îmbunatățirea  eficienței  energetice  în  domeniul  încălzirii  centralizate,  alături  de

promovarea energiei din surse regenerabile pentru încălzirea și răcirea centralizată

→ Consolidarea capacității AM,  a dezvoltatorilor de proiecte și a autorităților
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OP 3 O Europă mai conectată
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OP 4 O Europă mai socială
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OP 5 O Europă mai aproape de cetățenii săi

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor

priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în

funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. Politica de coeziune continuă investițiile în

toate  regiunile,  pe  baza  a  3  categorii  (mai  puțin  dezvoltate,  în  tranziție,  mai  dezvoltate).

Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor.

Se  introduc  noi  criterii  (șomajul  în  rândul  tinerilor,  nivel  scăzut  de  educație,  schimbări

climatice și primirea și  integrarea migranților),  pentru a reflecta  mai bine realitatea de pe

teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica

de  coeziune  continuă  să  sprijine  strategiile  de  dezvoltare  conduse  la  nivel  local  și  să

autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană

a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un
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nou  program de  colaborare  în  rețea  și  de  consolidare  a  capacităților  dedicat  autorităților

urbane, sub denumirea:

Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021 – 2027

Concentrare tematică

→35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă)

→30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde)

→ FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice

→ FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice

→ Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană

→2% din FSE+  pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate

→25% din FSE+ pentru incluziune socială

→10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă

Aspecte financiare (CFM)

> Forma principală de finanțare – granturile

> Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru

Fondul de Coeziune: 40% pentru regiunile mai dezvoltate

> Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor

>  TVA  nu  este  eligibilă  pentru  o  contribuție  din  partea  fondurilor,  cu  excepția

operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro

> Dezangajarea - regula „N+2”

Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene (MFE),

următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura instituțională, cât

și în cea strategică.

În  cadrul  politicii  de  coeziune  Ministerul  propune  9  tipuri  de  programe,  Programul

Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare

Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model polonez):

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

2. Programul Operațional Transport (POT)

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID) 

4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)

6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
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9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)

Actualul  Program  Operațional  Infrastructura  Mare  (care  are  cea  mai  mare  alocare

financiară în 2021-2027) se va intoarce la structura din 2014-2020, intervențiile din domeniul

Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, iar cele din

domeniul  Transportului  urmând  a  trece  sub  o  Autoritate  de  Manangement  din  cadrul

Ministerului de Transport. Se vor crea oportunități separate pentru ITI Delta Dunării și ITI

Valea Jiului.  În premieră,  Fondul Social  European nu va mai  finanța un Program dedicat

creșterii  capacității  administrative,  această  intervenție  regăsindu-se  conform  ministerului

printre direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman.

Va fi creat un Program Național de Sănătate care ar urma să finanțeze infrastructura

pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea Institutului National de Hematologie,

construcție și dotare pentru un Laborator de Referință Național, precum și alte intervenții în

domeniul medical.

MADR va gestiona în continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole Comune

și  prin  cea  a  Pescuitului.  MAI  va  gestiona  fondurile  aferente  domeniului  afaceri  interne

(Fondul  azil,  migrație  și  integrare,  Fondul  securitate  internă,  Instrumentul  pentru

mangementul frontierei și vize).

Conform  propunerii  făcute  publice  de  autorități,  companiile  vor  putea  accesa  în

următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai multor

programe:

Programele  operaționale  regionale  se  vor  axa  pe  „smart  specialization”,  transferul

tehnologic,  inovarea,  sprijinirea  IMM  și  digitalizare.  Programul  Operațional  Creștere

Inteligentă  și  Digitalizare  va  pune  la  dispoziție  instrumente  financiare.  Prin  Programul

Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată se vor finanța intervenții în domeniul turismului,

culturii și patrimoniului cultural.
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III. CONTEXTUL NAȚIONAL

Planul național de dezvoltare este un concept specific politicii  europene de coeziune

economică  și  socială  (Cohesion  Policy).  Aceasta  urmărește  dezvoltarea  echilibrată  a

membrilor Uniunii, prin diminuarea disparităților de dezvoltare între statele membre/regiunile

comunitare  și  este  susținută,  în  acest  scop  de  instrumentul  financiar  numit  Fonduri

Structurale.

Propunerile  Comisiei  Europene  privind  managementul  Fondurilor  Structurale  în

perioada de programare 2021-2027 reflectă o reorientare sporită în sensul susținerii eforturilor

de  atingere  a  obiectivelor  fundamentale  de  la  Lisabona  și  Göteborg,  respectiv  creșterea

competitivității, ocuparea deplină și durabilă și protecția mediului. Pe aceleași obiective

se axează și Strategia de dezvoltare a Planului Național de Dezvoltare (PND) 2021-2027.

În contextul aderării Românei la Uniunea Europeană, Planul Național de Dezvoltare a

fost structurat, pentru perioada 2021-2027, pe șase priorități naționale de dezvoltare socio-

economică:

1. Creșterea competitivității economice și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere;

2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport;

3. Protejarea și îmbunătățirea calitații mediului;

4. Dezvoltarea  resurselor  umane,  creșterea  gradului  de  ocupare  și  combaterea

excluziunii sociale;

5. Dezvoltarea economiei rurale și creșterea productivității în sectorul agricol;

6. Sprijinirea  participării  echilibrate  a  tuturor  regiunilor  României  la  procesul  de

dezvoltare socio-economică.

21| P a g e



“Planul de Dezvoltare Locală 2021– 2027” Localitatea Vlădeni, Județul DÂMBOVIȚA

CONTEXTUL REGIUNII SUD MUNTENIA

În  perioada  februarie  2005  –  mai  2006,  în  cadrul  Comitetului  Regional  pentru

Elaborarea în Parteneriat a Planului de Dezvoltare Regională (CRP) 2014-2020, au avut loc

grupuri  de  lucru  tematice  în  vederea  revizuirii  analizei  regionale  socio-economice  pentru

elaborarea analizei SWOT, revizuirea priorităților regionale pentru programarea și formularea

strategiei regionale de dezvoltare pentru perioada 2021-2027. 

Prioritățile  regionale  au  fost  stabilite  în  strânsă  corelare  cu  cele  din  cadrul  politicii

naționale de dezvoltare, orientată spre atingerea obiectivului de coeziune economică și socială

de către România în calitate de stat membru al UE. Începând cu 2007, Romania va beneficia

de  acces  la  fondurile  care  finanțează  Politica  de  Coeziune,  Politica  Agricolă  și  Politica

Comună de Pescuit.

Prin elaborarea PDR și a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 s-a creat

cadrul de planificare care stă la bază stabilirii eligibilității proiectelor ce vor fi finanțate în

regiune prin diferite programe. Partenerii regionali, precum și alte instituții, manifestă interes

față de conținutul PDR, acesta constituind punctul de plecare în elaborarea altor documente de

programare sectoriale și subsectoriale regionale:

● Planul Regional de Acțiune pentru Mediu

● Planul Regional pentru Gestionarea Deșeurilor

● Planul Regional de Acțiune pentru Învățământul Profesional și Tehnic

● Planul Regional pentru Ocuparea Forței de Muncă

Strategia de dezvoltare regională este corelată cu politicile și reglementările comunitare,

precum  și  cu  strategiile  de  dezvoltare  la  nivel  național,  obiectivele  sale  prioritare  fiind

orientate  în  principal  spre  domeniile  de  intervenție  ale  Instrumentelor  Structurale  și  ale

fondurilor europene care finanțează dezvoltarea rurală și pescuitul.

Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin:

1) Crearea de noi locuri de muncă avand în vedere scăderii numărului de lucrători din

agricultură și alte câteva sectoare industriale

2) Creșterea atractivității regionale și dezvoltarea durabilă a regiunii prin îmbunătățirea

infrastructurii, valorificarea zonelor urbane și a potențialului turistic

3)  Creșterea  competitivității  regionale  prin  sprijinirea  intreprinderilor,  dezvoltarea

infrastructurii și calificarea resurselor umane 

Pe lângă investiții considerabile, pentru realizarea obiectivelor prevăzute sunt stabilite

următoarele priorități:

1. Sprijinul pentru creșterea competitivității economice în sectorul privat
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2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale

3. Dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii cultural -

istorice

4.  Dezvoltarea  resurselor  umane  în  sprijinul  unei  ocupări  durabile  și  îmbunătățirea

serviciilor sociale

5. Dezvoltarea zonelor rurale și montane

6. Protecția și îmbunătățirea calității mediului.

DESCRIEREA SITUAȚIEI CURENTE A REGIUNII SUD MUNTENIA

Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, face parte din cele opt regiuni de dezvoltare ale

României. A fost constituită prin asocierea județelor Argeș, Călărași,  Dâmbovița, Ialomița,

Giurgiu,  Prahova și  Teleorman.  Urmare  acestei  constituiri,  regiunea  și-a  dezvoltat  treptat

structuri  asociative  pentru  dezvoltarea  regională  atât  ăn  mediul  privat  cât  și  la  nivelul

autorităților locale.

În contextul elaborării și procesului de management al Strategiei Naționale de Export

(SNE) a apărut tot mai evidentă necesitatatea abordării regionale, locale, a problemelor de

competitivate la export întrucât:

- România se situează sub nivelul mediu european sub aspectul dezvoltării regionale iar

decalajul de competitivitate la nivel național se regăsește și la nivel regional ceea ce va face

România eligibilă pentru fonduri structurale pe o lungă perioadă de timp;

-  gradul  de  internaționalizare  al  firmelor  românești,  din  perspectivă  regională,  este

modest;

- există disparități semnificative între regiuni sub aspectul perfomanțelor economice la

export dar și inegalități între diversele județe și zone ale unei regiuni.

Caracteristici geo-demografice

Regiunea Sud Muntenia este situată în partea de sud a României, având o suprafață de

34.489  km²  (14.45% din  suprafața  României),  corespunzătoare  județelor  Argeș,  Călărași,

Dâmbovița,  Giurgiu,  Ialomița,  Prahova  și  Teleorman.  În  partea  de  sud,  regiunea  se

învecinează cu Bulgaria. 

Relieful regiunii este caracterizat de predominanța formelor de relief de joasă altitudine:

câmpii și lunci - 70,7%, dealuri - 19,8% și doar 9,5 % munți.

Populația totală a celor șapte județe componente era, în 2019, de  3.180.046  locuitori,

reprezentând  15,4%  din  populația  României.  Densitatea  populației  este  de  96,3  loc/km²,
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valoare superioară mediei pe țară (90,7 loc/km²). Gradul de urbanizare este de 41,7%, sub

media pe țară,  explicabil  prin faptul  că,  exceptând județul  Prahova, majoritatea  populației

trăiește în mediul rural.

Regiunea Sud Muntenia are o rețea de localități alcătuită din 48 de orașe (din care 16

municipii), 517 comune și 2018 de sate. Cele mai multe orașe (32) au sub 20.000 de locuitori,

multe dintre acestea cu o infrastructură deficitară, apropiată de cea a zonelor rurale. Numai 2

orașe  au  peste  100.000  de  locuitori  (Ploiești  și  Pitești).  Distribuția  teritorială  arată  o

concentrare mai mare a orașelor în județul Prahova (14) și mai redusă în Giurgiu (3).

Partea de nord a  Regiunii  (județele  Argeș,  Dâmbovița  și  Prahova)  se  caracterizează

printr-un grad ridicat de industrializare, Prahova deținând locul 1 pe țară în ceea ce privește

producția industrială. Principalele probleme cu care se confruntă acest areal sunt legate de

declinul  unităților  industriale,  care  a  generat  o  rată  ridicată  a  șomajului.  Închiderea  unor

unități  industriale  în  zonele  monoindustriale  a  determinat  apariția  unor  grave  probleme

economice și sociale, în special în zonele urbane monoindustriale:  Mizil, Moreni, Plopeni,

Urlați, Costești și Câmpulung-Mușcel.

Partea sudică a Regiunii (județele Calarași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman) este o zonă

tradițional subdezvoltată, reprezentând al doilea buzunar de mare sărăcie în România (primul

pol fiind cel din Regiunea Nord - Est). Ea se caracterizează prin preponderența populației

ocupate  în  agricultură.  De  altfel,  suprafața  județelor  componente  este  reprezentată  în

întregime de câmpie. În anii ‘70, întreaga zonă a cunoscut o dezvoltare industrială artificială.

În prezent, suportă impactul sever al procesului de tranziție spre economia de piață, prin

închiderea majorității unităților industriale reprezentative. Această situație caracterizează toate

reședințele  de județ,  precum și arealele  adiacente  ale  orașelor Turnu Măgurele,  Zimnicea,

Alexandria, Videle, Giurgiu, Oltenița, Calarași, Slobozia și Fetești.
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ANALIZA SWOT REGIONALĂ

PUNCTE TARI

 Prezența coridoarelor de transport pan-europene: 5 drumuri europene (E574, E81, E70,

E85 si E60) și de autostrăzile A1 (București – Pitești) și A2 (București – Constanța, aflată

parțial în exploatare), fluviul Dunăre

 Existența în cadrul regiunii a aeroporturilor București- Otopeni și București-Băneasa

 Profil  economic  diversificat  al  regiunii:  partea de nord a  Regiunii  (județele  Argeș,

Dâmbovița  și  Prahova)  se caracterizează  printr-un grad ridicat  de industrializare  (Prahova

deține locul 1 pe țară în producția industrială); partea sudică are un potențial agricol deosebit

de  ridicat  (71,1% din  suprafața  totală  reprezentată  de  suprafețe  agricole,  din  care  80,2%

terenuri arabile).

