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1. INTRODUCERE
1.1 Definiție
Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) reprezintă un proiect pe termen lung de o importanță
deosebită care înglobează viziunea viitorului comunității, viziune împărtășită la nivel local și
transpusă în obiective complementare și interdependente și planuri de acțiune concrete.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Boteni este un document de planificare strategică
pentru perioada 2021 – 2027, conceput în corelație cu principiile dezvoltării durabile și reprezintă
documentul fundamental al planului de dezvoltare a comunei Boteni cu rol în orientarea dezvoltării
economico – sociale și în accesarea fondurilor structurale și de coeziune ale Uniunii Europene.
Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu, precum şi de
activităţile care vor fi întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi parteneriatele
dezvoltate. Prin obiectivele propuse, Strategia respectă direcțiile de dezvoltare ale comunei Boteni
și se incadrează în documentele programatice naționale.

1.2.

Scop
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală reprezintă o acțiune decisivă care susține

procesul de dezvoltare locală, întrucât un SDL are ca scop stabilirea priorităților pe termen mediu și
lung spre care se orientează efortul de dezvoltare în viitor , astfel incât aceasta să poată susține
nevoile de investiții în următorii ani și accesarea de finanțări pentru implementarea de proiecte de
dezvoltare. Existența unei planificări strategice asigură prioritizarea proiectelor în funcție de nevoile
comunității și folosirea corectă a resurselor limitate de care aceasta dispune.
Scopul Strategiei este acela de a conduce la creșterea calității vieții și crearea de noi locuri
de muncă implementând măsuri de rebilitare/modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea
tuturor formelor de turism, dezvoltarea societății civile, dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea
culturii și susținerea tradițiilor populare, precum și sprijinirea mediului de afaceri. Toate cele
menționate vor avea ca rezultat transformarea comunei Boteni într-un pol zonal de dezvoltare
economico – socială.
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1.3.

Motivație
Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale corecte şi

coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a imaginii comunei (prestigiul , istoria,
contribuțiile la nivel regional, național, internațional, mediul natural și patrimoniul construit,
calitatea vieții, atractivitatea, transparența proceselor, comunitatea deschisa), toate acestea în deplin
acord cu voinţa cetăţenilor.

1.4.

Misiune
Misiunea Strategiei de Dezvoltare Locală este de a cuprinde toate resursele umane,

materiale și financiare disponibile la nivel local sau atrase din alte surse pentru implementarea
tuturor proiectelor de dezvoltare propuse. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, trebuie avut în vedere
un proces de colaborare între autoritatea publică si comunitate, o planificare inteligentă și o
capacitate de organizare și coordonare susținute.
Prin asumarea acestor misiuni se conturează o dezvoltare socio-economică durabilă și
competitivă, precum și o infrastructură modernă și accesibilă tuturor locuitorilor din comuna
Boteni.

1.5.

Viziune
Viitorul comunității din comuna Boteni este conturat pe traiectoria europeană de dezvoltare,

dorind creșterea calității vieții pentru toți locuitorii, prin măsuri sociale, economice, tehnice și
măsuri legate de mediu. Acestea, printr-un efort conjugat și orientat către susținerea viziunii, pot
contribui la atingerea ei.

1.6.

Obiectivul general
Obiectivul general al Strategiei îl constituie determinarea situației actuale a comunei și

stabilirea direcțiilor de dezvoltare pentru atingerea unui grad optim de satisfacție în rândul
cetățenilor cu privire la dotările edilitare și situația socio-economică.
Obiectivul general al strategiei este de a găsi un optim de interacţiune si compatibilitate a
patru sisteme: economic, uman, ambiental si tehnologic al comunei Boteni, într-un proces dinamic
și flexibil de funcţionare.
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1.7.

Obiective specifice
Principalele obiective specifice ale Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Boteni sunt în

deplină concordanță cu nevoile economice și sociale ale comunității și pot fi sintetizate astfel:
 Dezvoltarea echilibrată a infrastructurii coordonată cu implementarea sistemelor adecvate de
management al capitalului natural, de prevenire și de gestionare a riscurilor naturale.
 Gestionarea eco-eficientă a consumului de resurse și valorificarea maximală a acestora prin
promovarea unor practici de consum și producție care să permită o creștere economică
sustenabilă pe termen lung și crearea de noi locuri de muncă.
 Crearea condițiilor pentru o piață a muncii flexibilă, în care oferta de muncă este adaptată
permanent cerințelor angajatorilor și promovarea accesului egal la serviciile sociale și de
sănătate de calitate.
 Dezvoltarea sectorului educațional, promovarea educației formale și non-formale și a unui stil
de viață sănătos.
 Modernizarea/dotarea unităților de interes public cu infrastructură actualizată de internet și
telecomunicații.
 Promovarea și valorificarea resurselor turistice ale zonei.
 Dezvoltarea capacității administrative.
 Dezvoltarea infrastructurii culturale și valorificarea moștenirii culturale și istorice existente la
nivelul localității.
 Îmbunătățirea continuă a relațiilor internaționale și dezvoltarea parteneriatelor intra – regionale
și inter – regionale.
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2. CONTEXTUL DE DEZVOLTARE – EUROPEAN ȘI NAȚIONAL
2.1 Contextul European
În ultimii ani, lumea a devenit din ce în ce mai marcată de tulburări, complexă și supusă
unor schimbări rapide. Această stare, de fapt, aduce cu sine atât oportunități, cât și provocări. În
acest sens, Uniunea Europeană urmărește să-și consolideze rolul în acest mediu în schimbare.
Bazându-se pe un buget de 373 de miliarde euro în angajamente pentru perioada 2021-2027,
politica de coeziune are, din perspectiva investițiilor, capacitatea de a contribui la eliminarea
decalajelor, reducerea disparităților economice și la stimularea redresării în urma efectelor generate
de pandemia COVID-19.
Resursele vor fi direcționate în continuare către regiunile care au cea mai mare nevoie de
investiții pentru a recupera decalajul în raport cu restul UE.
În contextul crizei generate de pandemia COVID-19, investițiile multianule prevăzute de
pachetul de coeziune pentru perioada 2021-2027 și concentrarea majorității resurselor asupra țărilor
și regiunilor mai slab dezvoltate va avea ca efect scontat atenuarea efectelor sociale și economice pe
termen lung ale pandemiei, contribuind, totodată, la buna funcționare a pieței unice, fiind o legătură
puternică, directă între UE și regiunile și orașele sale.
Astfel, se propune ca investițiile politicii de coeziune în perioada 2021-2027 să se axeze pe
cinci obiective investiționale după cum urmează:
 OP1 - Europă mai inteligentă (cercetare-dezvoltare-inovare, digitalizare, transformare

economică inovatoare și inteligentă și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii);
 OP2 -

Europă mai verde (aspecte ce privesc Mediul, Energia și Mobilitatea urbană: 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);
 OP3 - Europă conectată (aspecte ce privesc Transportul și Broadband: cu rețele strategice de

transport și digitale);
 OP4 - Europă mai socială (aspecte ce privesc Educația, 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);
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 OP5 - Europă mai apropiată de cetățenii săi (aspecte ce privesc Dezvoltarea regională și

locală prin: sprijinirea dezvoltării sustenabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă
locale).

Imagine nr. 1: Obiective Principale de Politică ale UE pentru perioada 2021-2027
Sursa: www.ec.europa.eu

Investițiile și direcțiile de dezvoltarea specifice Uniunii Europene sunt în linie cu concluziile
Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, prin documentul politic intitulat “Un viitor
durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă“ asumat de statele
membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.
Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) din Agenda 2030 pentru Dezvoltare
Durabilă a Organizației Națiunilor Unite sunt strâns legate între ele și concepute pentru a fi
indivizibile, motiv pentru care integrarea acestora în acțiunile întreprinse de toți actorii este
esențială pentru aplicarea cu succes a acestora pe teren.
Îmbunătățirea sinergiei și coerenței între politici și dezvoltarea unui cadru de reglementare
financiar și comportamental care să faciliteze transpunerea acestora în realitate este absolut
necesară.
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Imagine nr. 2: Obiectivele de dezvoltare durabilă
Sursa: www.ec.europa.eu

Statele membre ale UE ocupă deja primele locuri în privința punerii în aplicare a
obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). Cu toate acestea, nicio țară din lume nu a atins toate
obiectivele convenite și, la o analiză mai atentă a performanței UE privind obiectivele de dezvoltare
durabilă (ODD), se observă că UE trebuie să facă în continuare eforturi pe toate fronturile, motiv
pentru care atât aceasta, cât și Statele Membre se angajează să atingă aceste obiective de dezvoltare
durabilă prin cele 5 obiective investiționale asumate pentru perioada 2021-2027.
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă este structurată pe cei trei piloni ai dezvoltării
durabile: economic, social și de mediu.
În mai 2018 Comisia Europeană a publicat propunerea privind Pachetul legislativ privind
Politica de Coeziune (PC) 2021-2027. Acesta cuprinde:
 Regulamentul privind prevederile comune (CPR);
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 Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de
coeziune (FC);
 Regulamentul privind cooperarea teritorială;
 Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră;
 Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+).
Ca urmare a evaluării implementării la nivelul UE a Agendei 2030 pentru dezvoltare
durabilă, în data de 18 octombrie 2018, Consiliului European a emis un nou set de concluzii 1:
„12. UE și statele sale membre își mențin angajamentul ferm față de Agenda 2030 pentru
dezvoltare durabilă și față de punerea în aplicare a acesteia. Consiliul European salută intenția
Comisiei de a publica, în 2018, documentul său de reflecție, care ar trebui să deschidă calea către
adoptarea în 2019 a unei strategii cuprinzătoare de punere în aplicare”.
În cadrul președinției României la Consiliul UE (Ianuarie 2019 - Iunie 2019), Grupul de
lucru pentru Agenda 2030 de la nivelul acestei instituții a obținut progrese importante în ceea ce
privește implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă la nivel european.
Adoptarea Concluziilor Consiliului UE „Către o Europă tot mai sustenabilă până în 2030”2
este una dintre cele mai importante realizări. Cele 27 de articole reafirmă angajamentul Uniunii
Europene pentru Agenda 2030 și schițează un cadru prin care poate fi implementată. Concluziile
Consiliului UE au fost incluse și în discuțiile ce au stat la baza Agendei strategice a Comisiei
Europene, care cuprinde o parte importantă dedicată dezvoltării durabile.
Pactul Ecologic European (European Green Deal)
O altă direcție mare de politică setată la nivel european este dată de Pactul Ecologic
European (European Green Deal), care propune o nouă strategie de creștere, având drept scop
transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu
efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.

1

Concluziile Consiliului European din 18 octombrie 2018 https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2018/10/18/20181018-european-council-conslusions/
2
Concluziile
Consiliului
UE
Către
o
Europă
tot
mai
sustenabilă
până
în
2030
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/sustainable-development-council-adopts-conclusions/
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Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural
al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate de
mediu și a impacturilor aferente. În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și favorabilă
incluziunii, trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție regiunilor, industriilor și
lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți.
Pactul ecologic european este o parte integrantă a strategiei Comisiei Europene de punere în
aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite și a obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Pactul are următoarele obiective:
1. Sporirea nivelului de ambiție al UE în materie de climă pentru 2030 și 2050
2. Furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri accesibile
3. Mobilizarea sectorului industrial pentru o economie curată și circulară
4. Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere energetic și
din punctul de vedere al utilizării resurselor
5. Accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă
6. „De la fermă la consumator”: conceperea unui sistem alimentar echitabil, sănătos și
ecologic
7. Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității
8. Reducerea poluării la zero pentru un mediu fără substanțe toxice
Planul de Investiții pentru o Europă Durabilă
Uniunea Europeană este hotărâtă să devină, până în anul 2050, primul bloc continental care
să fie neutru din punct de vedere climatic. Pentru aceasta este nevoie de investiții semnificative atât
din partea UE și a sectorului public național, cât și din partea sectorului privat. Planul de Investiții
pentru Pactul Ecologic European – Planul de Investiții pentru o Europă Durabilă va mobiliza
investiții publice și va contribui la deblocarea de fonduri private prin intermediul unor instrumente
financiare ale UE, în special InvestEU, ceea ce ar duce la investiții în cuantum de minimum o mie
de miliarde de euro.
Planul de Investiții pentru Pactul Ecologic European va mobiliza fonduri UE și va crea un
cadru favorabil care să faciliteze și să stimuleze investițiile publice și private necesare pentru
tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, verde, competitivă și incluzivă.
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Venind în completarea altor inițiative anunțate în cadrul Pactului Ecologic, planul se bazează pe trei
dimensiuni:


Finanțare: mobilizarea, în următorul deceniu, a unui cuantum de minimum o mie de miliarde
de euro reprezentând investiții durabile. Cea mai mare proporție de până acum de cheltuieli din
bugetul UE pentru acțiuni climatice și de mediu va face posibilă atragerea de fonduri private,
un rol-cheie urmând a fi jucat de Banca Europeană de Investiții.



Facilitare: oferirea de stimulente pentru deblocarea și redirecționarea investițiilor publice și
private. UE va furniza investitorilor instrumente, plasând resursele financiare durabile în
centrul sistemului financiar și va facilita realizarea de investiții durabile de către autoritățile
publice, încurajând „înverzirea” bugetului și achizițiile publice ecologice și concepând
modalități de a facilita procedurile de aprobare a ajutoarelor de stat destinate regiunilor vizate
de tranziția justă.



Sprijin practic: Comisia va acorda sprijin autorităților publice și promotorilor proiectelor
pentru planificarea, conceperea și executarea de proiecte sustenabile.
Mecanismul pentru o Tranziție Justă
Tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic într-o manieră echitabilă prin

care nimeni nu este lăsat în urmă este realizată prin intermediul Mecanismului pentru o Tranziție
Justă.
Deși toate regiunile vor avea nevoie de finanțare, iar Planul de investiții pentru Pactul
ecologic european o va furniza, mecanismul asigură un sprijin țintit care să ajute la mobilizarea unui
cuantum de cel puțin 100 de miliarde de euro în perioada 2021-2027 în cele mai afectate regiuni, în
scopul de a se atenua impactul socioeconomic al tranziției. Mecanismul va crea investițiile necesare
pentru a ajuta lucrătorii și comunitățile care se bazează pe lanțul valoric al combustibililor fosili.
Mecanismul va suplimenta contribuția substanțială de la bugetul UE prin intermediul tuturor
instrumentelor care sunt relevante în mod direct pentru tranziție.
Mecanismul pentru o tranziție justă va consta în trei surse principale de finanțare:


Un Fond pentru o Tranziție Justă - care va primi fonduri noi din partea UE în cuantum de
7,5 miliarde de euro, care se adaugă cuantumului inclus în propunerea Comisiei pentru
următorul buget pe termen lung al UE. Pentru a putea valorifica partea din fond care le revine,
14
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statele membre vor trebui, în colaborare cu Comisia, să identifice teritoriile eligibile prin
intermediul unor planuri teritoriale specifice privind tranziția justă. Statele membre vor trebui,
de asemenea, să se angajeze să aloce, pentru fiecare euro din Fondul pentru o tranziție justă,
fonduri din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul social european plus și să
furnizeze resurse naționale suplimentare. Efectul cumulat va consta în finanțare în cuantum de
30-50 de miliarde de euro, care va mobiliza și mai multe investiții. Fondul va furniza în
principal granturi regiunilor. De exemplu, va sprijini lucrătorii în dobândirea de abilități și
competențe pentru viitoarea piață a forței de muncă și va ajuta IMM-urile, startup-urile și
incubatoarele de afaceri să creeze noi oportunități economice în aceste regiuni.


O schemă specifică pentru o tranziție justă în cadrul InvestEU, pentru mobilizarea de investiții
în cuantum de până la 45 de miliarde de euro. Această schemă va încerca să atragă investiții
private, inclusiv în energie și transporturi durabile, care să aducă beneficii regiunilor respective
și să ajute economiile acestora să găsească surse noi de creștere.



Un mecanism de împrumut pentru sectorul public, în colaborare cu Banca Europeană de
Investiții, cu garanții de la bugetul UE, pentru mobilizarea unor investiții de 25-30 de miliarde
de euro. Mecanismul va fi folosit pentru împrumuturi acordate sectorului public, de exemplu în
sectorul rețelelor de încălzire centralizată și în cel al renovării clădirilor.
Mecanismul pentru o tranziție justă vizează mai mult decât finanțarea: prin intermediul unei

platforme dedicate tranziției juste, Comisia va furniza asistență tehnică statelor membre și
investitorilor și se va asigura că sunt implicate comunitățile afectate, autoritățile locale, partenerii
sociali și organizațiile neguvernamentale. Mecanismul pentru o tranziție justă va include un cadru
de guvernanță puternic, axat pe planuri teritoriale specifice privind tranziția justă.
La acest mecanism se adaugă și măsura de „înverzire” a bugetelor naționale și trimiterea
unor semnale de preț corecte.
Bugetele naționale joacă un rol esențial în procesul de tranziție. O mai mare utilizare a
instrumentelor care permit integrarea preocupării pentru mediu în procesul de stabilire a bugetelor
va contribui la redirecționarea investițiilor publice, a consumului și a taxării către prioritățile
ecologice, nu către subvenții care au efecte nefaste pentru mediu. Comisia va colabora cu statele
membre pentru a verifica și a stabili practicile de „înverzire” a bugetelor.

15
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Reformele fiscale bine concepute pot stimula creșterea economică și reziliența la șocurile
climatice și pot contribui la construirea unei societăți mai echitabile și la asigurarea unei tranziții
echitabile. Aceste reforme au un rol direct, întrucât trimit semnale de preț corecte și oferă
stimulente adecvate pentru comportamentul durabil al producătorilor, al utilizatorilor și al
consumatorilor. La nivel național, Pactul Ecologic European va crea contextul pentru instituirea
unor ample reforme fiscale, pentru eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili, pentru
deplasarea presiunii fiscale dinspre forța de muncă spre poluare și pentru luarea în calcul a
considerentelor sociale.
Politica agricolă și de dezvoltare rurală pentru perioada 2021-2027
PADR va continua să vizeze dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, sectorului alimentar și a
zonelor rurale, prin intermediul Fondului European pentru Garantarea Agricolă (FEGA) și Fondul
European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR).
FEGA și FEADR contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale:
 promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care garantează
securitatea alimentară;
 stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la
îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă;
 consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale.
Obiectivele generale sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului prin
stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și
în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.
De asemenea, în regulament sunt propuse următoarele obiective specifice:


sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în vederea
îmbunătățirii securității alimentare;



îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui
accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării;



îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric;



contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la
adaptarea la acestea;
16
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promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale
precum apa, solul și aerul;



contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și
conservarea habitatelor și a peisajelor;



atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale;



promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a
dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile;



îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană
și la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la deșeurile
alimentare și la bunăstarea animalelor.

Politica Agricolă Comună 2021-2027
În baza propunerilor legislative ale Comisiei Europene de la data de 1 iunie 2018 privind
politica agricolă comună (PAC) pentru perioada 2021-2027, care vor actualiza politica agricolă
comună, astfel încât aceasta să ajute și mai mult agricultorii și zonele rurale în anii care vin, PAC
este așteptată să reacționeze mai bine la provocările actuale și viitoare, continuând, în același timp,
să sprijine nevoile acute ale fermierilor europeni.
Ca urmare a negocierilor dintre Consiliul UE și Parlamentul European, data de începere
provizorie a reformei PAC propuse a fost amânată până la data de 1 ianuarie 2023.
În urma alocării fondurilor PAC pentru perioada 2021-2027 din bugetul pe termen lung al
UE, s-a convenit asupra unui regulament de tranziție pentru anii 2021 și 2022. Regulamentul de
tranziție va extinde majoritatea normelor PAC care au fost în vigoare în perioada 2014-2020, dar va
adăuga în același timp noi elemente pentru a include obiective de mediu mai ambițioase și pentru a
asigura o tranziție lină către viitorul cadru PAC, așa cum este prevăzut în propunerile Comisiei.
Propunerile Comisiei vizează promovarea unui sector agricol durabil și competitiv, care să
poată contribui în mod semnificativ la Pactul Verde European, în special în ceea ce privește
Strategia „De la fermă la consumator” și Strategia privind biodiversitatea.
Propunerile se concentrează în special pe:


asigurarea unui viitor economic stabil și corect pentru agricultori;



stabilirea unor ambiții mai mari pentru acțiunile legate de mediu și de climă;
17
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păstrarea agriculturii în inima societății europene.

Pentru atingerea acestor obiective ample, Comisia Europeană a stabilit 9 obiective
punctuale:

Imagine nr. 3: Obiectivele Comisiei Europene
Sursa: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_ro

În PAC 2021-2027, se va pune accent pe susținerea formelor asociative din sectorul agricol,
în principal organizațiile de producători. 3

2.2.

Contextul Național
Planul național de dezvoltare reprezintă un concept specific politicii europene de coeziune

economică și socială, care urmărește dezvoltarea echilibrată a membrilor Uniunii, prin diminuarea
disparităților de dezvoltare între statele membre și regiunile comunitare, fiind susținută de
instrumentul financiar numit Fonduri Structurale.
La nivel național, obiectivele și direcțiile de dezvoltare setate la nivelul Uniunii Europene
sunt implementate prin intermediul Programului Național de Reformă (PNR) 4. Acesta constituie
o platformă-cadru pentru definirea măsurilor de reformă care să răspundă priorităților stabilite la
3

https://fermierinromania.ro/pac-2021-2027-135-miliarde-euro-mai-mult-cu-102-pentru-platile-directe-inagricultura/
4
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/ANEXA-5.pdf
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nivelul UE, Recomandărilor Specifice de Țară și anumitor provocări identificate de COM în
analizele sale anuale, denumite Rapoarte de țară.
Programul Național de Reformă este elaborat în conformitate cu orientările COM și cu
prioritățile stabilite prin Strategia Anuală privind Creșterea Durabilă (ASGS), fiind luate în
considerare atât Recomandările Specifice de Țară (RST), cât și Raportul de țară privind România.
ASGS reprezintă documentul strategic prin care Comisia Europeană propune prioritățile UE
și ale statelor membre în materie de politică economică și de ocupare a forței de muncă pentru
următoarele 12 luni.
Planul Național de Reformă prezintă următoarele 8 obiective:
1. Ocuparea forței de muncă.
2. Cercetare, dezvoltare, inovare (CDI).
3. Mediu și schimbări climatice.
4. Surse regenerabile de energie.
5. Eficiență energetică.
6. Părăsirea timpurie a școlii.
7. Educația terțiară.
8. Incluziunea socială și combaterea sărăciei .
În ceea ce privește poziția României la viitoarea PAC, aceasta este detaliată în documentul
„MEMORANDUM – Poziţia preliminară a României privind Comunicarea Comisiei “PAC în
perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legat de alimentaţie, resurse
naturale şi teritorii”.
În cadrul Strategiei “Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru orizontul de
timp 2020, respectiv 2030” obiectivele care privesc dezvoltarea durabilă pentru orizontul de timp
2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai
dezvoltării durabile. În ceea ce priveşte ţinta de atins pentru orizontul de timp 2030, Strategia
urmărește apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale
U.E. din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii
Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale
Agendei 2030.
19
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România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind
dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de
acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal și care promovează echilibrul între
cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economic, social și mediu. Pentru prima oară, acţiunile
vizează în egală măsură statele dezvoltate și cele aflate în curs de dezvoltare.
În materie de dezvoltare regională a teritoriului național, Planul Național de Amenajare a
Teritoriului (PATN), reprezintă suportul dezvoltării complexe și durabile, reprezentând totodată
contribuția specifică a țării noastre la dezvoltarea spațiului european și premisa înscrierii în
dinamica dezvoltării economico-sociale europene.
În ceea ce privește arhitectura Programelor Operaționale 2021-2027 pentru perioada 20212027 la nivelul României, se propune următoarea arhitectură a programelor operaționale aferente
implementării politicii de coeziune la nivel național 5:
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 Educație și Ocupare (POEO)
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 (POR)
9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)

5

Perioada 2021-2027 (gov.ro)
20

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BOTENI, JUDEȚUL ARGEȘ
2021-2027

3. REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD
Regiunea Sud este una dintre cele opt (nivel NUTS-2)
regiuni de dezvoltare din România, ce au fost stabilite în 1998
pentru a coordona dezvoltarea regională în timpul
aderării

țării

la

Uniunea

Europeană.

Situată

în

extremitatea sudică a României, Regiunea Sud se
învecinează cu Bulgaria prin granița de sud.
Regiunea Sud este situată în partea de Sud-Sud-Est a
României, învecinându-se la Nord cu Regiunea Centru, la Est cu Regiunea Sud-Est, la Sud cu
Bulgaria, limita fiind dată de graniţa naturală - fluviul Dunărea, iar la Vest cu Regiunea Sud-Vest.
Prezența în Sudul regiunii a fluviului Dunărea îi conferă acesteia posibilitatea de a avea comunicații
cu cele opt țări riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre - Marea Neagră de a avea ieșire la
Marea Neagră deci și acces la Portul Constanța - principala poartă maritimă a țării.
Existența în centrul regiunii, dar nefăcând parte din aceasta, a capitalei țării, București, parte
componentă a Regiunii București-Ilfov, constituie, prin infrastructura socială și instituțională,
existența unui real avantaj. Nefiind o structură administrativă, Regiunea Sud este formată din șapte
județe – Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman – și cuprinde 16
municipii, 32 orașe și 517 comune.

Călărași

Prahova

Teleorman

Argeș

Ialomița
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Cu o suprafață de 34,453 km2, Regiunea de Dezvoltare Sud reprezintă 14.45% din suprafața
totală a României.
Toate cele șapte județe din componența Regiunii Sud, alături de județele Brăila, Buzău și
Municipiul București fac parte din regiunea istorică Muntenia, parte componentă a Țării Românești.
Limitele Munteniei sunt: la nord munții Carpați (care o delimitează de Transilvania), la vest râul Olt
(care o separă de Oltenia), la sud și est fluviul Dunărea (care o delimitează de Bulgaria și
Dobrogea), iar la nord-est râurile Milcov, Putna și Siret (dincolo de care se află Moldova). Cele mai
importante orașe, centre polarizatoare și focare de istorie și cultură, din această regiune sunt:
București, Alexandria, Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, Pitești, Ploiești, Slatina, Slobozia și
Târgoviște.