 Varietatea  resurselor  naturale  (petrol,  gaze  naturale,  cărbune,  sare,  ape  minerale,

terenuri arabile, păduri)

 Resurse  turistice  diversificate:  stațiunile  montane  de  pe  Valea  Prahovei  -  masivul

Bucegi,  localitățile  turistice și  parcurile  naturale  situate în Munții  Bucegi  și Munții  Piatra

Craiului, stațiunile balneoclimaterice din Subcarpați.

 Existența unor societăți private reprezentative, cu capital străin sau mixt. În regiune s-

au  realizat  importante  investiții  străine  directe:  Renault  –  Pitești,  Holcim  –  Câmpulung

Mușcel, Samsung COS – Târgoviște.

 Forța de muncă flexibilă, ieftină, calificată în domenii ca petrochimia, construcții de

mașini, industrie prelucratoare.

 Rețea de așezări  dezvoltată echilibrat:  43 de orașe (din care 16 municipii),  488 de

comune și 2030 de sate.

 Existența a numeroase parcuri industriale: (25% din numărul parcurilor industriale din

România).

 Pondere mare a IMM-urilor din domeniul serviciilor (75,8%)
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PUNCTE SLABE

 Condiții tehnice precare a drumurilor locale, cele mai ridicate ponderi ale drumurilor

publice modernizate înregistrându-se în județele sudice: Teleorman, Ialomița, fiecare cu peste

33%.

 Grad scăzut  de  utilizare  a  amenajărilor  portuare  de  pe  Dunăre,  scăderea  traficului

generând declinul activităților de profil.

 Declinul industriei tradiționale, care suportă, în prezent, impactul sever al procesului

de  tranziție  spre  economia  de  piață,  prin  închiderea  majorității  unităților  industriale

reprezentative

 Pondere scăzuta a tehnologiilor moderne utilizate în industrie și agricultură

 Infrastructura de turism învechită,  majoritatea structurilor de cazare de două și trei

stele precum și a structurilor de agrement fiind construite în perioada anilor 1980

 Existența  a  numeroase  zone  monoindustriale:  Mizil,  Plopeni,  Urlați,  Valea

Călugărească și Câmpulung Muscel – din  județele nordice, dar și a unora din județele sudice:

Turnu  Măgurele,  Zimnicea,  Alexandria,  Videle,  Giurgiu,  Oltenita,   Calarași,  Slobozia  și

Fetești.

 Scăderea populației active și ocupate. Populația activă reprezintă 38,2% din populația

regiunii,  în timp ce populația ocupată reprezintă 35,4%. Pe domenii de activitate, 39,4% e

ocupată în agricultură, 29,5% în industrie și 31,1% în servicii.

 Utilități publice degradate: grad avansat de degradare / subdimensionare a conductelor

de apă, densitate scăzută a rețelei de alimentare cu gaze.

 Creșterea ratei emigrației, îndeosebi în rândul populației tinere

 Proces  accentuat  de  îmbătrânire  a  populației.  Regiune  marcată  de  industrializarea

forțata din anii ’60

 Prezența unor zone monoindustriale

 Probleme de mediu afectând apa, aerul și solul

 Decalaj informațional (digital divide), inclusiv in (și între) cele mai mari orașe

 Dificultăți  legate  de  integrarea  unei  numeroase  minorități  a  Rromilor  (5-6%  din

populația totală a regiunii, după estimările făcute de organizațiile etniei Rrome) 

OPORTUNITĂȚI
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 Potențial  ridicat  de dezvoltare  a  turismului,  datorită  resurselor  naturale  și  culturale

bogate, precum și datorită creșterii  cererii în domeniul turismului montan, ecologic, cultural

și balneoclimateric.

 Creșterea numărului de investiții străine

 Dezvoltarea antreprenoriatului

 Extinderea / modernizarea rețelei rutiere de transport

 Dezvoltarea cooperării cu țările riverane Dunării

 Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru activitățile economice

 Îmbunătățirea calității serviciilor turistice regionale

 Potențial mare pentru turismul montan, rural și ecumenic

AMENINȚĂRI

 Localizarea  investitorilor  în  anumite  areale,  concomitent  cu  neglijarea  altora.

Adâncirea discrepanțelor dintre zonele dezvoltate din nord și zonele nedezvoltate din sud.

 Lipsa capitalului de susținere a investițiilor în economie

 Adâncirea dezechilibrului între cerere și ofertă pe piața muncii

 Mijloace financiare insuficiente pentru dezvoltarea infrastructurii

 Trend demografic negativ

 Migrarea forței de muncă de înaltă calificare

 Adâncirea dezechilibrului între comunitățile rurale și cele urbane

 Relocalizarea  anumitor  ramuri  industriale  datorită  creșterilor  salariale  și  aprecierii

monedei naționale

 Impactul UE asupra unor ramuri industriale (îndeosebi asupra industriei alimentare)

27| P a g e



“Planul de Dezvoltare Locală 2021– 2027” Localitatea Vlădeni, Județul DÂMBOVIȚA

IV. CARACTERIZAREA  GENERALĂ  A  UNITĂȚII  ADMINISTRATIV

TERITORIALE

Localizare

Comuna Vlădeni  este  situată  în  partea  de  est  a  județului  Dâmbovița,  la  35 km de

Târgoviște, orașul de reședință al județului Dâmbovița, la 5 km de localitatea Dărmănești, pe

malul stâng al răului Cricovul Dulce.

Comuna Vlădeni are în componență un singur sat: Vlădeni.

Comuna Vlădeni se învecinează cu:

- Nord – pădurea Dumbrava și comuna Dărmănești;

- Est – comuna Mănești – județul Prahova;

- Sud – pădurea Brânzea ce o desparte de satul Gheboaia,  comuna Finta,  și pădurea

Mărceasca;

- Sud vest – comuna Bucșani;

- Vest – comuna Ioan Luca Caragiale;

Reşedinţa comunei, localitatea Vlădeni se află la 67 km de municipiul București.

Teritoriul administrativ al comunei Vlădeni este de 2698 ha. 

Cadrul natural 

Comuna Vlădeni este situată în partea de est a judeţului Dâmbovița, în zona unităților

naturale de altitudine mică, cu aspect de platformă.

Comuna  se  află  în  extremitatea  estică  a  județului,  la  limita  cu  județul  Prahova,  la

vărsarea râului Provița în Cricovul Dulce, fiind așezată pe malul stâng al celui din urmă. Este

deservită de un drum comunal care o leagă de DN72 la Dărmănești.

Clima aparține tipului temperat continental.

Regimul  climatic  ce  caracterizează  localitatea  se  încadrează  în  sectorul  de  climă

temperat – continental.

Temperaturile aerului înregistrează o valoare media anuală de 10,6°C, variațiile termice

ale mediilor lunare sunt cuprinse între – 3,5°C în luna ianuarie și 22,7°C în luna iulie.

Temperatura minimă absolută s-a înregistrat în luna ianuarie 1942, de -30 grade C.

Vara este relativ călduroasă cu temperaturi, uneori foarte ridicate, maxima absolută s-a

înregistrat în august 1951,  +39,4 grade C.

28| P a g e



“Planul de Dezvoltare Locală 2021– 2027” Localitatea Vlădeni, Județul DÂMBOVIȚA

Vânturile dominante bat dinspre Est – Crivațul și dinspre Vest – Austrul, urmate de cele

de  la  Nord-Est  și  Sud.  Precipitațiile  atmosferice  au  o  medie  anuală  de  588 mm,  aceasta

indicând  o  regiune  cu  precipitații  relativ  suficiente,  însă  repartiția  lor  este  neregulată,  pe

timpul verii existând ploi torențiale.

Solul

Se disting mai multe tipuri de soluri:

- brune de pădure;

- podzolice;

- aluviuni recente;

- soluri aluvionare mediu și puternic humifere;

- humico-gleice;

- de pantă;

- mlaștini.

În general, sunt soluri cu o bună productivitate agricolă.

Rețeaua hidrografică

Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei face parte din bazinul hidrografic al

râului Ialomița, având următoarele cursuri de apă:

 - Cricovul Dulce,  cu o vale  asimetrică,  cu partea stângă dezvoltată  normal,  iar  cea

dreapta trecând direct de la albia majoră printr-un abrupt, la forma de câmpie înaltă.

Râul are un curs permanent,  dar leneș, meandriform, cu debit  variabil,  în funcție de

regimul pluviometric.

-  Provița, afluent  al Cricovului Dulce,  are dimensiuni  mai mici și debit  variabil,  în

funcție  de  anotimp,  vara  secând  uneori  complet  din  lipsa  unor  izvoare  din  care  să  se

alimenteze.

-  Pârâul  Crivăț,  curge  în  partea  sud-vestică  a  comunei,  cu  un  debit  foarte  mic  dar

constant.

-  Pârâul  Neagra,  situat  tot  în  partea  de  sud-vest  a  comunei,  cu  un  debit  mic  și

neconstant.

Nivelul pânzei de apă freatică este întâlnit, de la suprafață în zonele mai joase ale luncii

mijlocii, până la 30-40 m adâncime în câmpia înaltă.

În lunca înaltă, apa se întâlnește la 10-15 m.
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Flora și fauna

Teritoriul comunei este înconjurat din trei părți de păduri, în care predomină stejarul. Se

mai întălnesc: carpenul, frasinul, jugastrul, teiul, ulmul.

Vegetația arborescentă este formată din măceș, porumbar, gherghinari, corn, soc, lemn

câinesc  etc.,  iar  vegetația  ierboasa  este  reprezentată  de  cimbrișor,  firuță,  pastită,  mierea

ursului, mărgeluță, laptele cucului, specii de paiușuri.

Cele mai frecvent întalnite animale sunt: iepurii,  dihorii,  vulpile,  viezurii,  popândăii,

hârciogii, șoarecii de câmp, mistrețul, etc. 

Dintre păsări  amintim: privighetoarea,  ciocârlia,  botgrosul,  sticletele,  vrabia,  cinteze,

graurul, fazanul, mierla, pitigoiul, cioara, stâncuța, cotofana, pupaza, ciocănitoarea, fazan, rațe

sălbatice și altele.

Dintre reptile sunt prezente: șopârle, gușteri, șerpi, iar ca batracieni: broasca de pădure

și broasca râioasă.

În fauna piscicolă, predominant este bibanul, carasul și crapul.

Resursele

Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului comunei, funcția

dominantă  în  profilul  economico-social  fiind  dezvoltarea  agriculturii  cu cele  două ramuri

principale: cultura vegetală și creșterea animalelor.

Reperele istorice

Comuna Vlădeni este o comuna cu adânci rezonanțe și implicații în trecut, deoarece

reprezintă un simbol al trecerii peste veacuri, de la strămoșii noștri daci, la dacoromani și apoi

la romanii de astăzi. Așezările comunei sunt vechi încât se pierd în negura vremii și se explică

printr-o serie de factori, mai ales prin generozitatea pământului care a oferit adăpost, resurse

materiale  și  condiții  prielnice  traiului  omenesc.  Caracteristica  principală  a  localităților

comunei Vlădeni este continuitatea de locuire, o continuitate atestată prin dovezi arheologice

și documentare.

La sfârșitul  secolului al  XIX-lea,  comuna purta numele de Vlădeni-Mărgineni,  făcea

parte din plasa Filipești  a județului  Prahova și avea în componență satele Vlădeni,  Coada

Izvorului și Zahanaua,  având în total  2600 de locuitori.  În comună funcționau o piuă și o

moară pe râul  Provița,  o biserică ridicată  la  1802 și  o școală  înființată  în 1878. În 1925,

Anuarul Socec consemnează comuna Vlădenii Fărcășani în plasa Târgșor a aceluiași județ,
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comuna fiind formată doar din satul de reședință, cu 1643 de locuitori. În 1931, comuna și

satul au căpătat numele de Vlădeni.

În  1950,  comuna  Vlădeni  a  trecut  în  administrarea  raionului  Ploiești  din  regiunea

Prahova  și  apoi  (după  1952)  din  regiunea  Ploiești.  În  1968,  s-a  revenit  la  organizarea

administrativă pe județe,  dar limitele lor au fost retrasate,  iar comuna Vlădeni a fost întâi

transferată județului Dâmbovița și apoi desființată și inclusă în comuna Dărmănești.

Comuna a fost reînființată în 2003.
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V. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

Analiza situației curente pentru  comuna Vlădeni se va face pe 6 domenii prioritare, care

sunt cuprinse în prioritățile operaționale la nivel național.

Pentru o analiză mai detaliată a celor 6 domenii s-a împărțit fiecare în categorii, după

cum urmează:

DOMENII CATEGORII

1.Agricultură și dezvoltare rurală

Agricultură

Producția vegetală

Pomicultură, viticultură, legumicultură

Zootehnia

2. Infrastructură și Mediu

Infrastructura de transport

Infrastructura de utilități

Sănătate

Mediu

3. Economic Economic

4. Turism Turism

5. Educație și cultură
Învătțământ

Cultură

6. Resurse Umane Populația
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1. Agricultură și dezvoltare rurală

1.1 Agricultură

Condițiile  geografice  și  climaterice  deosebit  de  favorabile  ale  zonei  au  determinat

locuitorii să practice o serie de activități predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor

și creșterea animalelor.

Comuna Vlădeni dispune de următorul potențial:

CATEGORIA SUPRAFAȚĂ HA

Arabil 1383

Pășune 420

Pădure 895

Luciu de apă 60

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ 2698

SUPRAFAȚĂ ADMINISTRATIV TERITORIALĂ

Arabil
Pasune
Padure
Luciu de apa
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1.2. Producția vegetală

Comuna  Vlădeni  este  situată  într-o  zonă  de  câmpie,  ceea  ce  favorizează  prezența

culturilor: grâu, porumb, floarea soarelui și plante tehnice.

CULTUR
A

SUPRAFEȚE
CULTIVATE
ANUL 2014

(HA)

CANTITATEA DE
PRODUS

OBȚINUTĂ LA
HECTAR (KG)

PREȚU
L KG

Grâu 275 2800 -

Porumb 1004 4200 -

Orz 20 1800 -

Orzoaică 5 1500 -

SUPRAFEȚE CULTIVATE ANUL 2019

Grau
Porumb
Orz
Orzoaica
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27%

41%

17%

15%

CANTITATEA DE PRODUS OBTINUTA LA HECTAR 
(KG)

Grau

Porumb
Orz
Orzoaica

1.3. Pomicultură, viticultură, legumicultură

În comuna Vlădeni, pomicultura este practicată în grădinile oamenilor, unde se cultivă:

meri, peri, vișini, caiși, pruni;

-  legumicultura,  în  curțile  oamenilor,  unde se cultivă:  roșii,  ardei,  castraveți,  ceapă,

varză, vinete, dovlecei, sunt cultivate în gospodării pentru comercializare și pentru consumul

propriu.

- viticultura, în gospodării unde se cultivă soiuri hibride.

1.4. Zootehnia

Efectivul de animale pe categorii din comuna Vlădeni declarate la Registrul Comerțului

la sfârșitul anului 2019 se prezintă astfel: 

CATEGORIA NUMĂR

Păsări 2870

Bovine 120

Caprine 35

Ovine 350

Porcine 820

Cabaline 84

Familii de albine 50
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Această ramură se află în descreștere față de anii  precedenți,  se dorește ca pe viitor

crescătorii de animale și păsări, să fie informați, și să acceseze programe, măsuri, submăsuri,

pentru dezvoltarea acestei ramuri.

Pasari
Bovine
Caprine
Ovine
Porcine
Cabaline
Familii de albine

Din  cauza  prețurilor  scăzute,  a  lipsei  desfacerii  precum  și  costurilor  crescute  ale

obținerii furajelor, tendința este de scădere a ponderii acestui sector, în economia localității.
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2. Infrastructură și Mediu

2.1. Infrastructura de transport

Principalele căi de acces în comună: 

DN72

Comuna Vlădeni se află poziționată în apropiere de orașe importante, ceea ce îi sporește

potențialul.

Târgoviște  – 35 km, reședința județului Dâmbovița;

Moreni – 20 km;

 Ploiești – 23 km;

București – 67 km;

Din centrul comunei se parcurg următoarele distanțe până la cele mai importante căi de

acces: 

 Gară – 4 km;

 DN – 5 km;

 Autostradă – 33 km;

 Cale ferată industrială – 4km;

 Aeroport – 70 km, București Băneasa;

 Port –  129 km - Giurgiu;

 Benzinărie – 7 km.

2.2. Infrastructura de utilități

Comunei  Vlădeni  dispune  de  o  serie  de  rețele  și  echipamente  tehnico-edilitare

caracterizate printr-un grad de acoperire a teritoriului. 

 Electricitate - gospodăriile, instituțiile și societățile comerciale sunt racordate în

procent de 100 % la rețeaua de distribuție a energiei electrice. 

Alimentarea cu energie electrică a comunei se face cu o rețea de distribuție de medie

tensiune (LEA 20 KV), care vine din rețeaua de 110 KV.

Rețeaua de joasă tensiune, tip aerian, destinată consumatorilor casnici și iluminatului

public,  este  racordata  la  posturi  de  tip  aerian.  Rețelele  electrice  sunt  pe  stâlpi  din  beton

precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizează cu lămpi cu vapori de mercur.
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 Gaz – în prezent locuitorii comunei beneficiază de rețeaua de alimentare cu gaz

metan în proporție de 70%.  Consiliul local are în plan pentru perioada 2021– 2027 extinderea

acesteia până la acoperirea întregului necesar.

 Canalizare –  comuna  nu  beneficiază  de  rețea  de  canalizare,  urmărindu-se

realizarea ei pe perioada 2021 – 2027.

 Apă potabilă  –în prezent locuitorii comunei beneficiază de rețeaua de alimentare

apă potabilă în proporție de 90%, Consiliul local are în plan pentru perioada 2021 – 2027

extinderea acesteia până la acoperirea întregului necesar.

 Drum – Drumurile sunt asfaltate în proporție de 90%, fiind necesară modernizarea

și extinderea lor în perioada 2021 – 2027.

 Infrastructura  de  telecomunicații  din  comuna  Vlădeni  este  bine  dezvoltată.  În

ultimii 5 ani domeniul telecomunicațiilor a cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare, aspect

care  se  datorează  în  principal  apariției  și  promovării  unor  produse  și  servicii  noi  și  a

diversificării  celor  existente.  Cea  mai  mare rată  de dezvoltare  s-a  înregistrat  în  domeniul

serviciilor  de  internet  și  al  telefoniei  mobile.  Cu  toate  acestea,  potențialul  în  domeniul

telecomunicațiilor este încă departe de a fi epuizat.

 Telefonie fixă – este utilizată în procent de 40% de locuitorii comunei.

 TV -  80% din locuitorii  comunei  Vlădeni  sunt  racordați  la  rețele  de distribuție

televiziune.

 Internet – 80 % din gospodării dispun de acces la internet.

 Telefonie mobilă -  există acoperire datorită instalării de turnuri și antene pentru

toți furnizorii de telefonie mobilă, 98 % din locuitorii comunei o folosesc.

Pentru protejarea cetățenilor în cazul situaților de urgență, cum ar fi: inundații, incendii,

secete,  înzăpeziri,  administrația  publică  locală  va  încheia  parteneriate  cu  administrațiile

publice locale învecinate pentru achiziționarea de: autospeciala PSI, buldo-excavator, vola,

tractor cu remorca, pentru Centrul Zonal de Intervenție Rapidă.

În prezent,  comuna Vlădeni  are în proiect  pe anii  2021-2027 proiecte  de dezvoltare

durabilă a comunei.

2.3. Sănătate

Asigurarea serviciilor medicale în comuna Vlădeni se face de către un dispensar uman

și o farmacie. 
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2.4. Mediu

În comuna Vlădeni nu există  factori  industriali  care contribuie la poluarea mediului

înconjurător al comunei.

Poluarea  se  realizează  din  deversarea  deșeurilor  în  locuri  neamenajate,  care

deterioarează terenul în locurile unde este depozitat.

Închiderea  platformelor  de  gunoi,  dotarea  cu  utilaje  pentru  serviciul  de  gospodărire

comunală  și  salubritate  și  organizarea  sistemului  de  colectare  selectivă,  a  spațiului  de

depozitare  temporară  și  transportul  deșeurilor  fac  parte  din  viziunea  administrației  în

următorii ani pentru dezvoltarea durabilă a comunei.

3. Economic

Funcția  economică  agricolă  se  materializează  în  comună  prin  producția  agricolă

vegetală și producția animalieră, în condițiile unei dezvoltări reduse a prelucrării primare a

acestor  produse,  acestea  fiind  destinate  majoritar  pentru  satisfacerea  autoconsumului

populației locale, și mai puțin pentru valorificări pe piața liberă.

Lipsa unei agrotehnici avansate din gospodăriile țărănești, practicate pe loturi mici de

teren,  constituie impedimente privind ridicarea producției  agricole și animaliere din cadrul

comunei.

De  asemenea,  vor  trebui  soluționate  greutățile  pe  care  le  întâmpină  populația  în

valorificarea pe piața liberă a produselor agricole în principalele centre de desfacere din zonă,

situate la distanțe apreciabile de comuna Vlădeni.

Mica industrie este reprezentată în comună de către societăți comerciale care desfășoară

activități cum ar fi zootehnie, agricultură, comercializarea și exploatarea lemnului, materiale

de construcții, asistență medicală, comercianți precum și asociații agricole.

4. Turism

Datorită organizării regionale, facilităților fiscale și avantajelor oferite, la nivelul zonei

există posibilități multiple de a se investi în turism. 

Cadrul natural cu valoare deosebită favorizeaza dezvoltarea turismului de agrement. De

asemenea se poate dezvolta și agroturismul. Se pot înființa tabere cu circuit turistic rural.

Obiective turistice:

- Zimbrăria Neagra – rezervația de zimbri ai ocolului silvic Bucșani
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5. Educație și cultură

5.1. Învățământ

În comuna Vlădeni  funcționează  o școală  și  o grădiniță.  Unitățile  de învățământ  își

desfășoară  activitatea  în  clădiri  proprii,  fiind  necesară  dotarea  corespunzătoare,  cât  și

modernizarea lor, amenajarea și dotarea centrelor de joacă și recreere  pentru copiii comunei.

5.2. Cultura

Spiritualitatea creștin-ortodoxă din comună este reprezentată prin două parohii care au

împrumutat  unele  elemente  din cultul  ortodox și  din  folclorul  tracic  al  înaintașilor  noștrii

reușind să se deosebească în linii mari și să creeze astfel stilul local original.

Tot în comună găsim și un cămin cultural.

Alte instituții importante din comuna Vlădeni:

 Primăria

 Poliția

6. Resurse Umane

6.1. Populația

Populație

Din care:

Copii (preșcolari și școlari) 343

Populație activă (aptă de muncă) 1185

2873
Pensionari 763

Populație inactivă (inaptă de muncă) 76

Copii (prescolari si scolari)

Populatie activa (apta de munca)

Pensionari

Populatie inactiva(inapta de 
munca)
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ANALIZA SWOT

Orice  comună trebuie  să  asimileze  și  să  promoveze  o  viziune  strategică  în  ceea  ce

privește  dezvoltarea  sa  în  viitor.  Lipsa  unei  asemenea  viziuni  duce  la  o  activitate

administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunități și se consumă irațional resurse

prețioase.  Experiența  internațională  a  arătat  că  proiectele  și  programele  operaționale

funcționează  cel  mai  bine  atunci  când  fac  parte  dintr-un  cadru  coerent  și  când  există  o

coordonare la nivel strategic.

Procesul  de  planificare  strategică  (PPS)  a  vizat  definirea  reperelor  strategice  de

dezvoltare a comunității pe o perioadă de 6 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au

fost  următoarele:  realizarea  unei  analize  preliminare,  stabilirea  viziunii  asupra  dezvoltării

strategice  a  comunității,  analiza  sectorială  a  domeniilor  strategice  principale  și  articularea

documentului strategic.

Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validității științifice, implicarea

comunității, transparența, obiectivitatea, coerența și continuitatea demersului.

Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoțită de promovarea, la nivelul

administrației  publice,  a unui management  strategic integrat,  la toate nivelurile,  capabil  să

identifice și să speculeze oportunitățile apărute în beneficiul comunității.

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv:

Strengths  (puncte  tari),  Weaknesses  (puncte  slabe),  Opportunities  (oportunități),  Threats

(riscuri).

Pentru a avea certitudinea că politicile și programele existente corespund necesităților

de dezvoltare a comunei Vlădeni, în cadrul limitărilor impunse de resursele locale disponibile

și  pentru accesarea  fondurilor  prin care  Uniunea Europeană susține politica  de dezvoltare

regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027. 

Punctele forte și cele slabe sunt legate de comună și de strategiile acesteia, și de modul

cum se compară cu concurența. Oportunitățile și amenințările vin dinspre mediul de piață și

din direcția concurenței; de regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are niciun

control.  Analiza  SWOT  ia  în  considerare  organizarea  așezării,  performanțele  acesteia,

produsele cheie și piețele strategice.

Analiza  SWOT permite  concentrarea  atenției  asupra zonelor  cheie  și  realizarea  de

prezumții (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoștințe mai puțin detaliate. În urma

acestei analize se poate decide dacă zona își poate îndeplini planul și în ce condiții.
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Unele "oportunități" și "amenințări" vor apărea din "punctele tari" și "punctele slabe"

ale comunei.

Amenințările pot fi concrete sau potențiale.

Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică:

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la

baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, și anume:
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CE PUTEM FACE?

(Punctele forte și punctele slabe)

CE AM PUTEA FACE

(Oportunități și amenințări)

STRATEGIE

CE TREBUIE SĂ NE
PREOCUPE?

CUM PUTEM ÎMPLINI AȘTEPTĂRILE
LOCUITORILOR COMUNEI?

CE RESURSE ȘI POTENȚIAL
VREM SĂ DEZVOLTĂM?

CE OPORTUNITĂȚI PUTEM
FRUCTIFICA?

CE VREM SĂ FACEM?

(Valorile comunei și locuitorilor ei)

CE SE AȘTEAPTĂ CEILALȚI SĂ  FACEM?

(Dorințele locuitorilor comunei)

Rafinare ulterioară

STRATEGIE
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1.  Viața  economică  a  comunei  Vlădeni,  trebuie  revigorată  și  dezvoltată  în  toate

domeniile sale: agricultură, zootehnie, industrie și comerț. 

Consilul Local va trebui să învestească pentru revitalizarea vieții economice a comunei,

trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece  produce cele mai mari efecte benefice.

2. Infrastructura necesită îmbunătățirii continue, de aceea investițiile trebuie făcute după

anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:

- siguranța și securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităților;

- raportul valoarea investiție/ efecte economico-financiare produse;

- raportul valoare investiție/numărul beneficiarilor.

3.  Conex  factorului  economic  un  alt   punct  important  pentru  creșterea  atractivității

comunei îl constituie facilitățile culturale și de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea

să le ofere comuna Vlădeni,  astfel  încât confortul  social  al  locuitorilor  să fie îmbunătățit.

Complementar acest lucru va crește și atractivitatea turistică a comunei.
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1. AGRICULTURA ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 Suprafața  teritorial

administrativă a comunei

este de 2698 ha, din care

arabil1383 ha;

 Dezvoltarea  activității

zootehnice  în  comună

prin existența  condițiilor

și  tradiției  pentru

creșterea  animalelor  în

gospodării;

 Predomină  culturile

de porumb și pășunile;

 Pesticidele  și

îngrășămintele  se

folosesc  în  cantități

foarte mici.