3.1 Cadrul natural
Relieful
Regiunea are un relief foarte variat dispus în scări, în sud sunt cele mai mici altitudini, pe
când în nord se poate găsi și altitudini de 2.500 m deasupra nivelului mării. Totuși relieful
predominant este câmpia. Structura reliefului este: 70,7% câmpie, 19,8% deal și 9,5% munte.
Relieful regiunii este dispus în fâșii paralele, orientate pe direcția Vest-Est, coborând în
trepte de la Nord spre Sud și cuprinde trei trepte principale de relief:


Treapta înaltă a munților, cu o mare diversitate morfologică și cu o energie de relief
accentuată.



Treapta dealurilor subcarpatice și a podișurilor piemontane, cu relief specific de
eroziune.



Treapta joasă, de câmpie, cu relief de acumulare.

22
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Imagine nr. 4: Harta unităților de relief din Regiunea Sud-Muntenia
Sursa: Institutul de Geografie al Academiei Române

Culmile montane se desfășoară pe două direcții paralele care corecpund axelor majore de
cutare a formațiunilor geologice, cu o direcție Vest-Est specifică, în general, munților de la Vest de
Dâmbovița și o direcție perpendiculară de la Nord-Sud la Est de această vale. În partea nordică a
regiunii, de la Vest la Est, se întinde lanțul muntos al Carpaților Meridionali cu masivele Munții
Făgăraș, Munții Bucegi și Leaota, Munții Gârbovei, munții Grohotițu și Ciucaș.
Dealurile subcarpatice și podișurile piemontane reprezintă treapta intermediară între munți și
câmpie, desfășurată la marginea Carpaților Meridionali și Orientali. Au altitudini care scad de la
800-900 m la contactul cu muntele, la 200-300 m la contactul cu câmpia. Unitățile deluroase din
cadrul regiunii Sud aparțin Subcarpaților Getici și de Curbură. În cuprinsul lor, la contactul cu
Carpații, se evidențiază o unitate mai înaltă, de dealuri submontane, ce alternează cu mici
depresiuni intercalate. Spre Sud, la Vest de județul Argeș, se dezvoltă o unitate piemontană la
contactul cu câmpia reprezentând partea estică a Podișului Getic.
Câmpia ocupă cea mai mare parte a regiunii, fiind situată în partea de Sud a acesteia și
corespunzând părții centrale și estice a Câmpiei Române. Aici se remarcă altitudinile coborâte,
interfluviile plane și largi, văile puțin adâncite în suprafața inițială, flancate de terase și de lunci
23
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bine dezvoltate. Din punct de vedere geologic, la suprafață predomină depozitele loessoide, dispuse
peste o cuvertură de pietrișuri și nisipuri. De la Vest la Est se succed Câmpia Piteștilor, Câmpia
Târgoviștei și Câmpia Ploieștilor, acestea reprezentând unitățile de câmpie înaltă.
Câmpia Găvanu-Burdea reprezintă o prelungire a Piemontului Getic pe dreapta Argeșului,
extinzându-se de la Vedea la Argeș. Câmpia Burnazului se desfășoară între Dunăre la Sud,
Câlniștea la Nord, Teleorman cu Vedea la Vest și Argeș la Est, în cadrul regiunii găsindu-se
extremitatea sa vestică. Tot în cadrul regiunii se găsește și jumătatea sudică a Câmpiei Boianului, ce
scade în altitudine de la Nord-Vest spre Sud-Est. Morfogenetic, câmpia este constituită din nivelul
propriu-zis de câmp și terasele Dunării, în partea sudică. Partea sudică și sud-estică revine Câmpiei
Bărăganului, cu unitățile componente: Câmpia Mostiștei, Bărăganul de Sud și Central. În partea
sud-estică a regiunii se individualizează foarte bine lunca Dunării, o unitate mai joasă cu o lărgime
apreciabilă (6-15 km), remarcându-se existența următoarelor sectoare: Mostiștea-Călărași, CălărașiVadu Oii (Balta Borcea) și Vadu Oii-Giurgeni.


Hidrografia

Resursele de apă din Regiunea Sud sunt constituite din ape de suprafață (râuri, lacuri
naturale și lacuri de acumulare amenajate, fluviul Dunărea) și ape subterane. Rețeaua hidrografică a
regiunii aparține bazinelor hidrografice Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret și a unor bazine
secundare aferente Dunării (Mostiștea).
Râul Argeș izvorăște din Munții Făgăraș și străbate spațiul regiunii până la confluența cu
Dunărea la Oltenița, având o pantă de scurgere de 9-12 ‰. Dintre afluenții săi, cei mai importanți
care tranzitează regiunea sunt Dâmbovița, Sabarul și Neajlovul, la care se adaugă o serie de afluenți
mici, autohtoni cum ar fi Rasa, Luica, Mitreni, etc.
Râul Ialomița izvorăște din Munții Bucegi și străbate Subcarpații Dâmboviței (Depresiunea
Pucioasa) și Câmpia Română (Câmpia Târgoviștei, Câmpia Gherghiței, Câmpia Bărăganului) până
la vărsarea în Dunăre în apropiere de Giurgeni.
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Imagine nr. 5: Rețeaua hidrografică din regiunea Sud Muntenia
Sursa: Institutul de Geografie al Academiei Române

Râul Mostiștea se varsă în Dunăre în dreptul localităților Mănăstirea și Dorobanțu și poartă
amprenta caracteristică a râurilor autohtone, cu panta mică a profilului longitudinal ca urmare a unei
energii reduse de relief și valoare mică a debitului transportat. Aceste caracteristici au determinat
stagnarea apei și formarea lacurilor temporare care au dus la necesitatea transformării întregului
curs într-o salbă de lacuri. Râurile afluente Mostiștei sunt râuri autohtone (Belciugatele, Corâta,
Argova, etc.).
Fluviul Dunărea, granița sudică a regiunii Sud, se caracterizează prin existența ostroavelor
cu lungimi de 4-6 km și lățimi de câteva sute de metri. Prezența atât a ostroavelor, cât și a
bancurilor submerse, fac ca albia fluviului să se îngusteze, favorizând formarea zăpoarelor în timpul
topirii podului de gheață. Debitul mediu la Oltenița este de 6000 m³, indicând o capacitate mare de
transport prin albie, însă nu suficient cât să asigure dirijarea apei din timpul primăverii, din această
cauză producându-se frecvent inundații, ceea ce a impus îndiguirea întregii lunci. În timpul
viiturilor din Aprilie-Mai 2006, Dunărea a atins un debit maxim de 15800 m³/s la Oltenița,
reprezentând cel mai mare debit înregistrat în perioada 1840-2006. Principalii afluenți în acest
sector sunt Argeș, Mostiștea și Zboiul.
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Condițiile de formare a lacurilor din arealul regiunii țin de caracteristicile geologice
(leossuri), de relief (câmpuri și arii subsidente), de morfohidrografia luncilor, de ariditatea climei,
de regimul hidric și de activitățile antropice. Regimul hidrologic și hidrochimic al lacurilor depinde
foarte mult de condițiile climatice și de mărimea bazinelor care prin debit asigură sau nu aportul de
apă.
Lacurile de albie Fundata și Amara se află în Câmpia Bărăganului Central și se încadrează în
partea estică a unității structurale Platforma Moesica. Lacul Amara este format pe cale naturală ca
lac de albie pe terasa râului Ialomița. Lacul Fundata este lipsit de curgere spre râul Ialomița, fapt
care conduce, în condițiile climatice uscate ale Bărăganului, la acumularea în cuveta lacustră a
sărurilor.
Lacurile de luncă, cunoscute și sub denumirea de bălți, ocupă în general depresiunile din
luncile joase, fiind alimentate de precipitații, iar în unele cazuri, de izvoare. În prezent sunt în cea
mai mare parte desecate, amenajate sau colmatate. În arealul regiunii, cele mai multe se găsesc în
lunca Argeșului (lacurile Comana, Herăști, Gruiu, Mitreni, balta Zăgaz, Piersica, Bentu, Bataluri,
etc.).
Lacurile antropice reprezintă acumulări de apă amenajate de către om pentru a le folosi în
diferite scopuri: piscicultură, irigații, alimentare cu apă, regularizări de cursuri, hidroenergie,
agrement, etc. Dintre acestea, cele mai cunoscute sunt Vidraru, în râul Argeș, Văcărești, Dridu în
județul ialomița și Pecineagu în județul Dâmbovița.
În partea de nord a regiunii, resursele de apă subterană sunt cantonate în conglomeratele din
masivele Ciucaș și Bucegi. În partea mediană a Carpaților de Curbură, apele se acumulează în
gresiile de la Kliwa și Tarcău din Munții Teleajenului, Vrancei și Buzăului. Acesteia îi succede
fâșia Subcarpații de Curbură, urmată de trena depunerilor aluvial-proluviale de la exteriorul
Subcarpaților.


Flora și fauna

Etajarea biopedoclimatică a regiunii Sud este mult mai evidentă pe versantul sudic al
Carpaților Meridionali și ai Munților Baiului, Ciucaș și Siriu, cuprinzând etajul alpin, etajul
subalpin și etajul forestier. La acestea se adaugă zona pădurilor de foioase nemorale în unitățile de
deal și podiș, în timp ce în Câmpia Română se dezvoltă silvostepa și stepa.
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Imagine nr. 6: Zonele și etajele de vegetație din regiunea Sud Muntenia
Sursa: Institutul de Geografie al Academiei Române

Etajul alpin cuprinde pajiști cu plante scunde (Carex curvula, Juncus trifidus, oreochla
disticha) și tufărișuri pitice (Loiseleuria procumbens, Salix reticulata, S. Retusa, S. Herbacea) și se
întâlnește în Munții Făgăraș, Munții Iezer, Munții Leaota și Munții Bugeci.
Etajul subalpin este situat în general între 1700-1800 m și 2200-2400 m și apare în Munții
Făgăraș, Munții Iezer, Munții Leaota, Munții Bucegi, Munții Piatra Craiului, Munții Ciucaș și
Munții Baiului.
Etajul pădurilor de molid (Picea abies) se dezvoltă în mod natural între 1200 și 1700-1800
m. Molidișurile sunt bine dezvoltate în Carpații Orientali, pe când în carpații Meridionali se
prezintă, în general, sub forma unei benzi destul de înguste care înconjoară etajul subalpin.
Subetajul Pădurilor de fag și de amestec de fac cu rășinoase se întâlnește în dealurile înalte
(în general peste 600-700 m), precum și pe versanții munților până la altitudini de 1200-1400 m.
Pădurile de amestec de fag cu rășinoase ocupă suprafețe foarte mari în Carpații Orientali, în Munții
Baiului și Ciucaș, precum și în estul Subcarpaților Getici și în Subcarpații de Curbură.
Zona pădurilor de foioase nemorale (păduri de stejar, ulm, jugastru, sorb) ocupă, în general,
câmpiile înalte, situate la altitudini de aproximativ 100-300 m (Câmpia Găvanu-Burdea, Câmpia
Ploiești).
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Zona de silvostepă se întinde ca o fâșie de lățimi variabile în sudul Câmpiei Române, având
o dezvoltare mai mare în partea de Vest a Bărăganului. Extinderea utilizării antropice a făcut ca
pajiștile de silvostepă să dispară în cea mai mare parte, ca și multe dintre păduri, cele rămase fiind
puternic transformate datorită pășunatului în pădure și exploatărilor forestiere. Aici se întâlnesc
specii de stejar pufos, stejar brumăriu, cărpiniță și arțar tătărăsc.
Zona de stepă este localizată în estul Câmpiei Române, ocupând jumătatea estică a Câmpiei
Bărăganului. Vegetația primară de stepă a fost, aproape în totalitate, înlocuită de culturi agricole, iar
în porțiunile restrânse în care se mai află vegetație naturală, aceasta este puternic degradată datorită
pășunatului excesiv. În condiții locale specifice (exces sau deficit pronunțat de umiditate, condiții
nefavorabile) apare o vegetație diferită de cea caracteristică pentru condițiile zonale, numită
genetație intrazonală si azonală, fiind reprezentată de vegetația psamofilă, vegetația de sărătură și
vegetația de luncă.
Fauna caracteristică regiunii este variată, iar distribuția acesteia este în concordanță cu
condițiile de mediu impuse de zonele și etajele de vegetație, la care se adaugă câteva particularități
în privința compoziției, originii și distribuției geografice a speciilor. Dintre mamifere, în spațiile
deschise, cultivate agricol, se întâlnesc popândăul (Citellus citellus), hârciogul (Cricetus cricetus),
șoarecele de câmp (Microtus arvalis), orbetele (Spalax leucodon), etc.
Pădurile adăpostesc o faună bogată de vertebrate, printre care amintim căpriorul (Capreolus
capreolus), mistrețul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes), viezurele (Meles meles), pisica sălbatică
(Felis silvestris), veverița (Sciurus vulgaris), etc. Totodată, în pădurile carpatice se întâlnesc ursul
(Ursus arctos) și râsul (Lynx lynx).
În Munții Făgăraș, Iezer și Bucegi exista următoarele specii de mamifere: veverița, mistrețul,
cerbul, căpriorul, vulpea, lupul, ursul, râsul, capra neagră, etc.
Avifauna este mult mai variată comparativ cu cea a mamiferelor, astfel, la cele mai mari
înălțimi din Munții Făgăraș, Bucegi, Iezer și Ciucaș se întâlnesc codroși de munte (Phoenicurus
ochruros), acvila (Aquila chrysaeteos), etc. În pădurile de foioase se întâlnesc mikerla (Turdus
merula), cinteza (Frigilla coelebs), privigetoarea (Luscinia megarhynchos), uliul (Accipiter
gentilis), etc.
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În lunca Dunării, lucrările hidroameliorative au dus la înlocuirea pădurilor inundabile
naturale prin plantații de plop în monocultură, care nu oferă condiții bune de cuibărit pentru păsări.
Aici se remarcă stârcul cenușiu, egreta mică, stârcul galben, vânturelul, etc.
Zonele ihtiofaunistice sunt regăsite în sudul Subcarpaților si nordul Podișului Getic, unde se
remarcă păstrăvul, în râurile de munte, scobarul, cleanul, crapul și mreana. Dintre artopodele
mediteraneene, persiculoare sunt scorpionul si cârcăiacul.