Utilarea  tehnică  este  precară  în

sectoarele din agricultură;

Sistemul de colectare, prelucrare

și  valorificare  superioară  a

produselor  specifice  se  face  în

cantități mici;

Sistemul  de  irigații  lipsește  în

zonă;

Fondurile financiare insuficiente

pentru  modernizarea  și  popularea

infrastructurii zootehnice;

Serviciile  de  consultanță  se

confruntă  cu  numărul  scăzut  de

specialiști;

Proprietari  de  teren  agricol  cu

parcele mici, de câteva ha, sunt în

numar foarte mare;

Centre de inșămânțare artificială

sunt inexistente în comună.

 Existența  cadrului  legislativ  pentru

întemeierea  și  dezvoltarea  exploatărilor

agricole;

 Accesarea Fondului  European

Agricol  pentru  Dezvoltare  Rurală  și

Fondului European pentru Pescuit pentru

proiectele  de  investiții  realizate  dupa  1

ianuarie 2007, pentru finanțarea agriculturii

și dezvoltării rurale și pisciculturii;

 Aprobarea  Programului  Național  –

Cadru  de  Restructurare  și  Modernizare  a

unor  unități  de  profil  zootehnic  și  din

industria alimentară;

 Existența  Planului  Național  Strategic

pentru Dezvoltare Rurală;

 Sprijinul  oferit  de  Oficiul  Județean

pentru Consultanță Agricolă din judetul Olt

cu privire la accesarea fondurilor europene.

 Odată cu intrarea în UE a crescut

și  numărul  de  concurenți  pentru

produsele agroalimentare;

 Cadrul legislativ instabil;

 Absența  unui  cadru  legal  pentru

protejarea producției agricole interne;

 Informare deficitară cu privire   la

normele europene a producătorilor;

 Cunoștințe  sumare  legate  de

elaborarea  și  implementarea

proiectelor  finanțate  din  Fonduri

Structurale,  Fonduri  de  Coeziune,

FEADR și FEP;

 Resurse financiare  reduse pentru

finanțarea și co-finanțarea proiectelor

finanțate  prin  Fonduri  Structurale,

Fonduri de Coeziune, FEADR și FEP.
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2. INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 Existența  retțelei  de

alimentare  cu  gaze

naturale  în  proporție  de

70%;

 Gospodăriile  racordate

la  rețeaua  electrică  în

procent de 100%;

 Existența infrastructurii

de  telefonie  mobilă  98%

în comună,   cablu TV în

procent de 80%, precum și

a  internetului  80%  și  a

telefoniei fixe;

 Orașe  importante

apropiate  Ploiești  23  km,

Târgoviște  la  35  km,

București  la  67  km,

Moreni la 20 km;

 Drumuri  asfaltate  în

proporție de 90%;

 Dotarea

necorespunzătoare  cu

echipamente;

 Interesul  scăzut  al

agenților  economici  în

protecția  mediului

înconjurător;

 Inexistența  rețelei  de

alimentare cu apă potabilă;

 Inexistența  rețelei  de

canalizare  și  a  stație  de

epurare;

 Colectarea  neselecționată

a  deșeurilor,  în  vederea

reciclării,  refolosirii,

recuperării sau valorificării lor.

 Realizarea rețelei de canalizare și a stației de

epurare a apelor reziduale;

 Modernizarea  drumurilor  comunale  și  a

ulițelor sătești;

 Modernizarea sistemului rutier;

 Realizarea  rețelei  de  alimentare  cu  apă

potabilă până la 100%;

 Extinderea rețelei de alimentare cu gaz până

la 100%;

 Lucrări  de  cadastru  imobiliar  intravilan,

extravilan și reactualizare PUG;

 Dotari ale administrației locale;

 Construirea bază sportivă;

 Montarea unui post de transformare electrică;

 Lucrari  de  regularizare  a  albiilor  râurilor  și

pârâurilor, apărări de maluri;

 Realizarea  și  modernizarea  podurilor  și

podețelor din comună;

 Amenajarea și dotarea unor centre de joacă și

 Cunostințe  sumare  legate  de

elaborarea  și  implementarea

proiectelor;

 Normele  europene de mediu

în rândul IMM nu prea se cunosc;

 Resurse  financiare

insuficiente  pentru  finanțarea  și

co-finanțarea proiectelor finanțate

prin Fonduri Structurale,  Fonduri

de Coeziune, FEADR și FEP;

 Cunostințe insuficiente legate

de  elaborarea  și  implementarea

proiectelor  finanțate  din  Fonduri

Structurale, Fonduri de Coeziune,

FEADR  și  FEP,  pentru  proiecte

de infrastructură și mediu.
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 Existența  unui

dispensar uman,  și  a unei

farmacii.

recreere pentru copii comunei;

 Realizare rampe acces poduri;

 Modernizare drumuri de exploatație agricolă;

 Reabilitare,  modernizare,  extindere și  dotare

cămin cultural;

 Modernizare  drumuri  de  exploatație

forestieră.

3. ECONOMIC

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 Materii  prime  existente  pentru

industria alimentară:  grâu, porumb și

florea soarelui;

 Existența  potențialului  pentru

obținerea produselor ecologice;

 Susținerea  serviciului  centrului

de consultanță în comună;

 Preocuparea  pentru  introducerea

tehnologiilor noi și pentru activitatea

de cercetare-dezvoltare.

 Folosirea  unor

tehnologii  vechi,  cu

productivitate  și  eficiența

economică scăzută;

 Resurse  financiare  la

nivel  local  insuficiente

pentru  susținerea/

promovarea unor investiții;

 Absența  implementării

sistemului  de  calitate  în

cadrul  proceselor  de

 Punerea la dispoziție de terenuri și

spații  din  comună care  pot  fi   folosite

pentru dezvoltări antreprenoriale;

 Programe  guvernamentale  pentru

încurajarea inițiativelor locale, în special

în  domeniul  dezvoltării  zootehniei  și  a

infrastructurii aferente;

 Existența resurselor locale, cum ar

fi suprafețe de pădure și produse conexe

ale  acestora  care  pot  fi  valorificate  la

 Oferte de creditare greu accesibile

(garanții mari) pentru IMM-uri;

 Datorită  infrastructurii  sociale

neadecvate,  raportate  la  potențialul

comunei  investitorii  au  un  interes

scăzut  pentru  începerea  afacerilor  în

comună;

 Legislația în continuă schimbare;

 Nivelul  scăzut  al  taxelor  și

impozitelor locale;
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producție și a produselor;

 Lipsa  canalelor  de

colectare  a  produselor

agricole;

 Informarea succintă cu

privire  la  normele

europene.

potențialul maxim al lor;

 Programe naționale  de sprijinire  a

IMM ;

 Posibilitatea accesării creditelor cu

dobândă subvenționată pentru crearea de

noi locuri de muncă în mediul rural;

 Asistență  financiară  din  partea

Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin

Fonduri  Structurale,  Fonduri  de

Coeziune, FEADR si FEP.

 Rata ridicată a dobânzii la credite;

 Creșterea  ponderii  muncii  la

negru, cu efecte negative asupra pieței

muncii,  economiei  locale  și  asistenței

sociale în perspectivă;

 Numărul  în  scădere  a  populației

active.

4. TURISM
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 Existența  a  două  biserici

creștine  care  dețin  obiective

culturale  religioase  cu  potențial

turistic:

- Înălțarea Domnului;

- Dimitrie cel Nou;

 Râurile  Cricovul  Dulce,

Provița;

 Obiective turistice:

- Zimbrăria Neagră – rezervație de

zimbri;

 - Monumente ale naturii.

 Resurse  financiare  insuficiente

pentru investițiile autohtone;

 Preocuparea  populației  și  a

autorităților  locale  pentru

conservarea  mediului  nu  este  la

nivel ridicat;

 Promovarea  insuficientă  a

comunei pentru creșterea numărului

de turiști pe teritoriul acesteia.

 Încurajarea  unor  noi  forme  de

turism (religios, rural, ecologic).

 Reacția redusă a mediului local

la schimbările și provocările zilelor

noastre,  conducând  la  scăderea

competitivității  teritoriului

comunei, în favoarea altor teritorii,

considerate mai interesante de către

turiști și investitorii în turism;

 Tranzitul  turistic  către  alte

regiuni.

5. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 Existența unei școli generale;

 Existența unei grădinițe;

 Existența unui cămin cultural.

 Scăderea  demografică  a

populației va conduce la micșorarea

populației  școlarizate  în

învățământul primar și gimnazial.

 Modernizarea  școlii  și

grădinitei;

 Dotarea cu mobilier a școlii și a

grădiniței;

 Amenajarea  și  dotarea

corespunzătoare  a  căminului

cultural;

 Modernizare  și  dotare  cămin

cultural;

 Politici  de  stimulare  a  ocupării

posturilor  vacante  pentru  cadrele

didactice  și  a  menținerii  cadrelor

calificate;

 Existența  unor  programe

comunitare și naționale de asigurare

a  accesului  la  educație  pentru

populațiile dezavantajate.

 Restrângerea  activității  școlii

generale  din  comună,  cu  impact

asupra scăderii gradului de instruire

școlară.
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6. RESURSE UMANE – PIAȚA MUNCII

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITȚĂI AMENINȚĂRI

 Populația în număr de 2836

 Autoritățiile  publice  locale

dotate  cu  rețea  de  calculatoare,

internet  și  servicii  gestionate  cu

sistem IT;

 Specialiști  în  domenii  variate

de activitate.

 Locuitorii  zonei  au  o

capacitate financiară relativ scăzută;

 Adaptarea  mai  lentă  a

populației rurale mature și vârstnice

ce  la  schimbările  și  provocările

lumii  actuale,  în  general,  și  la

fenomenul  mobilității  și

reconversiei  profesionale,  în

special;

 Migrarea  persoanelor  tinere

spre mediul urban și străinătate, mai

cu  seama  a  celor  cu  pregătire

profesională înaltă.

 Grad  relativ  redus  de

inadaptare  socială  a  locuitorilor

comunei;

 Exemple  de  succes  ale  unor

localnici cu inițiativă;

 Existența  Strategiei  Naționale

Antisărăcie;

 Posibilitatea  accesării  unor

programe  de  finanțare

guvernamentale  pentru  reconversie

profesională și crearea de noi locuri

de muncă pentru șomeri;

 Fondurile  comunitare  puse  la

dispoziție în domeniul social.

 Creșterea  ponderii  muncii  la

negru,  cu  efecte  negative  asupra

pieței  muncii,  economiei  locale  și

asistenței sociale în perspectivă;

 Ieșirea  persoanelor  calificate

din  viața  activă,  ceea  ce  duce  la

micșorarea numărului acestora;

 Majorarea numărului șomerilor

în rândul tinerilor absolvenți;

 Estomparea tradițiilor locale, o

dată cu trecerea timpului.
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VI. STRATEGIE

Obiectivele  de  dezvoltare  se  pot  realiza  numai  în  condițiile  unei  strategii  care  să

stabilească cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei și, în funcție de aceasta, să se

stabilească structura cursurilor de calificare.

Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atenție mai ales cu privire la viitoarele

rezultate.  Trebuie luat  în vedere și  faptul  că rezultatul  real  nu poate fi  prevăzut  deoarece

situațiile neprevăzute pot și ele să exercite o influență importantă asupra lor. 

Principiile strategiei de dezvoltare durabilă:

 Durabilitate - condiții mai bune de trai pentru populația defavorizată precum și un

minim de condiții necesare pentru un trai decent, sănătatea și bunăstarea tuturor;

 competitivitate - permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, național

și chiar internațional, promovarea unui sector privat productiv și competitiv;

 sprijin financiar  - facilitarea accesului la o varietate de surse financiare pentru a

satisface nevoile de investiții și dezvoltare;

 o bună administrare  – reacția eficientă și efectivă la problemele comunității prin

responsabilizarea autorităților locale și parteneriatul cu societatea civilă.

Obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă:

1. să direcționeze comuna spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe

locuri de muncă;

2. să dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritățile comunității,

strategia și acțiunile sale;

3. să  sprijine  autoritățile  publice  locale  în  prezentarea  strategiilor  financiare  și  de

investiții;

4. să determine eficientizarea managementului.

Strategia de dezvoltare durabilă este caracterizată de cel puțin șapte trăsături  care se

recomandă managerilor de la  nivel local responsabili cu acest domeniu. 

Cele  șapte  caracteristi  ale  strategiei  sunt:  imagine  asupra  viitorului,  creativitate,

flexibilitate, activitate, creanțe pentru acțiune, orientate spre schimbare, orientate spre câștig

viabil.

Strategia de Dezvoltare Locală se adresează comunității locale, care și-a arătat interesul

pentru obiectivele prezentei strategii și pe care le susținem, așa cum reiese din consultarea

prin chestionar a locuitorilor comunei.

Principalele obiective ale dezvoltării durabile ale comunei Vlădeni constau în:
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1. dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei; 

2. protecția mediului; 

3. întărirea coeziunii sociale și reducerea sărăciei; 

4. regenerare rurală.

Formularea strategiei pornește de la următoarele premise:

 să îmbunătățească condițiile de viață ale populației comunei (locuințe și locuri de

muncă la standarde europene); 

 să ridice standardul calitativ al designului comunei, al construcțiilor, serviciilor și al

imaginii în general; 

 să ofere oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile comunei, fie

sub  forma  investițiilor  directe  în  proiecte  izolate,  fie  sub  forma  parteneriatelor  sau

consultărilor permanente între parteneri; 

 să permită o anumită flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbări ce au loc în

comună. De aceea, procesul de planificare trebuie să fie creativ, participativ și anticipativ.

Conform  premiselor  de  formulare  a  strategiei  și  a  perspectivelor  de  dezvoltare  a

comunei Vlădeni, conceptul strategic trebuie formulat astfel încât transpunerea sa într-un plan

strategic să asigure un pachet de acțiuni care vor conduce la creșterea economică, creșterea

bazei de impozitare, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calitații mediului de viață al

comunității.

Conceptul  strategic  de  dezvoltare  se  traduce  astfel  printr-o  dezvoltare  economică

datorată  poziției  geostrategice  a  comunei,  determinată  de  atragerea  de  firme/activități

economice/investiții. În acest sens, trebuie urmate două puncte prioritare: creșterea gradului

de  atractivitate  a  comunei  (prin  îmbunătățirea  imaginii,  a  calitații  vieții,  prin  revitalizare

rurală) și facilități  de atragere a firmelor private (prin investiții  în infrastructură,  ofertă de

terenuri și clădiri, servicii strategice, facilități fiscale, etc.)

Având în vedere că o așezare rurală nu este un sistem închis, iar realizarea celor cinci

obiective generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare

și/sau  regenerare  rurală,  politicile,  planificarea  strategică  rurală,  precum  și  realizarea

programelor și proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii:

 dezvoltarea durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de

cultură și atitudine în ceea ce privește utilizarea resurselor de către populație și operatorii de

piață;
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 întărirea  capacității  instituționale:  prin  management  eficient,  definirea  serviciilor

publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum și

cu cerințele populației; 

 twining rural  (rețea/network) în scopul schimbului de informații între localități cu

privire  la  utilizarea celor  mai  bune practici  (în managementul  rural  sau managementul  de

proiect); 

 realizarea programelor și proiectelor prin parteneriat public-privat; 

 realizarea acelor programe și proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;

 integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan

între  sectoare,  cât  și  pe  verticală,  având  în  vedere  corelarea  și  integrarea  politicilor  de

dezvoltare  a comunei cu politicile de dezvoltare ale județului și ale regiunii  din care face

parte; 

 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice,

materiale,  financiare  și  umane,  precum  și  integrarea  fluxurilor  de  resurse  energetice  și

materiale într-un ciclu natural;

 utilizarea mecanismelor de piață pentru a atinge ținta durabilității, respectiv emiterea

de  reglementări  pentru  eco-taxe  și  funcționarea  utilităților  publice  în  sistem  de  piață,

evaluarea investițiilor după criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la

întocmirea bugetului local;

 descentralizarea managementului în sectorul energetic; 

 design-ul  durabil  arhitectonic  în  temeiul  căruia  se  stabilesc  reguli  privitoare  la

materialele  de  construcții,  design-ul  unei  clădiri,  bioclimatul,  densitatea  clădirilor  într-un

areal, orientarea spațiala a clădirilor, „structuri verzi" în jurul clădirilor, microclimat, eficiența

energetică; 

 realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunități, ori pentru a

recupera moștenirea culturală a unei comunități și/sau tradițiile întregii comunități locale;

 interzicerea  multiplicării  serviciilor  publice,  dacă  acestea  nu  servesc  unei  nevoi

locale;

 fixarea  regulilor  de  utilizare  rațională  a  terenurilor  pentru  toate  proiectele  de

dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spațială; 

 analiza capacității tehnice de execuție;

 evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare și umane;

 evaluarea viabilității financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor

fiscale obținute;
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 identificarea nevoilor comunității locale și a priorităților acesteia; 

 corespondența între lansarea unui program sau proiect și nevoile comunității;

 evaluarea nevoilor comunităților sărace și a capacității municipalității de a asigura

accesul acestora la locuință, locuri de muncă și serviciile publice de bază;

 protecția mediului;

 realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea

unui program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiții,

dacă există oportunitatea de a obține profituri viitoare;

 asigurarea publicității  informațiilor  cu impact  în investiții  (informații  topografice,

informații statistice privind economia locală și regională, regulamentul de urbanism, planul de

urbanism general și planurile de urbanism zonal).

Principiile  de  realizare  sau  de  reabilitare  a  unei  zone  de  locuit  potrivit  planului  de

urbanism general, conform Agendei Habitat de la Istanbul - 1996, sunt:

 planificarea unei întregi zone de locuit va fi integrata astfel încât să cuprindă clădiri

de  locuit  (individuale  sau  colective  potrivit  sistemului  de  design  arhitectonic),  clădiri  cu

destinație comercială, parcări, școli și infrastructură edilitară necesară pentru nevoile zilnice

ale locuitorilor;

 zona de locuit va conține o diversitate de clădiri;

 în situația în care în zonă sunt cladiri istorice (din patrimoniul național cultural),

acestea vor fi reabilitate (fațadă și interior), fără a afecta proiectul în baza căruia s-a construit.

În nici un caz, aceste clădiri nu vor fi transformate sau demolate;

 zona de  locuit  va  avea  un  centru  care  combină  funcțiunile  comerciale,  cu  cele

civice, culturale și de agrement;

 zona va conține spații deschise în formă de scuar, spații de verdeață sau parcuri;

 spațiile  deschise  vor  avea  un  design  care  să  încurajeze  prezența  locuitorilor  și

pentru a întări relațiile în cadrul comunității sau comunităților din acea zonă funcțională;

 vor fi proiectate în mod generos spațiile pietonale și de circulație cu bicicleta;

 terenurile  naturale  -  forestiere,  cu  vegetație  florală  sau  cu  luciu  de  apă  vor  fi

păstrate pe cât posibil sau integrate în parcuri;

 comunitățile  vor  respecta  regulile  de  conservare  a  resurselor  și  de  reducere  a

deșeurilor;

 comunitățile vor utiliza în mod rațional resursele de apă;

 orientarea  străzilor  și  plasamentul  clădirilor  vor  contribui  la  creșterea  eficienței

energetice.
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OBIECTIVE GENERALE

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Vlădeni sunt:

 Asigurarea  condițiilor  pentru  crearea  unor  activități  rentabile  în  zootehnie,

agricultura în special cultura cireșelor, vișinilor și viței de vie;

 Protejarea  mediului  prin  conformarea  progresivă  cu  standardele  de  mediu  din

Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate;

 Optimizarea sistemului de sănătate și protecție socială în comună;

 Garantarea  accesului  neîngrădit  al  populației  și  al  consumatorilor  economici  la

infrastructură (apă, canalizare, distribuție gaze, căi de transport, telefonie);

 Reabilitarea și modernizarea școlii conform standardelor europene;

 Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale și

creșterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunități investiționale.

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Agricultura și dezvoltare rurală

Agricultura

 Prin  utilizarea  unor  tehnici  specifice  agricole  adaptate  la  normele  europene  se

urmărește dezvoltarea durabilă a agriculturii;

 Susținerea producătorilor de a forma asociații pentru a beneficia de oportunitățile care

decurg din aceasta;

Crearea  condițiilor  necesare  aplicării  irigațiilor  pe  terenurile  arabile  din  cadrul

comunei;

 Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita și productivitatea lucrării aplicate

pe terenurilor agricole;

Reabilitarea și întreținerea pășunilor.

2. Infrastructură și Mediu

Realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor reziduale;

Conservarea și întreținerea mediului natural;

Modernizarea drumurilor comunale;

Modernizarea drumului comunal DC 25 A

Reabilitare drumuri comunale pe lungimea de 2 km în comuna Vlădeni;

Reabilitare pod peste Cricovul Dulce;
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Modernizare drum exploatare agricolă.

Transport

Modernizarea drumurilor comunale și a ulițelor sătești;

Modernizare DC 25 A;

Modernizarea sistemului rutier – montare semne de circulație;

Construirea  și  reabilitarea  podurilor  și  podețelor  –  reabilitare  pod  peste  Cricovul

Dulce;

Construirea unui pod spre zimbrărie;

Realizare rampe acces poduri;

Modernizare drumuri de exploatație agricolă;

Modernizare drumuri de exploatație forestieră;

Modernizare prin asfaltare drumuri de interes public DC 111 A Vlădeni limita jud.

Prahova și DC 26 A parțial comuna Vlădeni.

Utilități

Realizarea  rețelei de canalizare și a  stației de epurare și tratare a apelor reziduale;

Extinderea rețelei de alimentare cu apă;

Lucrări de cadastru imobiliar intravilan, extravilan și reactualizare PUG;

Dotări ale centrului de intervenție rapidă;

Dotări ale administrației locale;

Extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan;

Lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat public în comună;

Montarea unui post de transformare electrică;

Respectarea regulilor de folosire durabilă a terenurilor din comună conform planului

de urbanism general, ca instrument de planificare spațială.

Sănătate

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate pentru a putea răspunde oricând cetățenilor care

au nevoie de serviciile medicale în cazuri de urgență;

 Educarea  populației  cu  privire  la  accesarea  serviciilor  de  sănătate  la  o  perioada

regulată  de  timp  pentru  prevenirea  situațiilor  de  urgență  prin  susținerea  și  promovarea

modului de viață sănătos;
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Achiziționarea  de  materiale  de  protecție  (măști,  mănuși,  viziere,  etc.)  pentru

personalul medical, personalul din administrație, cât și pentru populație în caz de pandemie.

Mediu

 Lucrări  de  regularizare  a  albiei  râurilor  și  pârâurilor,  apărări  de  maluri  pentru

prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundațiilor;

 Crearea sistemelor specifice de management al deșeurilor;

 Studiu de fezabilitate amenajare groapă pentru deșeuri inerte și din construcții;

 Identificarea rampelor de gunoi neautorizate și dezafectarea acestora;

 Implementarea unui sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor la nivel de

localitate sau în parteneriat cu alte administrații locale învecinate;

 Informarea locuitorilor comunei asupra consecințelor produse de deversarea apelor

uzate în locuri neamenajate; 

 Conservarea calității mediului pentru a preîntâmpina consecințele negative asupra

lui;

 Folosirea cu măsură a resurselor de apă;

 Îndepărtarea deșeurilor de pe domeniul public;

 Educarea populației din comună pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

 Prevenirea alunecărilor de teren prin împădurirea terenurilor nerentabile.

3. Economie

Stimularea persoanelor care nu sunt încadrate în activitate prin crearea unor programe

de ocupare a posturilor în comună;

Organizarea industriei durabile care să nu deterioreze mediul;

Economia productivă de venit la bugetul local;

Dezvoltarea  afacerilor  prin crearea  unor  locații  specifice  și  promovarea  produselor

industriale și a serviciilor pe piața internă;

 Informarea cetățenilor asupra programelor de finanțare nerambursabilă;

 Inventarierea  terenurilor  neutilizate,  care  vor  fi  puse la  dispoziția  intreprinzătorilor

locali, în vederea dezvoltării propriilor afaceri, în agricultură și zootehnie, în baza unui acord

avantajos pentru ambele părți;

Sprijinirea cetățenilor în obținerea subvențiilor destinate dezvoltării agriculturii.
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Comerț și Servicii

Mărirea numărului de intreprinderi mici și mijlocii pentru a oferii populației zonei o

gamă cât mai largă de servicii.

Mediu de afaceri

Dezvoltarea serviciilor și activităților productive din comună de către intreprinzători

locali.

4. Turism

 Susținerea acțiunilor locale prin măsuri eficiente de marketing;

 Practicarea unor produse variate turistice;

Reabilitarea și conservarea capitalului turistic;

Crearea parteneriatului public-privat în turism;

Dezvoltarea acțiunilor de monitorizare și control în turism.

5. Educație și cultură

Învățământ

Reabilitare, modernizare, dotarea cu mobilier a școlii și a grădiniței din comună;

Construire bază sportivă în comuna Vlădeni;

Organizarea la nivel local a unor competiții sportive;

Revigorarea echipei de fotbal;

 Înscrierea în circuitul județean a localității ca și organizator de compăetiții sprtive;

Amenajarea și dotarea centre de joacă și recreere  pentru copiii comunei;

Accesul  liber  la  sistemul  educațional  perfomant,  flexibil  și  adaptat  condițiilor  din

mediul rural;

 Susținerea permanentă a calității procesului de învățământ;

 Formarea continuă a cetățenilor comunei prin cursuri de perfecționare;

Crearea unei baze materiale capabile să sătisfacă nevoile legate de actul educațional;

 Îndrumarea școlarilor pentru formarea profesională.

Cultură

Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural Vlădeni; 

Amenajarea spațiului bibliotecii și îmbogățirea fondului de carte;
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 Împărtășirea obiceiurilor și tradițiilor generațiilor viitoare;

Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a căminului cultural;

Elaborarea și realizarea unui program de manifestări culturale sezoniere.

6. Resurse Umane

Populația

Crearea de condiții famililor tinere care doresc să locuiască în comună;

Aplicarea unui management corespunzător administrării forței de muncă.

Piața muncii

Crearea unui număr suficient de locuri de muncă care să acopere un număr variat de

domenii de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trăi;

 Sprijinirea persoanelor care se află în somaj pentru a-și găsi un loc de muncă.