Clima

Integrată climatului temperat-continental, cu nuanţe de excesivitate mai pronunţată pe
măsura înaintării spre est şi sud-est, regiunea Sud beneficiază de toate tipurile climatice dezvoltate
altitudinal, de la clima de luncă joasă din câmpie, la cea de dealuri şi podişuri, până la cea de munte.
Totodată, suprapus acestor tipuri climatice, regiunea Sud primeşte şi influenţe climatice de tranziţie
umede (oceanice şi submediteraneene) în vest şi de ariditate (continental - excesive) din Est şi SudEst.
Etajarea latitudinală a reliefului şi expoziţia treptelor majore ale acestuia (de la altitudini de
10 m prezente în Balta Ialomiţei, până la cele de peste 2500 m aparţinând Carpaţilor Româneşti)
determină o multitudine de trăsături climatice secundare şi de topoclimate, bine evidenţiate în
regiunea de interes. Printre acestea amintim efectele de foehn resimţite pe versanţii sudici şi sudestici ai Carpaţilor Meridionali, adăpostul orografic prezent tot timpul anului în ariile depresionare
subcarpatice, sau prezenţa şi acutizarea contrastelor termice şi hidrice, favorizate de advecţiile de
aer fierbinte tropical (generator al fenomenelor de secetă şi uscăciune), sau rece polar şi arctic (care
determină producerea fenomenelor periculoase de iarnă îngheţ, brumă, viscol, polei) etc.
Particularităţile climatice ale regiunii analizate, determinate de cele ale suprafeţei subiacente
şi de radiaţia solară specifică, se dezvoltă pe fondul etajelor climatice.
Regimul termic se remarcă prin reducerea valorilor tuturor parametrilor de la Sud spre Nord,
de la medii anuale de peste 11°C caracteristice luncii, teraselor Dunării, sudului Bărăganului şi
Bălţii Ialomiţei, până la valori mai scăzute, de -2°C frecvente pe cele mai mari înălţimi muntoase.
Particularităţile geografice locale impuse, în special, de etajarea reliefului, determină și etajarea
tuturor elementelor climatice, iar morfologia şi micromorfologia acestuia determină alte
caracteristici locale (topoclimatice) care se dezvoltă pe fondul etajelor climatice. În consecinţă:
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 Temperatura medie anuală se reduce de la Sud spre Nord, respectiv de la valori de peste
11°C caracteristice luncii și teraselor Dunării, porţiunilor sudice ale Bărăganului de Sud
și Bălţii Ialomiţei, până la valori de mai puţin de -2°C pe plaiurile alpine;
 Temperatura medie a lunii celei mai reci - Ianuarie scade dinspre Sud și Sud-Est, de la
circa 2°C în lunca Dunării, la valori mai mici de -3°C pe câmpurile interfluviale, fiind
uşor mai crescută în regiunea deluroasă cu altitudini de 300 - 500 m, după care scade
din nou o dată cu creşterea altitudinii până la mai puţin de -10°C pe plaiurile alpine;
 Temperatura medie a lunii celei mai calde - Iulie variază în acelaşi sens, de la valori mai
mari de 23°C în regiunile sudice din lunca și terasele Dunării, la valori de 22-23°C pe
câmpurile interfluviale, atingând temperaturi de 20-22°C în zonele de deal şi podiş
situate la 500 m altitudine, apoi reducându-se sensibil până la mai puţin de 8°C în
zonele alpine.
Regimul hidric prezintă mari contraste în cuprinsul regiunii, atât în ceea ce priveşte
variabilitatea cantitativă, cât şi repartiţia teritorială a parametrilor aferenţi. Astfel, procesele pluviogenetice acoperă o gamă deosebit de neuniformă în cuprinsul teritoriului, dependentă de
multitudinea caracteristicilor locale ale suprafeţei subiacente, influenţate activ de circulaţia generală
atmosferică.
Lunile cele mai secetoase sunt în regim multianual Februarie-Martie, iar maximul
pluviometric este bine evidenţiat în luna Iunie. De altfel, cele mai bogate cantităţi de precipitaţii se
cumulează în semestrul cald al anului (aproximativ 60% din cantitatea medie anuală), când se
totalizează şi cele mai mari cantităţi căzute în secvenţe temporale scurte (24, 48 şi 72 de ore), dar şi
intensităţi maxime pluviale.
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Imagine nr. 7: Cantitatea medie anuală de precipitații din regiunea Sud Muntenia
Sursa: Institutul de Geografie al Academiei Române

Regimul eolian, dependent de frecvenţa şi direcţiile generale ale maselor de aer şi de
configuraţia majoră a reliefului, înscrie direcţiile dominante Nord-Sud în Câmpia Bărăganului şi
Balta Ialomiţei, devenind Nord-Est–Sud-Vest în Câmpia Vlăsiei şi Subcarpaţii Getici şi Est-Vest în
Câmpiile Burnaz, Găvanu-Burdea. Pe măsura creşterii altitudinii, direcţiile dominante devin NordSud, cu uşoare devieri impuse de configuraţia reliefului.
Viteza medie anuală prezintă valori ridicate la altitudinile mari, de 6-8 m/s, scăzând în regim
multianual la 3-4 m/s în regiunile deluroase şi de podiş şi la 2-3 m/s în cele de câmpie. Calmul
atmosferic prezintă valori ridicate, cu excepţia spaţiului montan înalt şi cel depresionar subcarpatic,
fiind cuprins între 40% în regiunile de câmpie şi 10-15% în cele muntoase.


Resursele solului și subsolului

Relieful este foarte variat, desfăşurat de la 10 m până la 2544 m, împreună cu ceilalţi factori
pedogenetici au favorizat dezvoltarea tuturor celor 12 clase de soluri existente în Sistemul Român
de Taxonomie a Solurilor (2003), cuprinzând 36 de tipuri şi asociaţii de soluri. Acestea au o
repartiţie latitudinală în câmpie, unde se succed sub formă de fâşii de la Sud la Nord şi o dispoziţie
etajată în regiunea de dealuri şi de munte.
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Imagine nr. 8: Tipurile de sol din regiunea Sud Muntenia
Sursa: Institutul de Geografie al Academiei Române

În ceea ce privește resursele solului, la sfârșitul anului 2011, regiunea Sud deţinea cea mai
mare suprafaţă de teren agricol din ţară (2.432.301 ha), din care 1.965.228 ha arabil, 288.019 ha
păşuni, 108.419 ha fâneţe, 28.817 ha vii şi 41.818 ha livezi. Terenul arabil ocupa cea mai mare
parte din suprafaţa agricolă (80,79%), urmat de păşuni (11,84%), fâneţe (4,46%), vii(1,18%) şi
livezi (1,72%).
În ceea ce privește distribuţia suprafeţei agricole la nivel teritorial, judeţele din partea de
Sud (Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu şi Teleorman) sunt judeţele ce deţin cea mai mare suprafaţă de
teren arabil din regiune, în timp ce în judeţele din partea de Nord (Argeş, Dâmboviţa, Prahova) se
întâlnesc suprafeţele cele mai întinse de păşuni şi fâneţe. Suprafeţele de vii deţin cea mai mare
pondere în judeţul Prahova, iar livezile în Argeş.
La sfârșitul anului 2011, suprafaţa totală a fondului forestier regional a fost de 658,7 mii ha
și reprezinta 19,7% din suprafaţa totală a regiunii, situându-se sub media naţională de 27,3% și cea
europeană de 36%. Analizând evoluţia suprafeţei fondului forestier la nivel regional, în perioada
2004 – 2011, se constată că aceasta a urmat tendinţa naţională de creștere, înregistrând o creștere de
2,7 mii ha de-a lungul perioadei investigate.
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În ceea ce privește terenurile acoperite de pădure, acestea însumau, la finele anului 2011, o
suprafaţă de 641 mii ha. Analizând distribuţia teritorială a acestora, se observă că judeţele Argeș,
Prahova și Dâmboviţa deţineau împreună cea mai mare suprafaţă acoperită de pădure din regiune
(83,17%), în timp ce judeţele din sud (Giurgiu, Teleorman, Ialomiţa și Călărași) deţineau împreună
doar 16,83%.
Teleorman
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Prahova
21%
Argeș
38%

Ialomița
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Călărași
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Dâmbovița
16%

Giurgiu
5%

Grafic nr. 1: Repartiția suprafețelor acoperite cu pădure, an de referință 2011
Sursa: Institutul de Geografie al Academiei Române

Varietatea formelor de relief şi complexitatea geologică a acestora fac ca resursele naturale
ale regiunii să fie destul de diversificate. Zona montană şi de deal, din nordul regiunii (judeţele
Argeș, Dâmboviţa și Prahova) concentrează resurse naturale ale subsolului (petrol, gaze naturale,
cărbune, sare, marne calcaroase, sulf, acumulări de gips şi izvoare minerale) importante pentru
industria energetică, chimică şi a materialelor de construcţii. Condiţiile diverse de sedimentare au
condiţionat existenţa unor variate resurse de subsol, cantonate cu precădere în zona subcarpatică,
dintre care cele mai importante sunt zăcămintele de țiței şi gaze. Acestea se dispun pe patru
aliniamente principale:


Intern, cu structuri faliate şi deversate spre sud: Colibaşi (Iedera) - Ochiuri – Ocniţa Valea Roşca - Aninoasa – Șotânga – Boţeşti (judeţul Argeş);
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Central - nordic, cu numeroase cute diapire: Moreni – Răzvad – Teiş (judeţul
Dâmboviţa);



Central - sudic, cu structuri brahianticlinate: Mărginenii de Sus – Bucşani și UrziceniColilia-Grindu;



Extern, respectiv contactul dintre marginea sudică a avanfosei cu Platforma Moesică:
Corbii Mari - Glavacioc (judeţul Argeş).

Sarea, folosită cu precădere în industria chimică este extrasă din multe locuri, cele mai
cunoscute și bogate rezerve găsindu-se la Slănic Prahova. Rezerve importante de lignit se găsesc la
Șotânga – Mărgineanca; zăcăminte nemetalifere de sulf la Pucioasa şi de gips la Pucioasa, Cucuteni
- Fieni, Lăculeţe în judeţul Dâmboviţa. Rocile utile şi materialele de construcții, în cantităţi
însemnate, sunt reprezentate prin: argile comune în arealele Crângurile, Doiceşti - Glodeni,
Pucioasa, Şotânga; calcare la Lespezi – Dobreşti şi Valea Brăteiului; gresii la Buciumeni şi
Moroeni; marne în rezerve calculate, mari, la Sima – Fieni și nisipuri şi pietrişuri la Pucheni Moroeni, în judeţul Dâmboviţa și în zona Hagieni şi albia râurilor județ Ialomița.
În județul Ialomița se regăsesc resurse de loess cu o textură foarte fină la Urziceni, Ţăndărei,
Slobozia și Manasia , precum și nămolul terapeutic sapropelic la Amara şi Fundata. Acestor resurse
de subsol li se adaugă izvoarele sărate și apele minerale: sulfuroase - sodice, sulfatate şi
bicarbonatate la Pucioasa; sărate - iodurate - bromurate la Vulcana Băi şi sărate la Bezdead, Glodeni
Lăculeţe. De asemenea, au fost identificate resurse de apă termală în zonele Amara şi Giurgeni, cu o
temperatură de 40°C, precum și izvoare sulfuroase la Ciulniţa , Perieţi, Amara, Valea Ciorii.

3.2. Infrastructura de transport
⁎

Rețeaua de transport rutier
În cadrul regiunii Sud, transportul rutier, aflat în ultimii ani într-o continuă dezvoltare, tinde

să devină lider în domeniu pe fondul declinului înregistrat de transportul feroviar. Astfel, la sfârșitul
anului 2020, rețeaua de drumuri publice măsura 12.941 km, situând regiunea pe locul 2 din țară, cu
un procent de 14,91% din total. Rețeaua rutieră asigură o bună comunicare în special între centrele
urbane din regiune, facilitând totodată accesul din şi înspre diverse centre importante, cum ar fi
Bucureşti, portul maritim Constanţa și, nu în ultimul rând, Giurgiu punct de trecere al frontierei cu
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Bulgaria prin intermediul podului Prieteniei Giurgiu – Ruse, singurul pod peste Dunăre în sectorul
de graniță dintre România și Bulgaria.
Starea tehnică a rețelei de drumuri publice, la finele anului 2020, era în general
nesatisfăcătoare, situaţia pe categorii fiind următoarea: drumuri modernizate în lungime de 5508 km
reprezentând doar 42,56% din lungimea totală , drumuri cu îmbrăcăminți ușoare rutiere în lungime
de 4258 km reprezentând 32,9%, drumuri pietruite în lungime de 2348 km reprezentând 18,14% şi
drumuri de pământ în lungime de 827 km reprezentând 6,39%.
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Grafic nr. 3: Lungimea drumurilor publice din regiunea Sud Muntenia în perioada 2016-2020
Sursa: Institutul Național de Statistică

Reţeaua de drumuri existentă şi poziţia geografică a regiunii asigură acesteia o bună
deschidere internă şi internaţională. Regiunea Sud are o poziţie geografică strategică, fiind, pe de o
parte, o regiune de graniţă, iar, pe de altă parte, amplasată în imediata proximitate a municipiului
Bucureşti, capitala României şi una dintre cele mai importante metropole din Europa Centrală şi de
Est.
Principalele căi rutiere internaţionale care străbat regiunea şi care facilitează accesul din şi
înspre aceasta la nivel naţional şi internaţional sunt următoarele:


E60: (Franța, Elveția, Austria, Ungaria) – Borș - Oradea – Cluj-Napoca – Turda –
Târgu-Mureș - Brașov – Ploiești –București – Urziceni –Slobozia – Constanța;
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E70: (Spania, Franța, Italia, Slovenia, Croația, Serbia) – Timișoara – Drobeta-Turnu
Severin – Craiova – Alexandria – București – Giurgiu – (Bulgaria, Turcia, Georgia);



E81: (Ucraina) – Halmeu – Livada –Satu Mare – Zalău – Cluj-Napoca – Turda – Sebeș
- Miercurea Sibiului – Sibiu – Pitești – București – Constanța;



E85: (Lituania, Belarus, Ucraina) – Siret – Suceava – Roman – Bacău – Buzău –
Urziceni – București – Giurgiu – (Bulgaria, Grecia);



E574: Bacău – Onești – Târgu Secuiesc – Brașov – Pitești – Craiova;



E577: Slobozia – Brăila – Galați – (Republica Moldova, Ucraina);



E584: (Ucraina, Republica Moldova) – Galați – Slobozia.

Regiunea beneficiază şi de avantajele oferite de autostrăzile A1 (Bucureşti – Piteşti), A2
(Bucureşti – Constanţa), A3 (București – Ploiești), şi în acelaşi timp este un punct de intersecţie a
mai multor coridoare pan-europene care leagă centrul şi nordul Europei de zona Mediteraneană şi
Asia, respectiv:


Coridorul Pan-European IV – coridor intermodal (feroviar şi rutier), care leagă zona
centrală a Europei (oraşele Dresden şi Nurenberg) de Porturile Constanţa, Salonic şi
Istanbul (prin 3 ramificaţii), via Praga-Viena-Budapesta-Bucureşti-Sofia;



Coridorul Pan-European VII (Fluviul Dunărea) – coridor fluvial, care leagă Portul
Roterdam de Portul Constanţa, fiind cel mai important traseu navigabil din Uniunea
Europeană, din perspectivă strategică şi a traficului de mărfuri şi persoane;



Coridorul Pan-European IX – coridor intermodal (feroviar şi rutier), care leagă nordul
Europei (oraşele Helsinki şi Kaliningrad) de porturile Odessa şi Alexandroupolis, via
Sankt-Petersburg- Moscova-Kiev-Bucureşti.

Toate judeţele din regiunea Sud au acces la cel puţin unul dintre aceste coridoare
paneuropene: Teleorman (coridorul VII), Giurgiu (coridorul IV, VII, IX), Călăraşi (IV şi VII),
Ialomiţa (IV, VII, IX), Prahova (IV şi IX), Argeş (IV) şi Dâmboviţa (IV).
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⁎

Rețeaua de transport feroviar
Reţeaua de căi ferate a regiunii este bine dezvoltată, liniile aflate în exploatare însumând, la

sfârşitul anului 2020, o lungime de 1247 km, regiunea deţinând din acest punct de vedere, 11,58%
din totalul pe ţară.
Liniile de cale ferată electrificate din cadrul regiunii au o lungime de 451 km (11,18% din
totalul la nivelul ţării. De remarcat este faptul că în judeţul Argeş reţeaua feroviară este complet
neelectrificată.
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Grafic nr. 3: Lungimea căilor ferate în exploatare din regiunea Sud Muntenia în perioada 2016-2020
Sursa: Institutul Național de Statistică

⁎

Rețeaua de transport aerian
În regiune nu funcţionează niciun aeroport civil pentru transport aerian de marfă şi călători,

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

Rețeaua de transport naval
Principală arteră de navigaţie europeană, Dunărea asigură şi facilitează, prin intermediul

porturilor fluviale Turnu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenița și Călărași, schimburile comerciale
cu ţările europene riverane. Infrastructura nesatisfăcătoare a porturilor fluviale şi reducerea treptată
a activităţii acestora, sunt factori care au contribuit la scăderea gradului de utilizare a potenţialului
existent.
Cele cinci porturi prezintă următoarele caracteristici:
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Portul Turnu Măgurele are o suprafaţă totală de 8,5 ha şi dispune de o platformă de
depozitare de 660 mp, depozite de 500 mp, şi de 4 macarale de cheu. Capacitatea totală
a portului este de 800.000 tone/an.



Portul Zimnicea dispune de un chei funcţional de 440 ml, de o platformă de depozitare
de 21.300 mp şi depozite de 4.000 mp, precum şi de trei macarale de cheu 16 tf x 32 m.
Silozul de cereale din port are o capacitate de 8.000 tone şi permite încărcarea directă
din nave. Capacitatea sa totală este de 720.000 tone/an.



Portul Giurgiu este cel mai important şi complex din regiunea Sud. Este tot un port
public, concesionat de Ministerul Transporturilor către CN APDF S.A. Giurgiu, care
permite acostarea navelor de maxim 2000 t. Portul se întinde pe o lungime de circa 8
km, are o incintă de 59 ha, din care 70.000 mp construiţi şi cuprinde un număr de 4
sectoare portuare: Sectorul Ramadan, Bazinul Plantelor, Bazinul Veriga, Portul
Petrolier și Portul Olteniţa.



Portul Călăraşi este în proprietatea statului român şi se află în exploatarea CN AFDP
S.A. Giurgiu. Portul are o suprafaţă de 149.096,42 mp, fiind alcătuit din trei bazine:
Călăraşi Comercial, Călăraşi Industrial și Călăraşi Chiciu. Capacitatea totală a celor
trei bazine este de 1.690.000 de tone.

Punctele de trecere ale frontierei din regiunea Sud sunt următoarele:


Turnu Măgurele (județul Teleorman) - Nikopol - fluvial;



Zimnicea (județul Teleorman) - Sviştov - fluvial;



Giurgiu (județul Giurgiu) - Ruse - fluvial, rutier și feroviar (podul Prieteniei Giurgiu Ruse);



Oltenița (județul Călărași) - Tutrakan - fluvial;



Călărași (județul Călărași) - Silistra - fluvial.
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3.3. Economia regiunii
Din punct de vedere al nivelului de dezvoltare economică, Regiunea Sud este considerată a
fi o regiune dezvoltată, cu rezultate economice superioare mediei naţionale şi cu potenţial de
creştere ridicat.
Pe plan economic, aderarea României din anul 2007 la Uniunea Europeană a adus României
o creştere a Produsului Intern Brut, a schimburilor comerciale şi o îmbunătăţire a balanţei
comerciale. Efectele acestor tendinţe pozitive au fost puternic contracarate însă de evoluţia
inflaţionistă a economiei şi de deprecierea monedei naţionale.
La nivelul regiunii de dezvoltare Sud, în intervalul analizat 2016 – 2020, economia a fost
caracterizată printr-o evoluție ușor ascendentă, reflectată în valorile principalilor indicatori de
evaluare a creșterii economice. Un aspect important care se evidențiază pe tot parcursul analizei
economiei regiunii Sud este legat de reunirea în cadrul regiunii a șapte județe care formează două
clase extreme de diferite în caracteristicile lor economice. Astfel, cele trei județe din nord – Argeș,
Dâmbovița și Prahova – dau baza industrial-regională care este impresionantă, depășind media
națională și celelalte patru județe din sudul regiunii – Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman – cu
tradiție, în principal, în producția agricolă și agroalimentară.
Produsul Intern Brut Regional (PIBR) obținut în anul 2017 de regiunea Sud totaliza
100.917,7 milioane lei prețuri curente (22.082 milioane euro – 4,01% din media UE-28),
reprezentând 11,76% din valoarea PIB național, ceea ce a condus la ocuparea locului 3 în rândul
celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, după București – Ilfov și Nord-Vest. Este primul an în
care regiunea Sud ocupa locul al treilea în acest top, devansând un loc față de poziția pe care s-a
aflat în toată perioada 2011-2016.
Sectoarele cu contribuţia cea mai ridicată, în anul 2018, la formarea valorii adăugate brute
regionale sunt în ordine: serviciile (46,29%), industria (32,45%), agricultura (6,66%), construcţiile
(4,99%).
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3.4. Infrastructura de utilități
⁎

Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea

Conform datelor statistice, în anul 2018, în regiunea Sud existau 567 localități (municipii,
orașe și comune), dintre care doar 73,13% (426 localități) erau dotate cu instalații de alimentare cu
apă potabilă.
În mediul urban exista un număr total de 48 localități (municipii și orașe), toate acestea
deținând instalații de alimentare cu apă potabilă.
Regiune/Județ

Nr. localități

Nr. localităţilor cu

Ponderea localităților

instalaţii de alimentare cu

cu instalaţii de

apă potabilă

alimentare cu apă
potabilă (%)

Sud

Total
567

Urban
48

Rural
519

Total
426

Urban
48

Rural
392

Total
75,13

Urban
100

Rural
75,52

Argeș

102

7

95

94

7

88

92,16

100

92,63

Călărași

55

5

50

50

5

45

90,90

100

90,00

Dâmbovița

89

7

82

69

7

64

77,52

100

78,05

Giurgiu

54

3

51

21

3

18

38,89

100

35,29

Ialomița

66

7

59

60

7

53

90,90

100

89,83

Prahova

104

14

90

93

14

80

89,42

100

88,89

Teleorman

97

5

92

39

5

44

40,21

100

47,83

Tabel nr. 1: Nr. Localităților si ponderea acestora, cu instaltii de alimentare cu apa potabila
Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO-Online; Calcule ADR Sud Muntenia

La finele anului 2018, doar 26,10% din totalul de 567 localități (municipii, orașe și comune)
ale regiunii Sud Muntenia erau dotate cu instalații de canalizare publică, diferenţa dintre mediul
urban şi cel rural fiind ridicată. Astfel, în mediul urban instalaţiile de canalizare publică erau
prezente în proporţie de 95,83%, județele care nu atingeau maximul fiind reprezentate de Călărași,
Dâmbovița și Ialomița, pe când în mediul rural procentul era de numai doar în 19,65% din
comunele regiunii, cele mai multe dintre acestea din judeţele Argeş şi Prahova.
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Regiune/Județ

Nr. localități

Total Urban
Sud

Numărul localităţilor cu

Ponderea localităților cu

instalaţii de canalizare

instalaţii de canalizare

publică

publică (%)

Rural

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

567

48

519

148

46

102

26,10

95,83

19,65

Argeș

102

7

95

35

7

28

34,31

100

29,47

Călărași

55

5

50

13

5

8

23,63

100

16,00

Dâmbovița

89

7

82

25

6

19

28,09

85,71

23,17

Giurgiu

54

3

51

8

3

5

14,81

100

9,8

Ialomița

66

7

59

13

6

7

19,70

85,71

11,86

Prahova

104

14

90

42

14

28

40,38

100

31,11

Teleorman

97

5

92

12

5

7

12,37

100

7,61

Muntenia

Tabel nr. 2: Nr. Localităților si ponderea acestora, cu instalții de canalizare publică
Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO-Online; Calcule ADR Sud Muntenia

⁎

Alimentarea cu gaze naturale

La nivelul regiunii Sud Muntenia, numărul localităților în care se distribuiau gaze naturale a
crescut de la 158 de localități în 2011, la 188 de localități în 2018, atingând o pondere de 33,16%,
depăşind astfel ponderea medie înregistrată la nivel naţional de 29,71%.
Distribuția gazelor naturale era prezentă mai mult în localitățile județelor din nordul
regiunii, iar în ceea ce privește cantitatea gazelor naturale distribuite, 51,67% erau folosite pentru uz
industrial și doar 48,33% pentru uz casnic.
În mediul urban, distribuţia gazelor naturale era prezentă în 91,67% localități, deficitare
fiind județele Ialomița cu o pondere de 71,43%, Călărași cu o pondere de 80% a localităților în care
se distribuiau gaze naturale, respectiv Prahova cu 92,86%. Spre deosebire de mediul urban, în
mediul rural situaţia nu era atât de bună în 2018, unde doar 27,75% dintre localități beneficiau de
acest serviciu, valori peste media naţională (24,36%) regăsindu-se doar în județele din nordul
regiunii: Argeș cu 40%, Dâmbovița cu 52,44% și Prahova cu 44,44%.
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Regiune/Județ