Administrația publică

 Lucrări de reabilitare și mansardare a sediului primăriei;

Dotări ale administrației locale ( calculatoare, copiatoare, scanere, birouri, etc);

Achiziția și utilizarea unui sistem de back-ul, salvări de siguranță și utilizarea unor

resurse de alimentare de rezervă;

Achiziționarea  de  aplicații  informatice  integrate  pentru  toate  serviciile  din  cadrul

administrației  locale  în  vederea  eficientizării  procesului  de  furnizare  a  serviciilor  către

populație;

Crearea unei identități vizuale a Primăriei prin standardizarea elementelor de identitate

vizuală – formulare tip, materiale informative, adrese, răspunsuri;

Creșterea nivelului de pregătire profesională a salariaților din administrația locală prin

realizarea unui program anual de pregătire profesională și participarea la cursuri de formare

profesională continuă;

Construirea  în  cadrul  primăriei  a  unei  Unități  de  Implementare  a  Proiectelor  și

instruirea membrilor săi pentru atragerea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri de

la Uniunea Europeană.
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VII. PLANIFICAREA INVESTIȚIILOR

1. CONSIDERAȚII GENERALE

Planul Local de Acțiune (PLA) este un instrument de planificare și implementare și

conține un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen determinat în

scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de realizare a planului

local  de acțiune trebuie să corespundă termenului  de 10-20 de ani,  fixat pentru realizarea

Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă (SLDD).

Planul de acțiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care

utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate,  de obicei într-o zonă bine

definită.

Periodic,  PLA  va  fi  revizuit,  astfel  încât  țintele  fixate  să  țină  cont  de  evoluția

macroeconomică la nivel național, starea economiei la nivel regional și local, precum și de

opiniile  comunitaății  locale  cu  privire  la  implementarea  lui.  Cu cât  revizuirea  se  face  la

intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privința evaluării resurselor la un proiect este

mai mică, având în vedere că, pe măsură ce se înaintează în timp, variabilele economice ce

trebuie luate în calcul la o prognoză economică se multiplică.

Planul Local de Acțiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă

a comunei Vlădeni, reprezintă un pachet de măsuri și proiecte necesare schimbării comunității

locale pentru atingerea unor parametrii specifici societății moderne, astfel că durabilitatea să

devină punctul forte al acesteia.

Dimensiunile dezvoltării  actuale economice,  sociale,  de mediu și tehnologice au fost

analizate  în  cadrul  procesului  de analiză-diagnostic  din cadrul  strategie  de dezvoltare,  iar

țintele-obiective  strategice  au  fost  creionate,  fixându-se  câteva  repere  ca  referințe  pentru

dezvoltările ulterioare.

 “Planul Local de Acțiune”, prezintă principalele măsuri și proiecte necesare fazei de

planificare și implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să poată fi

evaluat  continuu  complexitatea  factorilor  SEMT  (social-economic-mediu-tehnologic)  prin

indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilității) selectionați ca relevanți pentru

comuna  Vlădeni.  Utilitatea  unui  plan  de  acțiune  este  dată  de  amploarea  și  complexitatea

acțiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de

Dezvoltare Durabilă a comunei.
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Pentru  a  realiza  un  management  unitar  sunt  necesare  3  faze  distincte  astfel  încât

procesele necesare atingerii obiectivelor să poata fi bine coordonate:

1. Planul de dezvoltare al Planului Local de Acțiune (planificarea activităților);

2. Planul de executare al Planului Local de Acțiune (implementarea activităților);

3. Planul de monitorizare al Planului Local de Acțiune (evaluarea activităților).

Pentru a asigura o dezvoltare coerentă a comunei Vlădeni, suportul necesar trebuie să

fie asigurat de către:

1. Administrația  Locală (primăria)  și Consiliului  Local,  care trebuie să-și replanifice

dezvoltarea  instituțională  pentru  acordarea  unui  suport  logistic  complex  necesar  Planului

Local de Acțiune;

2. Comunitatea Locală – cetățeni și organizații, actorii principali ai dezvoltării locale,

prin atitudine și participare activă;

3. Mediul de afaceri - firme și instituții finanțatoare, drept suport financiar și logistic

(informații și tehnologii moderne).

2. PRINCIPII ȘI CONDIȚII

Pentru realizarea Planului Local de Acțiune, primăria comunei Vlădeni, ca autoritate

publică locală, trebuie să-și întărească capacitatea instituțională la toate nivelele de decizie și

execuție,  aceasta  presupune  atragerea  și  furnizarea  de  resurse  financiare  suficiente  și

mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar

și analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităților.

Rezolvarea problemelor curente, cât și a celor de ce vor apare în viitor depinde în foarte

mare măsură de gradul de competență al conducerii administrației publice locale.

Materializarea capacității  instituționale este un proces de durată în care administrația

publică trebuie să acționeze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcționarului public față

de accesul cetățenilor la activitatea administrației.

În acest sens o principală preocupare a primăriei comunei Vlădeni a fost de armonizare

a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.

În ceea ce privește relația cu cetățeanul, primăria comunei a demarat un amplu proces

de consultare a opiniei cetățenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2021-2027.

3. OBIECTIVE GENERALE

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Vlădeni sunt:

 Realizarea  rețelei de canalizare și a  stației de epurare și tratare a apelor reziduale;
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 Asigurarea accesului neângrădit la infrastructură (apă, distribuție gaze și canalizare)

a tuturor locuitorilor și al consumatorilor economici din comună;

 Reabilitarea,  modernizare,  extindere  și  dotare  cămin  cultural  în  conformitate  cu

necesitățile și standarde europene a școlii;

 Optimizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie;

 Protejarea  mediului  prin  conformarea  progresivă  cu  standardele  de  mediu  din

Uniunea Europenă pe care România va trebui să le atingă în totalitate;

 Garantarea  condițiilor  pentru  crearea  unor  activități  rentabile  în  zootehnie  și

agricultură;

 Combaterea  excluderii  și  dezechilibrelor  sociale  prin crearea  de noi  oportunități

investiționale.

4. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE A PRIMĂRIEI

Condițiile care stau la baza unei dezvoltări social - economice rapide sunt susținerea și

participarea activă, respectarea legilor și onorarea obligațiilor primăriei comunei, precum și

implicarea cetățenilor la luarea deciziilor în ceea ce privește rezolvarea propriilor probleme. 

Primăria, fiind o interfață între cetățean și instituțiile statului, trebuie să elaboreze și să

dezvolte  un  sistem  de  administrare  bazat  pe  promovarea  autonomiei  locale  reale  și

consolidarea cadrului instituțional.

Activitatea publică locală va fi orientată spre:

 Sprijinirea dezvoltării comunității în scopul rezolvării tuturor problemelor comunei;

 Susținerea dezvoltării infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu

apă, gaze naturale, energie electrică, etc.);

 Sporirea  responsabilității  persoanelor  cu  funcții  de  răspundere  pentru  depășirea

limitelor stabilite de cheltuieli și utilizarea neeconomică a alocațiilor bugetare;

 Controlarea strictă a bugetului local și distribuirea lui în mod eficient;

 Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitățile reale de acumulare a

veniturilor la buget.

Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin:

 Organizarea de licitații pentru achiziționarea de mărfuri, lucrări și servicii pentru

necesitățile instituțiilor bugetare din banii publici;
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 Reducerea creșterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de

personal angajat în instituțiile bugetare, acolo unde este cazul;

 Reevaluarea întregului sistem de servicii publice și transmiterea unor activități către

sfera privată.

Consolidarea finanțelor publice:

 Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităților social-

economice și culturale ale populației, pentru dezvoltarea comunei;

 Intreprinderea  unor  măsuri  concrete  pentru  acumularea  veniturilor  proprii  și

menținerea echilibrului bugetar;

 Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susținerea unor programe de interes

local;

 Susținerea dezvoltării antreprenoriatului ca motor de creștere a economiei de piață.

 Stabilirea și promovarea parteneriatului:

 Sprijinirea organizațiilor nonguvernamentale;

 Participarea la proiecte investiționale comune cu sectorul economic în domeniile

social, cultural și de mediu.

Consolidarea managementului administrației publice locale constă în:

a. Dezvoltarea managementul resurselor umane

 Preocuparea primăriei comunei Vlădeni pentru pregătirea continuă a funcționarilor

publici pe domeniile prioritare dezvoltării comunei.

b. Dezvoltarea nivelului de pregătire profesională

 Stabilirea necesităților și oportunităților de instruire;

 Corelarea necesităților cu potențialul uman existent;

 Stabilirea unui sistem de training adecvat.

c. Folosirea eficientă a resurselor umane

 Stabilirea  regulamentului  de  organizare  și  functionare  a  personalului  și  a

regulamentului de ordine interioară;

 Personalul trebuie să lucreze în domenii de activitate bine definite.
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d. Creșterea responsabilității și a independenței profesionale

 Responsabilitatea funcționarilor publici în conformitate cu prevederile legale;

 Conștientizarea importanței activității fiecărui angajat;

 Transparența funcționării sistemului instituțional pentru fiecare angajat;

 Acordarea  de  stimulente  financiare  în  funcție  de  eficiența  și  competivitatea

activităților depuse.

e. Schimbarea de fond a raportului dintre administrație și cetățean

 Serviciul public trebuie să fie orientat în folosul cetățeanului;

 Eliminarea  blocajelor  birocratice  cu  care  sunt  confruntați  cetățenii  și  agenții

economici;

 Întărirea  și  extinderea  cadrului  de  participare  a  societății  civile  la  procesul

decizional;

 Crearea unei strategii de comunicare operativă cu cetățenii;

 Implementarea unui sistem de management al calității.

f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calității serviciilor publice

 Administrarea eficientă a banilor publici;

 Dezvoltarea  comunei  prin  atragerea  de  proiecte  și  programe  cu  finanțare

nerambursabilă;

 Cheltuirea eficientă a veniturilor.

g. Dezvoltarea managementul informațiilor

 Corelarea și integrarea bazelor de date din instituție;

 Analizarea nevoilor în domeniul software.
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VIII. ALOCARE FINANCIARĂ

Oricât  de  interesantă  și  de  novatoare  este  realizarea  unui  proiect,  un  manager  este

interesat, în cele din urmă, de aspectele financiare ale proiectului în care se implică. Din acest

motiv,  trebuie  acordată  toată  atenția  documentelor  referitoare  la  aspectele  financiare  ale

proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate și proiectului tehnic (evoluția

estimată a veniturilor și cheltuielilor pentru următoarea perioadă de timp - de regulă următorii

câțiva ani, indicatori de rentabilitate etc.).

Un  element  cheie  al  oricărui  proiect  îl  reprezintă  modul  de  satisfacere  al  nevoilor

comunității locale.

Volumul  cheltuielilor  trebuie  previzionat  cu  atenție  și  monitorizat  pe  tot  parcursul

derulării  proiectului.  Cheltuielile  pe  care  urmează  să  se  efectueze  în  vederea  realizării

proiectului nu vor avea o structură omogenă și, din acest motiv, trebuie să se faca distincția

între diferitele destinații ale resurselor de care dispune primăria.

O primă distincție importantă este cea dintre cheltuielile inițiale – care vor fi efectuate

pentru a pune în mișcare noul proiect – și cele aferente realizării efective a proiectului. 

Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada inițială. Cea de-a două

categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este și mai îndepărtată în timp

față de momentul întocmirii studiului de fezabilitate și/sau proiectului tehnic. 

Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli și să se

determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze. 

În cazul în care acest moment este mai îndepărtat în realitate decât s-a presupus inițial,

s-ar  putea  ca  rentabilitatea  proiectului  să  nu  mai  fie  cea  scontată.  Atunci  când  se

previzionează  cheltuielile  cu  activitatea  curentă,  va  trebui  să  se  determine  și  mărimea

resurselor necesare. 

Un volum prea mare va ține resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un volum prea

redus creează riscul unor întreruperi forțate ale realizării proiectului. Va trebui să se poată

justifica nivelul pentru care s-a optat.

Datele  referitoare  la  veniturile  și  cheltuielile  previzionate  vor  da  o  imagine  asupra

rentabilității proiectului. În aprecierea acestei rentabilități este bine să se evalueze cum vor

arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute. 
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De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere financiar este greu de

realizat datorită schimbărilor legislației. Din aceeași cauză, bugetul local pe următorii 6 ani nu

se poate exprima exact. 

Repartizarea  veniturilor  arată  gradul  mare  de  dependență  față  de  bugetul  de  stat  și

necesitatea  alocării  unor  sume  care  să  permită  măcar  asigurarea  unui  buget  minim  de

funcționare.
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IX. DESCRIEREA PARTENERIATULUI ÎN PROCESUL DE PROGRAMARE

STRATEGICĂ

În conformitate  cu principiul  european al  parteneriatului,  în  procesul  de elaborare  a

PND 2021-2027, pe lângă autoritățile publice trebuie consultați și parteneri neguvernamentali

reprezentativi: organisme regionale, sindicate, patronate, instituții de cercetare și învățământ

superior,  organizații  neguvernamentale  etc.  Consultările  parteneriale  au  loc  în  cadrul

structurilor parteneriale constituite pentru elaborarea PND privind elaborarea în parteneriat a

Planului Național de Dezvoltare. 

Documentele Consultative pentru PND 2021-2027 se dezbăt și se avizează în cadrul

Comitetului  Interinstituțional  pentru  elaborarea  PND  (CIP),  structura  partenerială  la

nivel  național  formată  din  reprezentanți  la  nivel  de  decizie  ai  ministerelor,  altor  instituții

publice centrale, Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR), institutelor de cercetare și

instituțiilor de învățământ superior, precum și din reprezentanți ai partenerilor economici și

sociali. 

Informarea  și  promovarea  privind  Planul  Național  de  Dezvoltare  și  Fondurile

Structurale  și  de  Coeziune  (inclusiv  diseminarea  informației  pe  Internet)  a  reprezentat  de

asemenea o componentă fundamentală în cadrul procesului de elaborare a PND 2021-2027.

Structura parteneriatelor

Complementaritate:  acțiunile  comunitare  trebuie  să  fie  complementare  sau  să

contribuie la operațiunile naționale corespondente.