Nr. localități

Numărul localităţilor în

Ponderea localităților în

care se distribuie gaze

care se distribuie gaze

naturale

naturale (%)

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

567

48

519

188

44

144

33,16

91,67

27,75

Argeș

102

7

95

45

7

38

44,12

100

40

Călărași

55

5

50

13

4

9

23,64

80

18

Dâmbovița

89

7

82

50

7

43

56,18

100

52,44

Giurgiu

54

3

51

9

3

6

16,67

100

11,76

Ialomița

66

7

59

10

5

5

15,15

71,43

8,47

Prahova

104

14

90

53

13

40

50,96

92,86

44,44

Teleorman

97

5

92

8

5

3

8,25

100

3,26

Sud
Muntenia

Tabel nr. 3: Nr. Localităților si ponderea acestora, în care se distribuie gaze naturale
Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO-Online; Calcule ADR Sud Muntenia

⁎

Rețeaua de termoficare
Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin

intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specific, aparținând domeniului public sau privat al
autorității administrației publice locale ori asociației de dezvoltare comunitară, care formează
sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localitații sau al asociației de dezvoltare
comunitară.
În perioada analizată, numărul localităților în care se distribuia energie termică a scăzut
continuu, de la 15 localități în anul 2011 la 11 localități în 2018, acest fapt fiind datorat numărului
mare al locuitorilor care optează pentru instalații proprii de energie termică.
Ponderea localităţilor din regiune în care se distribuie energie termică a ajuns, în anul 2018,
la 1,94%, mai mică decât ponderea naţională (2,29%).
În mediul urban, distribuția energiei termice se realiza într-un procent foarte scăzut, doar
16,67% din totalul localităților, această pondere fiind influențată foarte mult și de inexistența
distribuţiei energiei termice în județele Dâmbovița și Ialomița, dar și de ponderile scăzute din
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județele Teleorman cu 20%, Argeș cu 14,29% și Prahova 7,14%. În județul Giurgiu, distribuția
energiei termice se realiza în 2 din cele 3 orașe aflate pe teritoriul județului, înregistrând o pondere
de 66,67% din totalul localităților din județ, iar județul Călărași a înregistrat valori de 60%, energia
termică fiind distribuită în 3 orașe.
În mediul rural, distribuţia energiei termice se regăsea doar la nivelul a 3 localităţi din
judeţele Argeş (Călinești și Mărăcineni) și Prahova (Filipeștii de Pădure).
Regiune/Județ

Nr. localități

Numărul localităţilor în

Ponderea localităților în

care se distribuie

care se distribuie

energia termică

energie
termică (%)

Total

Urban

Rural

Total

Total

Urban Rural

567

48

519

11

8

3

1,94

16,67

0,58

Argeș

102

7

95

3

1

2

2,94

14,29

2,11

Călărași

55

5

50

3

3

-

5,45

60

-

Dâmbovița

89

7

82

-

-

-

-

-

-

Giurgiu

54

3

51

2

2

-

3,70

66,67

-

Ialomița

66

7

59

-

-

-

-

-

-

Prahova

104

14

90

2

1

1

1,92

7,14

1,11

Teleorman

97

5

92

1

1

-

1,03

20

-

Sud
Muntenia

Urban Rural

Tabel nr. 4: Nr. Localităților si ponderea acestora, în care se distribuie energia termică
Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO-Online; Calcule ADR Sud Muntenia

Cei mai mulți operatori de energie termică din Regiune se află în județele Argeș, Călărași și
Giurgiu (la egalitate, cu câte 2 operatori), urmat de Prahova și Teleorman (la egalitate, cu câte 1
operator), în timp ce în Dâmbovița si Ialomița nu operează nicio companie.
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Județul

Localitatea

Denumirea operatorului

Producători
independenți

Argeș

Pitești
Mărăcineni

Călărași
Dâmbovița

Giurgiu

Ialomița
Prahova
Teleorman

-

Călărași

SPCTAFL. Călărași

Lehliu Gară

D.G.C.L.

-

-

-

Giurgiu

Global Energy Production
Giurgiu SA
Uzina Termoelectrica
Production Giurgiu SA –
din sem II 2019 a preluat
serviciul de alimentare
centralizată cu energie
termică din Municipiul
Giurgiu

SC Electro
Energy Sud
SRL București
-Giurgiu

-

-

-

Ploiesti

Veolia Energie Prahova
SRL

-

Alexandria

Termic Calor Serv

-

Regiune
Sud Muntenia

Termo Calor Confort SA

-

Tabel nr. 5: Operatori de energie termică în Regiunea Sud Muntenia
Sursa: Raportul anual ANRE

⁎

Managementul deșeurilor
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor, în regiune există în continuare depozite de

deşeuri menajere neconforme, rampe de gunoi ilegale, întrucât nu se colectează şi nu se valorifică
cantităţile de deşeuri reciclabile, conform angajamentelor, deşi s-au implementat sau sunt în curs de
realizare sisteme de management integrat al deşeurilor, care cuprind depozite conforme, ecologice,
staţii de transfer, staţii de compostare, mijloace de transport moderne, etc.
Cu toate acestea, colectarea deşeurilor este deficitară, mai ales în mediul rural, unde o parte
din deşeuri sunt depozitate în spaţii neamenajate, iar colectarea selectivă a fost implementată la o
scară redusă, fiind necesare măsuri suplimentare de informare şi conştientizare a populaţiei în acest
sens.
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3.5. Structura demografică a populației
Din analiza datelor statistice, la finele anului 2020, populația după domiciliu a Regiunii Sud
Muntenia însuma 3.167.385 persoane, reprezentând 14,27% din totalul național.
După cum se poate observa în graficul de mai jos, în decursul intervalului 2016-2020,
populația a înregistrat o ușoară scădere cu 2,96%.

3167385
3195059
Total

3219676
3243476
3264268

3100000 3120000 3140000 3160000 3180000 3200000 3220000 3240000 3260000 3280000
2020

2019

2018

2017

2016

Grafic nr. 4: Evoluția populației la nivelul Regiunii Sud Muntenia, în perioada 2016-2020
Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

La nivel regional, 25% din populație se concentrează în județul Prahova, în timp ce doar 8%
în Giurgiu.

12%

20%

25%

10%

9%

Argeș

Călărași

Dâmbovița

16%

8%

Giurgiu

Ialomița

Prahova

Teleorman

Grafic nr.5: Structura populației în Regiunea Sud Muntenia la finele anului 2020
Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
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3.6. Infrastructura socială
Infrastructura socială este în continuare subdimensionată, cu precădere în mediul rural.
Există disparităţi în repartizarea serviciilor sociale între mediul urban și rural cu privire la gradul de
dezvoltare al rețelei publice și private de servicii sociale. Accesul cetățenilor la servicii sociale, sau
de îngrijire pe termen lung, care să fie accesibile, de bună calitate și la un cost rezonabil rămâne
scăzut.
De asemenea, rămâne în continuare problema lipsei de personal specializat în centrele
sociale. Formarea profesională a personalului, măsuri de motivare a acestuia, precum și
implementarea unor soluţii informatice interactive de gestionare a datelor reprezintă soluţii pentru o
mai bună performanţă a serviciilor sociale.

3.7. Infrastructura de sănătate
În perioada viitoare, sistemul medical al Regiunii Sud Muntenia trebuie să se adapteze
provocărilor legate de declinul și îmbătrânirea populației. Populația regiunii a înregistrat un declin
anual de aproximativ 9,15% din anul 2000. Rata de fertilitate și natalitate scăzută, rata migrației, în
special a categoriilor de vârstă activă, produc o structură demografică îmbătrânită. Speranța de viață
în regiune este de 75,23 ani, mai scăzută decât media europeană de 81 de ani.
Conform datelor statistice din 2020, în regiune se regăsesc 68 de spitale, 54 fiind spitale de
stat și 14 spitale private. Acestea nu sunt repartizate uniform în teritoriu, 16 spitale aflându-se pe
teritoriul județului Prahova și 15 pe teritoriul județului Argeș. În mediul rural nu este localizat
niciun spital general, doar spitale de psihiatrie sau recuperare neuropsihomotorii.
Regiunea Sud Muntenia deține 15021 paturi de spital/100.000 locuitori, încadrându-se în
media națională. Acest indice nu a suferit modificări majore în ultimii ani, în ciuda investițiilor
realizate. Distribuția pe județe este în favoarea județului Prahova.
Numărul de cabinete medicale de familie scade în perioada 2016 – 20120, de la 1.509
cabinete la 1.436, ceea ce adâncește disparitățile județene în ceea ce privește repartiția teritorială și
dreptul de servicii medicale primare. Județul Argeș deține peste 23,89% dintre acestea, urmat de
județul Prahova cu 23%, Dâmbovița cu 17,62% și Teleorman cu puțin peste 12%. Personalul
medico-sanitar numără 36.525 persoane, în creștere cu 6,74 % în perioada 2016– 2020.
Îmbătrânirea populației și schimbările demografice vor avea un impact puternic asupra sistemului
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sanitar, prin creearea unui segment de populație consistent predispus incidențelor mai ridicate ale
anumitor boli.

3.8. Infrastructura de învățământ
În momentul de față, Regiunea Sud Muntenia nu este economic sustenabilă cu valorile
participării în educaţie și are de recuperat decalaje importante față de indicatorii europeni și
naționali.
Educația din Regiunea Sud Muntenia se află în fața unei duble provocări. Pe de-o parte,
trebuie atinse obiective fixate de UE în cadrul Europa 2020 pentru educație, iar pe de altă parte
sistemul educațional trebuie să răspundă noilor provocări generate de: declinul demografic, tendința
de polarizare a dezvoltării în jurul orașelor mari și în zona lor periurbană, evoluția pieței muncii și
digitalizare. Acestea au ca efect scăderea numărului de elevi, supra-aglomerarea unităților de
învățământ din zonele urbane și nevoia de a dobândi aptitudini și compentențe care să genereze
forță de muncă calificată în raport cu evoluțiile tehnologice și societale.
Conform INSSE, în anul 2020 în Regiunea Sud Muntenia au fost încadrate 409.987
persoane în sistemul educațional, în scădere cu 6,82% față de anul 2016.
Infrastructura școlară este reprezentată de 1018 unități, publice și private. Cele mai multe
unități, 55,3% sunt repartizate în mediul rural, iar 44,7% în mediul urban. Necesarul de reabilitare a
infrastructurii educaţionale din regiune este ridicat, iar finanțarea a fost insuficientă pentru a acoperi
nevoile de investiții ale școlilor.
În ciuda scăderii constante a numărului de elevi, fenomenul de supra-aglomerare tinde să
devină unul frecvent în cele mai multe școli din orașele mari, dar și în localitățile din spațiul
periurban. Spațiile destinate experimentelor și practicilor școlare, laboratoare și atelierele, au
crescut ca număr cu 4,79% respectiv 7,22% în perioada 2016-2020.
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3.9. Patrimoniul cultural
Patrimoniul cultural este o resursă pentru viitor, care trebuie protejată, dezvoltată și
promovată și care aduce plus valoare mediului în care se află și devine un motor al creșterii calității
vieții.
În Regiunea Sud Muntenia, viziunea asupra patrimoniul construit s-a concentrat mai mult pe
conservarea și restaurarea acestuia și, mai puțin, pe o exploatare sustenabilă care să îi asigure
continuarea existenței sau să aducă beneficii socio-economice și turistice. Neglijența și întreținerea
sa deficitară au determinat în timp o degradare sau chiar distrugere irecuperabilă a multor elemente
de patrimoniu, iar în lipsa unor acțiuni la nivel național interesul public pentru exploatarea acestuia
a scăzut. Și mai puțină atenție au primit peisajele culturale ce conferă identitate regiunii, ducând la
pierderi datorate nu numai degradării, ci și modernizărilor și renovărilor, care continuă să reprezinte
o amenințare la adresa acestora.
Patrimoniul cultural se evidențiază la nivelul marilor orașe printr-un număr ridicat de
elemente constituite în ansambluri urbane cu o valoare arhitectural-istorică deosebită, dar și la
nivelul spațiului rural sau a orașelor mai mici, prin elemente de patrimoniu, caracterizate prin
autenticitatea, unicitatea, vechimea, valoarea istorică și artistică și funcțiunea, care valorificate întrun mod judicios pot genera o creștere a standardului de viață.
Identitatea regiunii nu este definită doar prin clădiri monument istoric, ci prin totalitatea
elementelor ce constituie peisajele culturale din care acestea fac parte. Peisajele culturale au primit
puțină atenție în România până recent, importanța acestora este însă recunoscută de Strategia pentru
cultură și patrimoniu național (SCPN) 2016-2022 conform căreia acestea vor fi introduse în Codul
Patrimoniului Cultural, aflat în elaborare. Dacă în orașele mari ale regiunii, aceste peisaje sunt de
regulă protejate, clădirile sau ansamblurile definitorii fiind înscrise în Lista Monumentelor Istorice,
în orașele mici și în zona rurală elementul construit ce definește aceste peisaje este adesea
neprotejat, deoarece nu toate clădirile care definesc aceste peisaje prin aspectul sau structura lor au
valoare de monument, chiar dacă reprezintă elemente cheie pentru identificarea peisajului cultural
în cauză.
Peisajele culturale sunt recunoscute de SCPN ca factor de dezvoltare durabilă. Pentru a
putea stimula dezvoltare socială și economică sustenabilă prin intermediul acestora, este nevoie de
identificarea valorilor de patrimoniu în primul rând. Apoi, pentru ca investițiile în patrimoniu să
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aibă un impact cât mai ridicat, este nevoie și de identificarea problemelor și deficiențelor socioeconomic la nivel local, care să fie țintite prin investițiile în cauză. Mai mult, pentru ca patrimoniul
să poată funcționa ca un suport de dezvoltare la nivelul societății, este nevoie ca acesta să fie însușit
de localnici.