Parteneriat:  acțiunile  Comunitare  trebuie  realizate  printr-o  strânsă  consultare  între

Comisie și Statele Membre, împreună cu autorități și organisme numite de Statele Membre,

cum ar fi autorități regionale și locale, parteneri economici și sociali. Parteneriatul trebuie să

acopere  pregătirea,  finanțarea,  monitorizarea  și  evaluarea  asistenței  financiare.  Statele

Membre trebuie să asigure asocierea partenerilor relevanți la diferite stadii ale programării.

Subsidiaritate:  fondurile  nu  sunt  direct  alocate  proiectelor  alese  de  Comisie.

Principalele  priorități  ale  programului  de  dezvoltare  sunt  definite  de  autorități

naționale/regionale în cooperare cu Comisia,  dar alegerea proiectelor  și managementul  lor

sunt sub responsabilitatea exclusivă a autorităților naționale și regionale.
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Adiționalitate:  Ajutorul  Comunitar  nu  poate  înlocui  cheltuieli   publice  sau  altele

echivalente  ale Statelor  Membre. Bugetele  Programului  pot include atât  fonduri UE cât și

fonduri naționale din surse publice sau private.

Compatibilitate:  Operațiunile  finanțate  de  fonduri  trebuie  să  fie  în  conformitate  cu

prevederile Tratatului UE, precum și cu politicile și acțiunile UE, inclusiv regulile privind

concurența,  achizițiile  publice,  protecția  mediului,  eliminarea  inegalităților,  promovarea

egalității între barbați și femei.

Multianualitate:  Acțiunea  comună a Comunității  și  Statelor  Membre  trebuie  să  fie

implementată  pe  o  bază  multianuală  printr-un  proces  de  organizare,  luare  de  decizii  și

finanțare bazat pe formularea de strategii  integrate și coerente multi-anuale și definirea de

obiective concrete.

Concentrare: Fondurile sunt concentrate pe câteva obiective prioritare; de fapt, o mare

parte a acestora acoperă un număr limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea

lor, iar resursele rămase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confruntă cu dificultăți

în toată Uniunea Europeană, fără a satisface criterii geografice speciale.
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Anexa 1

PORTOFOLIUL DE PROIECTE ÎN DERULARE

1. BAZĂ SPORTIVĂ
INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA

2. Titlul proiectului
Construire bază sportivă în comuna Vlădeni, 
județul Dâmbovița

3. Domeniul acoperit de proiect TINERET

4. Localizarea proiectului
JUDEȚUL: DÂMBOVIȚA
LOCALITATEA: VLĂDENI

5. Durata proiectului 1 - 6ANI

6. Grupurile/Zonele țintă
- locuitorii comunei Vlădeni
- potențialii investitori

7.
Instituția responsabilă cu

implementarea proiectului
- CONSILIUL LOCAL

8.
Coordonatele de contact ale
beneficiarului proiectului

LOCALITATE:    
JUDEȚ:                
COD POȘTAL:    
TELEFON:         
FAX:                     

VLĂDENI
DÂMBOVIȚA
137187
0245-660.839
0245-660.839

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Obiectivele proiectului

a) asigurarea creşterii nivelului de educaţie, de 
socializare şi a stării de sănătate a tuturor cetăţenilor 
(copii, tineri, adulţi, vârstnici şi persoane cu handicap) 
prin practicarea exerciţiilor fizice şi sportului în cadrul 
activităţilor de educaţie fizică şi sport
b) revigorarea activităţilor sportive şi în special a jocului
de fotbal
c) dezvoltarea activităţilor sportive în mediul rural în 
corelaţie cu programele naţionale de dezvoltare rurală

2. Rezultatele obținute

a) creşterea participării locuitorilor din spaţiul rural la 
activităţi sportive
b) creşterea numărului de copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se desfăşoară în spaţiul rural

3.
Principalele activități din

proiect

Elaborarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregatirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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4.
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate în
Regiune/Localitate

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 
Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului în comuna lor

STADIUL PROIECTULUI
1. Stadiul pregătirii proiectului SF

PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului estimativ,
LEI (fără TVA)

323.621

Sursa de finanțare preconizată
Primăria Vlădeni 
Consiliul Județean Dâmbovița
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2. DRUMURI COMUNALE
INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA

2. Titlul proiectului
Modernizarea DC 25 A în comuna Vlădeni,  județul
Dâmbovița

3.
Domeniul acoperit de

proiect
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

4. Localizarea proiectului
JUDEȚUL: DÂMBOVIȚA
LOCALITATEA: VLĂDENI

5. Durata proiectului 1 - 6ANI

6. Grupurile/Zonele țintă
- locuitorii comunei Vlădeni
- participanții la traficul rutier care tranzitează comuna
- potențialii investitori

7.
Instituția responsabilă cu

implementarea proiectului
- CONSILIUL LOCAL

8.
Coordonatele de contact

ale beneficiarului
proiectului

LOCALITATE:       
JUDEȚ:                  
COD POȘTAL:       
TELEFON:         
FAX:                          

VLĂDENI
DÂMBOVIȚA
137187
0245-660.839
0245-660.839

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Obiectivele proiectului

Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiștilor
și consumatorilor economici la infrastructura de bază.
Modernizarea drumului comunal va avea efecte benefice
asupra  dezvoltării  economice  viitoare  a  comunei  prin
conectarea  diferitelor  zone  la  drumurile  locale,
îmbunătățirea legăturilor rutiere cu comunele învecinate
și cu satele componente
Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât și
pentru turiștii care tranzitează comuna

2. Rezultatele obținute

 Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale
 Accesul  populației  la  locuri  de  muncă,  servicii

medicale, educație, cultură, recreere
 Consolidarea terenurilor afectate de alunecări
 Fluidizarea transportului de mărfuri cu  impact direct

asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate

3.
Principalele activități din

proiect

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

4. Justificarea proiectului: Proiectul  este  cuprins  ca  obiectiv  în  Strategia  de
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nevoi indentificate în
Regiune/Localitate

Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului în comuna lor

STADIUL PROIECTULUI

1. Stadiul pregătirii proiectului SF

COSTUL PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului
estimativ, (fără TVA)

2.258.092.69 lei

Sursa de finanțare preconizată Primăria Vlădeni 
Consiliul Județean Dâmbovița
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3. CĂMIN CULTURAL
INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA

2. Titlul proiectului
Reabilitare,  modernizare,  extindere  și  dotare  cămin
cultural din comuna Vlădeni, județul Dâmbovița

3.
Domeniul acoperit de

proiect
CULTURĂ

4. Localizarea proiectului
JUDEȚUL: DÂMBOVIȚA
LOCALITATEA: VLĂDENI

5. Durata proiectului 1 - 6 ANI

6. Grupurile/Zonele țintă

- locuitorii comunei Vlădeni
- potențialii investitori
- agenții economici
- instituțiile publice

7.
Instituția responsabilă cu

implementarea proiectului
- CONSILIUL LOCAL

8.
Coordonatele de contact

ale beneficiarului
proiectului

LOCALITATE:       
JUDEȚ:                  
COD POȘTAL:       
TELEFON:         
FAX:                          

VLĂDENI
DÂMBOVIȚA
137187
0245-660.839
0245-660.839

DESCRIEREA PROIECTULUI
1. Obiectivele proiectului  regenerarea mediului cultural și a valorilor acestuia

2. Rezultatele obținute

 îmbunătățirea condițiilor de viață  a populației 
comunei
 revigorarea mediului cultural al comunei 
 creșterea consumului de cultură în rândul locuitorilor

comunei 
 atragerea de investitori
 crearea de locuri de muncă

3.
Principalele activități din

proiect

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

4.
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate în
Regiune/Localitate

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 
Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului în comuna lor
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STADIUL PROIECTULUI
1. Stadiul pregătirii proiectului SF

COSTUL PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului estimativ, (fără TVA) 3.631.615.47 lei

Sursa de finanțare preconizată
Contribuție locală
Compania  Națională  de
Investiții
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4. MONTARE SEMNE DE CIRCULAȚIE
INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA

2. Titlul proiectului
Montare semne de circulație comuna Vlădeni, județul
Dâmbovița

3.
Domeniul acoperit de

proiect
INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

4. Localizarea proiectului
JUDEȚUL: DÂMBOVIȚA
LOCALITATEA: VLĂDENI

5. Durata proiectului 1 - 6ANI

6. Grupurile/Zonele țintă
- locuitorii comunei Vlădeni
- participanții la traficul rutier care tranziteaza comuna
- potențialii investitori

7.
Instituția responsabilă cu

implementarea proiectului
- CONSILIUL LOCAL

8.
Coordonatele de contact

ale beneficiarului
proiectului

LOCALITATE:       
JUDEȚ:                  
COD POȘTAL:       
TELEFON:         
FAX:                          

VLĂDENI
DÂMBOVIȚA
137187
0245-660.839
0245-660.839

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Obiectivele proiectului
Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiștilor
și consumatorilor economici la infrastructura de bază și
asigurarea condițiilor la standarde europene

2. Rezultatele obținute

Modernizarea sistemului rutier
 Îmbunatățirea  condițiilor  de  viață  a  populației
comunei
 revigorarea mediului comunei
 crearea de noi locuri de muncă

3.
Principalele activități din

proiect

Elaborarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

4.
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate în
Regiune/Localitate

Proiectul  este  cuprins  ca  obiectiv  în  Strategia  de
Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului în comuna lor
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STADIUL PROIECTULUI
1. Stadiul pregătirii proiectului SF

COSTUL PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR

1.
Costul total al proiectului estimativ, (fără TVA) 183.538 lei

Sursa de finanțare preconizată Contribuție locală
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5. MODERNIZARE DRUM  EXPLOATARE AGRICOLĂ
INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA

2. Titlul proiectului
Modernizare drum exploatare agricolă, pe o lungime
de 400 ml în comuna Vlădeni, județul Dâmbovița

3.
Domeniul acoperit de

proiect
INFRASTRUCTURA/MEDIU

4. Localizarea proiectului
JUDETUL: DÂMBOVIȚA
LOCALITATEA: VLĂDENI

5. Durata proiectului 1 - 6 ANI

6. Grupurile/Zonele țintă
- locuitorii comunei
- potențialii investitori
- agenții economici

7.
Instituția responsabilă cu

implementarea proiectului
- CONSILIUL LOCAL

8.
Coordonatele de contact

ale beneficiarului
proiectului

LOCALITATE:       
JUDEȚ:                  
COD POȘTAL:       
TELEFON:         
FAX:                          

VLĂDENI
DÂMBOVIȚA
137187
 0245-660.839
 0245-660.839

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Obiectivele proiectului
- reabilitarea  drumurilor  agricole  pentru  o mai  bună

exploatare  și  un  acces  mult  mai  facil  la  exploatațiile
agricole

2. Rezultatele obținute

- accesul  către  exploatațiile  agricole  se  va  face  pe
drumuri asfaltate sau pietruite
- un acces mult mai facil la exploatațiile agricole
- prin acest proiect se urmăreşte dezvoltarea sectorului

agricol și a infrastructurii acestuia

3.
Principalele activități din

proiect

Elaborare studiu de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregatirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

4.
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate în
Regiune/Localitate

Proiectul  este  cuprins  ca  obiectiv  în  Strategia  de
Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului în comuna lor
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STADIUL PROIECTULUI
1. Stadiul pregătirii proiectului SF

COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR

1.
Costul total al proiectului estimativ,  (fără TVA) 528.458,99 lei

Sursa de finanțare preconizată Contribuție locală

78| P a g e



“Planul de Dezvoltare Locală 2021– 2027” Localitatea Vlădeni, Județul DÂMBOVIȚA

6. PODURI
INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA

2. Titlul proiectului
Reabilitare  pod  peste  Cricovul  Dulce  în  comuna
Vlădeni, județul Dâmbovița

3.
Domeniul acoperit de

proiect
INFRASTRUCTURĂ

4. Localizarea proiectului
JUDEȚUL: DÂMBOVIȚA
LOCALITATEA: VLĂDENI

5. Durata proiectului 1 - 6 ANI

6. Grupurile/Zonele țintă

- locuitorii comunei Vlădeni
- potențialii investitori
- agenții economici
- instituțiile publice

7.
Instituția responsabilă cu

implementarea proiectului
- CONSILIUL LOCAL

8.
Coordonatele de contact

ale beneficiarului
proiectului

LOCALITATE:       
JUDEȚ:                  
COD POȘTAL:       
TELEFON:         
FAX:                          

VLĂDENI
DÂMBOVIȚA
137187
0245-660.839
0245-660.839

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Obiectivele proiectului

- tranzitul în localitate să se facă mai rapid
- asigură  o  absorbție  a  traficului  de  tranzit  fiind
proiectat să satisfacă fluiditatea acestuia
- atingerea efectelor pozitive în turism, comerț și social

2. Rezultatele obținute
Construirea,  reabilitarea  sau  consolidarea  podurilor  și
podețelor din comuna Vlădeni
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii

3.
Principalele activități din

proiect

Elaborare studiu de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

4.
Justificarea proiectului:
nevoi indentificate în
Regiune/Localitate

Proiectul  este  cuprins  ca  obiectiv  în  Strategia  de
Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului în comuna lor
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STADIUL PROIECTULUI
1. Stadiul pregătirii proiectului DALI

COSTUL PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR

1.
Costul total al proiectului estimativ, (fără TVA) 8.798.372.11 lei

Sursa de finanțare preconizată Contribuție locală
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7. DRUMURI COMUNALE
INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA

2. Titlul proiectului
Modernizarea  prin  asfaltare  drumuri  de  interes
public  DC 111 A Vlădeni  limita județul Prahova și
DC 26 A parțial comuna Vlădeni, județul Dâmbovița