3.10. Turism
⁎

Potențialul turistic natural și antropic
Regiunea Sud Muntenia dispune de un remarcabil potenţial turistic datorat prezenţei în

regiune a numeroase resurse turistice naturale (forme de relief carstic, peisaje montane, lacuri,
defilee, izvoare minerale şi termice-minerale, fond forestier, fond cinegetic, parcuri naţionale,
parcuri şi rezervaţii naturale, parcuri dendrologice, domenii schiabile, rezervaţii speologice),
precum şi resurse turistice antropice (vestigii arheologice, monumente istorice şi de artă, ansambluri
arhitecturale, monumente de artă plastică şi comemorative, muzee şi colecţii, galerii de artă,
etnografie şi folclor, partimoniu industrial tehnic).
Principalele tipuri şi forme de turism practicate în Regiunea Sud Muntenia sunt: turismul de
circulaţie şi tranzit, turismul termal şi balnear, turismul de odihnă şi recreere, turismul de afaceri,
turismul cultural–istoric, turismul montan Speoturismul, turismul sportiv, turismul de vânătoare şi
pescuit sportiv, turismul religios, turismul de croazieră Ecoturismul, turismul urban, turism
intercultural, turism gastronomic, turismul rural, agroturismul, turismul industrial, turismul de
aventură.
Astfel, judeţele cele mai dezvoltate din punct de vedere economic, Prahova şi Argeș, au un
relief predominant muntos, cu o activitate turistică bazată pe resurse şi obiective naturale. În
schimb, judeţele mai slab dezvoltate din punct de vedere economic, Teleorman şi Giurgiu, au un
relief preponderent de câmpie, ceea ce face ca turismul bazat pe obiective antropice să fie
predominant.
Printre principalele obiective turistice ale Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, enumerăm:
Județul Teleorman

-

Catedrala Sf. Alexandru

-

Casa memoriala Constantin Noica

-

Rezervația naturală Pădurea Troianul

49

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BOTENI, JUDEȚUL ARGEȘ
2021-2027

Județul Călărași

Județul Prahova

Județul Argeș

Județul Giurgiu

-

Mănăstirea Coșoteni Vedea

-

Ruinele bisericii bîntuite de la Ciuperceni

-

Faleza de leoss de la Lunca

-

Rezervația naturală Ostrovul Mare Islaz

-

Lacul Suhaia

-

Brațul Borcea

-

Muzeul Dunării de Jos

-

Lacul Valea Roșie

-

Ruinele Cetății Vicina

-

Biserica fostei Mănăstiri Negoiești

-

Cascada Urlătoarea

-

Lacul Vulturilor

-

Crucea Eroilor Neamului

-

Castelul Știrbei

-

Castelul Cantacuzino

-

Mănăstirea Caraiman

-

Castelul Peleș

-

Sfinxul Bucegi

-

Mănăstirea Snagov

-

Cetatea Poenari

-

Trasfăgărășan

-

Barajul Vidraru

-

Mănăstirea Curtea de Argeș

-

Muzeul Viticulturii si Pomiculturii

-

Cascada Văii Rele

-

Munții Iezer Păpușa

-

Mănăstirea Corbii de Piatră

-

Lacul Învârtita Nucșoara

-

Mănăstirea Cetățuia Negru Vodă

-

Parcul Natural Comana

-

Plaja și Insula Mocanu

-

Mausoleul Eroilor
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Județul Ialomița

Județul Dâmbovița

-

Turnul Ceasornicului

-

Cetatea Giurgiu

-

Podul Prieteniei

-

Rezervațiile Manafu și Teșila

-

Schitul Sf. Nicolae

-

Complexul arheologic Piscul Crăsani

-

Ruinele cetății geto – dacice Helis

-

Lacul Amara

-

Muzeul Agriculturii

-

Biserica de lemn Sf. Nicolae

-

Conacul Marghiloman

-

Mănăstirea Sf. Voievozi de la Slobozia

-

Cheile Zănogei

-

Stațiunea Pucioasa

-

Mănăstirea Dealu

-

Zimbrăria din comuna Bucșani

-

Mănăstirea Cobia

-

Rezervația naturală Izvorul

-

Peștera Răteiului

-

Complexul muzeal Curtea domnească

-

Muzeul Tiparului și al cărții

-

Turnul Chindiei

-

Peștera Ialomicioara

3.11. Patrimoniul natural
Regiunea Sud Muntenia deţine în patrimoniul său natural 3 parcuri naţionale şi naturale din
totalul de 13 de pe toată suprafaţa României. În categoria parcurilor naţionale se încadrează Parcul
Naţional Piatra Craiului, ce se află pe teritoriile judeţelor Argeş din regiunea Sud Muntenia şi
Braşov din regiunea Centru. Parcul este arie protejată de interes naţional ce are drept scop protecţia
şi conservarea elementelor naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico - geografic, floristic,
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faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în
scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.
Parcul Natural Bucegi se împarte pe trei teritorii administrative, două situate în regiunea
Sud- Muntenia, astfel că pe harta judeţelor Prahova şi Dâmboviţa se cartografiază cu o suprafaţă de
32.497,6 ha (16.633,4 ha în judeţul Dâmboviţa şi 8.322 ha în judeţul Prahova) şi unul situat în
regiunea Centru, în judeţul Braşov. Parcul Natural Bucegi a fost creat odată cu promovarea și
dezvoltarea turismului, ca măsură de prevenire a procesului de exploatare irațională a resurselor
naturale și distrugere a diversității biologice. Acesta cuprinde o mare diversitate biologică,
geologică, geomorfologică, inclusiv carstul, ce prezintă o importanță deosebită prin frumuseţea
peisajului și prin interesul științific.
Parcul Natural Comana din judeţul Giurgiu reprezintă unul dintre cele 4 situri Ramsar ale
României, în cadrul căruia se desfăşoară turismul controlat în conformitate cu activităţile permise
din zona de conservare specială.
Potrivit Raportului privind starea mediului în regiunea Sud Muntenia, în 2010 se
înregistrează un număr de 67 de rezervaţii naturale, dintre care 31 în judeţul Argeş, acoperind circa
46% din suprafaţa regiunii. La cealaltă extremă se găseşte judeţul Ialomiţa care nu deţine decât 3
rezervaţii naturale pe întreg teritoriul său. Detalierea situaţiei pentru fiecare judeţ în parte este
reprezentativă pentru determinarea modului în care s-au conservat aceste rezervaţii pentru fiecare
formă de relief.
Ariile protejate din judeţul Argeş însumează 31 de rezervaţii naturale. Dintre acestea cele
mai multe se găsesc în Munţii Făgăraş - 14 zone naturale, fiind în cea mai mare parte reprezentate
de lacuri, un număr de 11 din totalul de 14 al judeţului. Printre rezervaţiile naturale se mai numără 6
peşteri, dintre care 5 situate în Parcul Naţional Piatra Craiului, 3 zone carstice şi câte o zonă din cele
de granit, calcar, aven, loc fosilier, rezervaţie şi gol alpin. Rezervaţiile naturale din judeţul Călăraşi
adună 3 ostroave, ce fac parte din cele 8 ostroave protejate ale Dunării, o pădure acoperită cu
vegetaţie forestieră şi un iezer, rezervaţie avifaunistică ce se află în Lunca Dunării şi se împarte în
terenuri agricole, cea mai mare parte (2.347 ha) şi luciu de apă (530 ha).
Parcul Natural Bucegi de pe teritoriul judeţului Dâmboviţa asigură 9 rezervaţii naturale din
cele 12 ale judeţului şi se găsesc sub formă de peşteri, plaiuri, chei, o mlaştină şi o vale. Alte trei
arii naturale protejate de acest tip sunt Plaiul Domnesc de pe teritoriul comunei Moroeni, Izvoarele
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de la Corbii Ciungi în comuna Corbii Mari şi una dintre poienile cu narcise ale României din Vişina
şi Petreşti. Judeţul Dâmboviţa ocupă a doua poziţie din regiune, după Argeş, având ca şi criteriu
numărul rezervaţiilor naturale.
Pădurile Manafu, Oloaga-Grădinari, Padina Tătarului, rezervaţia Teşila, ce are ca scop
protejarea bujorului românesc şi rezervaţia naturală Cama – Dinu - Păsărică, care reprezintă un
eşantion tipic de luncă inundabilă, sunt cele 5 arii naturale protejate ale judeţului Giurgiu.
Cele mai puţine rezervaţii din regiunea Sud Muntenia aparţin judeţului Ialomiţa, astfel că în
acest teritoriu, două lacuri şi o pădure sunt încadrate la acest tip de arii protejate.
În judeţul Prahova, Muntele de Sare Slănic, una dintre cele 6 rezervaţii naturale are şi
calitate de monument al naturii, iar alte 4, Abruptul Prahovean, Locul fosilier Plaiul Hoţilor, Munţii
Colţii lui Barbeş și Arinişul de la Sinaia aparţin PN Bucegi. Acestor rezervaţii naturale li se adaugă
şi Tigăile Mari din Ciucaş, un ansamblu de forme de relief cu caracter ruiniform şi stâncos.
Lacul Suhaia, pădurile Troianu şi Pojorâtele, ostrovul Gâsca, cu o suprafaţă de 58 ha şi
ostrovul Mare cu o suprafaţă aproape triplă de 140 ha, sunt cele 5 rezervaţii naturale din judeţul
Teleorman. Aria protejată Lacul Suhaia, aflată pe teritoriul administrativ al comunei cu acelaşi
nume, reprezintă o zonă din Lunca Dunării, cu luciu de apă, pajiști, turbării şi mlaștini şi constituie
o zonă cu mare potenţial turistic – turism de agrement, vânătoare şi pescuit. Pădurea Troianu a fost
declarată rezervație naturală, pentru protejarea bujorului românesc, iar pădurea Pojorâtele pentru
protejarea arboretului natural cu vârste de până la 120 de ani.
Pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia sunt înregistrate 49 de situri Natura 2000,
cuprinse total sau parțial pe teritoriul regiunii.
Numele sitului

Localizare (județ)

Suprafață
(ha)

Balta Mică a Brăilei

Ialomița

25.856

Balta Tătaru

Ialomița

9.981

Berteștii de Sus-Gura Ialomiței

Ialomița

6.890

Brațul Borcea

Ialomița

13.097

Bugeci

Dâmbovița și Prahova

38.787

Canaralele Dunării

Călărași și Ialomița

25.943
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Canaralele de la Hârșova

Ialomița

7.406

Câmpia Gherghiței

Ialomița și Prahova

7.588

Ciocănești-Dunăre

Călărași

904

Comana (SPA)

Giurgiu

24.956

Comana (SCI)

Giurgiu

26.481

Confluența Olt-Dunăre

Teleorman

20.960

Corabia-Turnu Măgurele

Teleorman

9.256

Dunăre-Ostroave

Călărași

16.224

Dunăre-Oltenița

Călărași și Giurgiu

6.022

Grădiștea-Căldărușani-Dridu

Ialomița

6.443

Grindu-Valea Măcrișului

Ialomița

3.258

Gura Vetei-Șaica-Slobozia

Călărași, Giurgiu și Teleorman

9.514

Iezerul Călărași

Călărași

5.001

Kogălniceanu-Gura Ialomiței

Ialomița

6.894

Lacul Gălățui

Călărași

813

Lacul Strachina

Ialomița

2.014

Lacurile de acumulare de pe

Argeș

2.260

Lacurile de pe Valea Ilfovului

Dâmbovița

597

Lacurile Fundata-Amara

Ialomița

2.036

Lacul și Pădurea Cernica

Călărași

3.743

Leaota

Argeș și Dâmbovița

1.393

Lunca Mijlocie a Argeșului

Dâmbovița și Giurgiu

3.614

Munții Făgăraș

Argeș

198.618

Olenița-Mostiștea-Chiciu

Călărași

11.540

Oltenița-Ulmeni

Călărași

12.351

Ostrovul Lung-Gostinu

Giurgiu

2.489

Pădurea Bolintin

Giurgiu

5.737

Pădurea Dorobanțu

Teleorman

647

Pădurea Glodeasa

Prahova

544

Argeș
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Pădurea Plopeni

Prahova

91

Pădurea și Lacul Stolnici

Argeș

1.527

Piatra Craiului

Argeș

15.867

Poiana cu narcise de la Negrași

Argeș

5

Scroviștea

Dâmbovița și Prahova

3.356

Stânca Tohani

Prahova

50

Suhaia

Teleorman

4.473

Valea Câlniștei

Teleorman

2.538

Valea Mostiștea

Călărași

6.578

Valea Oltului

Teleorman

52.786

Valea Vâlsanului

Argeș

9.480

Văile Brătiei și Brătioarei

Argeș

202

Vedea-Dunăre

Giurgiu și Teleorman

22.472

Vitănești-Răsmirești

Teleorman

1.108

Tabel nr. 6: Situri Natura 2000
Sursa: Wikipedia
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4. JUDEȚUL ARGEȘ
4.1 Localizare, structură administrativă și accesibilitate
Situat în partea central-sudică a României, judeţul Argeş, cu o suprafaţă de 682.631 ha
(6.826,3 kmp), reprezintă 2,9% din teritoriul ţării, iar reședința acestuia este municipiul Pitești. Pe
teritoriul judeţului Argeş se intersectează paralela de 45° latitudine nordică cu meridianul de
25° longitudine estică. Altfel spus, acest punct marchează jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul
Nord, dar şi jumătatea distanţei dintre Oceanul Atlantic (vestul) şi Munţii Urali (estul Europei ).