3.
Domeniul acoperit de

proiect
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

4. Localizarea proiectului
JUDEȚUL: DÂMBOVIȚA
LOCALITATEA: VLĂDENI

5. Durata proiectului 1 - 6ANI

6. Grupurile/Zonele țintă
- locuitorii comunei Vlădeni
- potențialii investitori

7.
Instituția responsabilă cu

implementarea proiectului
- CONSILIUL LOCAL

8.
Coordonatele de contact

ale beneficiarului
proiectului

LOCALITATE:       
JUDEȚ:                  
COD POȘTAL:       
TELEFON:         
FAX:                          

VLĂDENI
DÂMBOVIȚA
137187
0245-660.839
0245-660.839

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Obiectivele proiectului

Asigurarea accesului neÎngrădit al locuitorilor, turiștilor
și consumatorilor economici la infrastructura de bază
Modernizarea drumului comunal va avea efecte benefice
asupra  dezvoltării  economice  viitoare  a  comunei  prin
conectarea  diferitelor  zone  la  drumurile  locale,
îmbunătățirea legăturilor rutiere cu comunele învecinate
și cu satele componente 
Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât și
pentru turiștii care tranzitează comuna

2. Rezultatele obținute

 Reabilitarea  și  consolidarea  rețelei  de  drumuri
locale
 Accesul  populației  la  locuri  de  muncă,  servicii

medicale, educație, cultură, recreere
 Consolidarea terenurilor afectate de alunecări
 Fluidizarea  transportului  de  mărfuri  cu   impact

direct  asupra  dezvoltării  economice  teritoriale
echilibrate

3.
Principalele activități din

proiect

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

81| P a g e



“Planul de Dezvoltare Locală 2021– 2027” Localitatea Vlădeni, Județul DÂMBOVIȚA

4.
Justificarea proiectului
nevoi indentificate în
Regiune/Localitate

Proiectul  este  cuprins  ca  obiectiv  în  Strategia  de
Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului în comuna lor

STADIUL PROIECTULUI

1. Stadiul pregătirii proiectului SF+PT+DE

COSTUL PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR

1.
Costul total al proiectului estimativ, (fără TVA) 5.078.860.06 lei

Sursa de finanțare preconizată UAT VLĂDENI + MDRAP
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8. DRUMURI COMUNALE
INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA

2. Titlul proiectului
Reabilitare drumuri comunale pe lungimea de 2 km
în comuna Vlădeni, județul Dâmbovița

3.
Domeniul acoperit de

proiect
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

4. Localizarea proiectului
JUDEȚUL: DÂMBOVIȚA
LOCALITATEA: VLĂDENI

5. Durata proiectului 1 - 6ANI

6. Grupurile/Zonele țintă
- locuitorii comunei Vlădeni
- participanții la traficul rutier care tranzitează comuna
- potențialii investitori

7.
Instituția responsabilă cu

implementarea proiectului
- CONSILIUL LOCAL

8.
Coordonatele de contact

ale beneficiarului
proiectului

LOCALITATE:       
JUDEȚ:                  
COD POȘTAL:       
TELEFON:         
FAX:                          

VLĂDENI
DÂMBOVIȚA
137187
0245-660.839
0245-660.839

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Obiectivele proiectului

Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiștilor
și consumatorilor economici la infrastructura de bază
Modernizarea drumului comunal va avea efecte benefice
asupra  dezvoltării  economice  viitoare  a  comunei  prin
conectarea  diferitelor  zone  la  drumurile  locale,
îmbunătățirea legăturilor rutiere cu comunele învecinate
și cu satele componente
Va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât și
pentru turiștii care tranzitează comuna

2. Rezultatele obținute

 Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale
 Accesul  populației  la  locuri  de  muncă,  servicii

medicale, educație, cultură, recreere
 Consolidarea terenurilor afectate de alunecări
 Fluidizarea transportului de mărfuri cu  impact direct

asupra dezvoltării economice teritoriale echilibrate

3.
Principalele activități din

proiect

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

4. Justificarea proiectului:
nevoi indentificate în

Proiectul  este  cuprins  ca  obiectiv  în  Strategia  de
Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027
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Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului în comuna lor

STADIUL PROIECTULUI

1. Stadiul pregătirii proiectului SF+PT+DE

COSTUL PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR

1.

Costul total al proiectului estimativ, (fără TVA) 2.065.514.86 lei

Sursa de finanțare preconizată
Consiliul Județean Dâmbovița
Contribuție locală
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Anexa 2

PORTOFOLIUL DE PROIECTE PROPUNERI

1. Reabilitarea si intretinerea pasunilor

2. Modernizare si intretinere drumuri comunale

3. Constructie pod

4. Realizarea retelei de canalizare

5. Realizarea retelei de distributie gaz metan

6. Reactualizare PUG

7. Montarea unui post de transformare

8. Reabilitarea drumurilor agricole

9. Crearea unui sistem de supraveghere modern 

10. Lucrari de regularizare a albiei parau/rau si aparatori de maluri 

11. Organizarea sistemului de colectare selectiv, a spatiului de depozitare temporare si

transport deseurilor

12. Identificarea rampelor de gunoi neautorizate si dezafectarea acestora

13. Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta

14. Implementarea unui sistem integrat de colectare selectiva a deseurilor la nivel de

localitate sau in parteneriat cu alte administratii locale invecinate

15. Inventarierea terenurilor neutilizate, care vor fi puse la dispozitia intreprinzatorilor

locali

16. Informarea cetatenilor asupra programelor de finantare nerambursabila

17. Sprijinirea cetatenilor in obtinerea subventiilor destinate dezvoltarii agriculturii

18. Identificarea spatiilor disponibile si a terenurilor apartinand Primariei

19.  Promovarea  programelor  derulate  de  guvern  pentru  stimularea  infiintarii

microinterprinderilor

20. Crearea de evenimente cultural care sa devina traditionale

21. Reabilitarea sau modernizarea scolii si a gradinitei din comuna

22. Dotarea cu mobilier a scolii si a  gradinitei

23. Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copii

24. Amenajarea spatiului bibliotecii si imbogatirea fondului de carte

25. Elaborarea si realizarea unui program de manifestari cultural sezoniere

26. Organizarea la nivel local a unor competitii sportive pentru elevi
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27. Revigorarea echipei de fotbal

28. Lucrari de reabilitare si mansardare a sediului primariei

29. Dotari ale administratiei locale

30. Achizitia si utilizarea unui sistem de back-up, salvari de siguranta și utilizarea unor

surse de alimentare de rezerva

31. Achizitionarea de aplicatii  informatice integrate pentru toate serviciile din cadrul

administratiei locale 

32.  Crearea  unei  identitati  vizuale  a  Primariei  prin  standardizarea  elementelor  de

identificare vizuala – formulare tip, material informatice, adrese, raspunsuri

33. Cresterea nivelului de pregatire profesionala a salariatilor din administratia locala

prin  realizarea  unui  program anual  de  pregatire  profesionala  si  participarea  la  cursuri  de

formare profesionala continua

34.  Constituirea  in  cadrul  primariei  a  unei  unitati  de  implementare  a  proiectelor  si

instruirea membrilor sai pentru atragerea si implementarea de proiecte finantare din fonduri

de la UE

35. Actualizarea site-ului web cu informatii curente

36. Achizitionarea de tablete pentru scolarii comunei

37. Dotarea cu calculatoare a birourilor administratiei locale

38. Modernizarea sistemului rutier

39. Amenajarea spatiilor verzi din localitate

40. Implementarea unor mijloace de supraveghere si sistematizare a traficului 

41. Studiu de fezabilitate amenajare groapa pentru deseuri inerte si din constructii

42.  Facilitatea  dezvoltarii  unor  evenimente  si  activitati  tematice  de  promovarea  a

pescuitului local

43. Amenajarea unui baze sportive in comuna

44. Reabilitarea si modernizarea caminului cultural

45. Inscrierea in circuitul judetean a localitatii ca si organizator de competitii sportive

46. Achizitionarea de materiale de protectie

47. Constructia si amenajarea si dotarea unei capele
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Eficacitatea  acțiunilor  puse  în  practică  prin  Strategia  de  Dezvoltare  Locală  este

strâns  legată  de  accesibilitatea  potențialilor  beneficiari  la  informațiile  și  oportunitățile

oferite de acest program operațional.

Consiliul  Local  va  avea  grija  să  furnizeze  asistența  tehnică  pentru  punerea  în

practică  a  măsurilor  necesare  îmbunătățirii  legăturilor  cu  participanții  din  teritoriu  (și

anume cei economici și sociali, autoritățile locale și alte organizații competente interesate)

și să informeze opinia publică despre rezultatele obținute în urma intervențiilor prevăzute

de Strategia de Dezvoltare Locală 2021 – 2027 a Comunei Vlădeni.

COMITETUL DE COORDONARE A CONSILIULUI LOCAL :

POȘIRCĂ MARIA – PRIMAR

STOIAN NICOLAE CORNEL– VICEPRIMAR

NICOARĂ ROXANA – CONTABIL

BUCȘĂ ADRIAN - SECRETAR

Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027 – Localitatea Vlădeni, Județul Dâmbovița
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	OP 3 O Europă mai conectată
	
	
	
	OP 4 O Europă mai socială
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OP 5 O Europă mai aproape de cetățenii săi
	
	
	Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea:
	Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021 – 2027
	Concentrare tematică
	→35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă)
	→30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde)
	→ FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice
	→ FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice
	→ Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană
	→2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate
	→25% din FSE+ pentru incluziune socială
	→10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă
	Aspecte financiare (CFM)
	> Forma principală de finanțare – granturile
	> Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru Fondul de Coeziune: 40% pentru regiunile mai dezvoltate
	> Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor
	> TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5000000 euro
	> Dezangajarea - regula „N+2”
	Conform unor documente publicate recent de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), următoarea perioadă financiară aduce schimbări importante atât în structura instituțională, cât și în cea strategică.
	În cadrul politicii de coeziune Ministerul propune 9 tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model polonez):
	1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
	2. Programul Operațional Transport (POT)
	3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)
	4. Programul Naţional de Sănătate (multifond) (PNS)
	5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)
	6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD)
	7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI)
	8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
	9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
	Actualul Program Operațional Infrastructura Mare (care are cea mai mare alocare financiară în 2021-2027) se va intoarce la structura din 2014-2020, intervențiile din domeniul Mediului urmând a fi preluate de Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, iar cele din domeniul Transportului urmând a trece sub o Autoritate de Manangement din cadrul Ministerului de Transport. Se vor crea oportunități separate pentru ITI Delta Dunării și ITI Valea Jiului. În premieră, Fondul Social European nu va mai finanța un Program dedicat creșterii capacității administrative, această intervenție regăsindu-se conform ministerului printre direcțiile viitorului Program Operațional Capital Uman.
	Va fi creat un Program Național de Sănătate care ar urma să finanțeze infrastructura pentru 3 spitale regionale (faza 2), construcția și dotarea Institutului National de Hematologie, construcție și dotare pentru un Laborator de Referință Național, precum și alte intervenții în domeniul medical.
	MADR va gestiona în continuare finanțările prin intermediul Politicii Agricole Comune și prin cea a Pescuitului. MAI va gestiona fondurile aferente domeniului afaceri interne (Fondul azil, migrație și integrare, Fondul securitate internă, Instrumentul pentru mangementul frontierei și vize).
	Conform propunerii făcute publice de autorități, companiile vor putea accesa în următoarea perioadă financiară granturi/instrumente financiare prin intermediul mai multor programe:
	Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”, transferul tehnologic, inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare. Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare va pune la dispoziție instrumente financiare. Prin Programul Operațional Dezvoltare Teritorială Integrată se vor finanța intervenții în domeniul turismului, culturii și patrimoniului cultural.
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	- există disparități semnificative între regiuni sub aspectul perfomanțelor economice la export dar și inegalități între diversele județe și zone ale unei regiuni.
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	Localizare
	Solul
	Se disting mai multe tipuri de soluri:
	- brune de pădure;
	- podzolice;
	- aluviuni recente;
	- soluri aluvionare mediu și puternic humifere;
	- humico-gleice;
	- de pantă;
	- mlaștini.
	În general, sunt soluri cu o bună productivitate agricolă.
	Flora și fauna
	Teritoriul comunei este înconjurat din trei părți de păduri, în care predomină stejarul. Se mai întălnesc: carpenul, frasinul, jugastrul, teiul, ulmul.
	Vegetația arborescentă este formată din măceș, porumbar, gherghinari, corn, soc, lemn câinesc etc., iar vegetația ierboasa este reprezentată de cimbrișor, firuță, pastită, mierea ursului, mărgeluță, laptele cucului, specii de paiușuri.
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	1.3. Pomicultură, viticultură, legumicultură
	1.4. Zootehnia
	2. Infrastructură și Mediu
	2.1. Infrastructura de transport
	2.3. Sănătate
	2.4. Mediu
	Închiderea platformelor de gunoi, dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodărire comunală și salubritate și organizarea sistemului de colectare selectivă, a spațiului de depozitare temporară și transportul deșeurilor fac parte din viziunea administrației în următorii ani pentru dezvoltarea durabilă a comunei.
	3. Economic
	4. Turism
	5.1. Învățământ
	5.2. Cultura
	Alte instituții importante din comuna Vlădeni:
	6. Resurse Umane
	6.1. Populația
	Populație
	Din care:
	Copii (preșcolari și școlari)
	343
	Populație activă (aptă de muncă)
	1185
	2873
	Pensionari
	763
	Populație inactivă (inaptă de muncă)
	76
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	Lucrări de cadastru imobiliar intravilan, extravilan și reactualizare PUG;
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	Modernizare drumuri de exploatație agricolă;
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	Utilități
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	Mediu
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	Organizarea industriei durabile care să nu deterioreze mediul;
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