Imagine nr. 8: Județul Argeș
Sursa: Wikipedia
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Județul se învecinează astfel:


În partea de Nord cu județele Brașov și Sibiu,



În partea de Sud cu județul Teleorman,



În partea de Est cu județul Dâmbovița,



În partea de Vest cu județele Olt și Vâlcea.

Căile de acces:


A1 București - Pitești , E70,



DN7 București – Pitești - Râmnicu Vâlcea – Sibiu - Arad ,



DN7C Transfăgărașanul, Cărtișoara (SB) - Curtea de Argeș - Pitești,



DN73 Pitești- Brașov



DN65 (E70) Slatina, Craiova;



DN65A (Pitești) Costești - Roșiorii de Vede - Turnu Măgurele;



DN73C Curtea de Argeș - Râmnicu Vâlcea;



DN67B Târgu Jiu - Drăgășani - Pitești;

Județul Argeș este tranzitat de către Magistrala CFR București – Pitești - Piatra Olt Costești - Roșiorii de Vede.
Din punct de vedere administrativ, județul Argeș este format din:


3 municipii: Piteşti – reşedinţa judeţului, Câmpulung, Curtea de Argeş.



4 oraşe: Costeşti, Mioveni, Topoloveni, Ştefăneşti,



95 comune: Albeștii de Argeș, Albeștii de Muscel, Albota, Aninoasa, Arefu, Bascov,
Băbana, Băiculești, Bălilești, Bârla, Beleți-Negrești, Berevoiești, Bogați, Boteni,
Boțești, Bradu, Brăduleț, Budeasa, Bughea de Jos, Bughea de Sus, Buzoești, Căldăraru,
Călinești, Căteasca, Cepari, Cetățeni, Cicănești, Ciofrângeni, Ciomăgești, Cocu,
Corbeni, Corbi, Coșești, Cotmeana, Cuca, Davidești, Dâmbovicioara, Dârmănești,
Dobrești, Domnești, Dragoslavele, Drăganu, Godeni, Hârsești, Hârtiești, Izvoru,
Leordeni, Lerești, Lunca Corbului, Mălureni, Mărăcineni, Merișani, Micești, Mihăești,
Mioarele, Miroși, Morărești, Moșoaia, Mozăceni, Mușătești, Negrași, Nucșoara, Oarja,
Pietroșani, Poiana Lacului, Poienarii de Argeș, Poienarii de Muscel, Popești, Priboieni,
Rătești, Râca, Recea, Rociu, Rucăr, Sălătrucu, Săpata, Schitu Golești, Slobozia,
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Stâlpeni, Stoenești, Stolnici, Suseni, Ștefan cel Mare, Șuici, Teiu, Tigveni, Țițești, Uda,
Ungheni, Valea Danului, Valea Iașului, Valea Mare-Pravăț, Vedea, Vlădești și
Vulturești,


577 sate.

4.2. Relief
Relieful este proporțional repartizat, coborand în trepte de la Nord spre Sud, cuprinzând
toate unitățile geo-morfologice carpato-trans-danubiene, de la altitudinea de peste 2500 m până la
160 m. Predomină ținuturile deluroase, care ocupă 55% din suprafața județului, munții 25% și
câmpiile 20%. În relieful său se disting trei trepte: treapta înaltă, cu orientare est-vest, se desfășoară
pe o lungime de 70 km, între Valea Dâmboviței și Valea Oltului și se înscrie în peisaj prin cei mai
înalți munți din țara (munții Făgăraș, munții Iezer, munții Piatra Craiului, munții Leaota și munții
Păpușa), precum și munți de înalțime mijlocie (munții Frunții și Chițu) ca și culoarul DragoslaveleRucăr-Bran. În cadrul acestei trepte și îndeosebi a crestei munților Fagaraș ce se întind între Văile
Dâmboviței și Oltului, se disting 140 de vârfuri ce trec de 2.000 de m altitudine, 29 depașesc 2.400
m, iar 6 dintre acestea depașesc 2.500 m (vârful Moldoveanu 2.544 m-cel mai înalt vârf din Carpații
românești, aflat în întregime pe teritoriul județului Argeș; vârful Negoiu-2.535m; Cãlțun Lespezi2.522m; Vânătoarea lui Buteanu-2.508m ; Viștea Mare-2.527 m și Dara -2.501 m).
Vârfuri semețe și impunătoare se află și în celelalte culmi, precum: Iezer-2.462 m; Roșu2.469 m; Păpușa-2.391 m din Masivul Iezer Păpușa; Vârful La Omu-2.239 m si Vârful Pietrei 2.086 m din Masivul Piatra Craiului, Vârful Leaota -2.333 m din munții cu același nume și altele.
Pantele repezi, circurile și căldările glaciare (18 lacuri glaciare), conferă un farmec și o strălucire
aparte zonei alpine. Culmile sudice puternic ramificate au aspectul unor măguri împădurite până
aproape de vârf, punând în evidență asimetria caracteristică munților Făgăraș.
Zona centrală a județului, considerată și treapta mijlocie, este ocupată de dealuri
subcarpatice, față de care munții se înalță abrupt la Nord, iar la sud dealurile scad în înălțime,
pierzându-se treptat în câmpie. Dealurile înalte subcarpatice, acoperite de păduri de foioase, domină
spre sud un relief larg vălurit, cu spinări netede și văi largi. Piemontul Getic reprezintă a treia
treaptă morfologică a reliefului județului, a cărui limită cu subcarpații este marcată de șirul
depresiunilor intracolinare, spre care se termină prin creste. Pe teritoriul județului Argeș se află
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parțial piemonturile Cândești și Cotmeana și în totalitate piemontul Argeșului (dealurile Argeșului).
Câmpia Română constituie treapta cea mai coborâtă a reliefului județului Argeș, având două
subunități: Câmpia Înaltă a Piteștilor (în totalitate) și Câmpia Găvanu-Burdea (parțial). Prima
subunitate are un caracter piemontan având altitudinea cea mai ridicată din toată Câmpia Română.
Cealaltă subunitate este mult mai netedă și este străbătută de văi largi și puțin adânci.

Imagine nr. 9: Parcul Național Piatra Craiului
Sursa: https://locuridinromania.ro/judetul-arges/parcul-national-piatra-craiului.html

4.3. Climă
Dispunerea în trepte a reliefului în județul Argeș joacă un rol principal în conturarea
tipurilor de climă. Un alt factor important îl constituie orientarea spre Sud a întregului relief, iar
munții, care se află în partea de nord a județului, joacă rolul de barieră în calea unor influențe legate
de circulația atmosferică din direcția Nord.
În aceste condiții în județul Argeș apar următoarele tipuri de climă:
- climatul de munte în partea de Nord,
- climatul de deal în partea de mijloc,
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- climatul de câmpie în partea de Sud.
Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 10-12 Grade C, în timp ce precipitațiile
medii anuale variază între 700-800 mm.

4.4. Vegetație
Vegetația are o distribuție etajată în funcție de unitățile de relief. În zona de câmpie se
dezvoltă pâlcuri de cer și de gârniță, uneori și de stejar pedunculat, care alternează cu pajiști
stepizate și cu terenuri agricole; în regiunile deluroase și de podis sau montană joasă între 300-1.300
m altitudine se desfășoară etajul pădurilor de foioase alcătuit din gorun, carpen în amestec cu fag,
iar la altitudini cuprinse între 1.300-1.800m se desfășoara etajul pădurilor de brad și molid. Etajele
subalpin și alpin la peste 1800m sunt constituite din tufărișuri (jnepeni, ienupar) ce alternează cu
pajiști alpine formând o importantă bază furajeră pentru pașunatul sezonier. În Munții Făgăraș se
mai păstreaza pâlcuri de zambru, relict glaciar. Flora argeșeană cuprinde, pe lângă o sumedenie de
plante foarte folosite omului pentru consum (fragi, zmeura, mure), si elemente florale rare, ocrotite
de lege cum sunt: smârdanul, iedera galbenă, ghințura galbenă și floarea de colț.

4.5. Fauna
Domeniul forestier este alcătuit din mamifere de interes cinegitic printre care: cerbi, mistreți,
urși, căprioare, lupi, vulpi, râși, veverițe, jderi, pisică sălbatică, dihor, popândău, prepelițe,
potârniche. Cel mai valoros element il reprezintă capra neagră cu o frecvena mare pe crestele
Munților Făgăraș, declarată monument al naturii și ocrotită de lege. Avifauna include cocoșul de
munte, ierunca, vultur pleșuv, acvila de piatră, cinteza. In zona de câmpie sunt frecvente rozătoare:
șoareci, iepuri, harciogi, șopârle. Apele sunt populate de păstrăvi, mreană, crap, caras. O specie
endemică deosebit de interesantă este Romanichtys Valsanicola, întâlnit numai într-o mică porțiune
a Râului Argeș și Vâlsan. Pe lacurile de acumulare apar în număr mare păsări de baltă, cum ar fi
rața sălbatică, gâsca cenușie și barza.
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4.6. Rețeaua hidrografică
Reţeaua hidrografică a judeţului Argeș aparţine mai mult bazinului râului Argeș. Densitatea
reţelei hidrografice este cuprinsă între 1,4 km/km² şi 0,36 km/km². Reţeaua hidrografică a judeţului
aparţine, din punct de vedere al tipului de alimentare, tipului moderat.
Cu o densitate mare și debite bogate, este reprezentată în principal prin cursul superior al
râului Argeș, care colectează direct sau prin intermediul afluenților săi majoritatea râurilor județului
Argeș, printre care Vâlsan, râul Doamnei cu afluenții săi Râul Târgului și Budișteanca. Partea de
Nord-Vest a județului este drenată de un sector de vale al râului Topolog, iar partea de Sud de
cursurile superioare ale râurilor Cotmeana, Teleorman, Dâmbovnic și Neajlov. Râul Argeș străbate
teritoriul județului pe 125 km și la ieșirea din spațiul argeșean însumează un debit de aproximativ
35 m/s.
În zona montană înaltă se află 20 de lacuri glaciare (Capra, Călțun, Buda, Podul Giurgiului,
Paltinu), dintre care lacul Vidraru fiind cel mai mare. Pe Dâmbovița se află lacul de acumulare
Pecineagul. În peisajul județului se înscriu și lacuri de acumulare de pe Râul Argeș, ce dispune de
un bazin hidrografic de 12.500 km², din care valorificați sunt aproximativ 745 km². Există 17
obiective printre care Vidraru, Oești, Albești. Lacurile Vâlcelele și Budeasa se numără printre cele
mai mari după lacul Vidraru. In sudul județului iazurile naturale din Piemontul Cotmenei, ca și cele
create de om pe râurile de șes, devin locuri de atracții pentru pescarii sportivi.

4.7. Demografia
La ultimul recensământ din 2011, județul Argeș înregistra o populație de 660.054 locuitori și
o densitate de 87,53 locuitori/ Km2 .
Populația se împarte astfel:


populație urbană – 49,14%



populație rurală – 50,86%.

Conform datelor statistice furnizate de către Institutul Național de Statistică, populația
județului Argeș în perioada de referință 2016 – 2020 este reprezentată astfel:
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Grafic nr.6: Populația județului Argeș
Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Distribuția populației pe principalele orașe ale județului Argeș:


Pitești: 173.018 locuitori,



Curtea de Argeș: 32.274 locuitori,



Topoloveni: 9.307 locuitori,



Câmpulung: 35.081 locuitori,



Costești: 10.217 locuitori.

Din punct de vedere etnic, județul Argeș prezintă următoarea structură:
0,04%

0,37%
2,58%

97,01

Români

Romi

Maghiari

Altă etnie

Grafic nr.7: Etnii – județul Argeș
Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
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Structura confesională a județului Argeș este predominată de ortodocși (86,5%), urmată apoi
de romano-catolici (4,6%), reformați (3,2%), penticostali (1,9%), baptiști (0,8%), necunoscută
(0,97%), altă religie (2,03%).
Penticostali
2%
Reformați
3%

Necunoscută Baptiști
1%
1%

Altă religie
2%

Romanocatolici
5%

Ortodocși
87%

Grafic nr. 8: Etnii județul Argeș
Sursa: https://ro.wikipedia.org

4.8. Economia
Economia judeţului şi a regiunii depinde decisiv de activitatea uzinei Dacia-Renault de
la Mioveni, companie care se află în ultimii ani pe primul loc în topul celor mai mari exportatori
români, peste 90% din producţia acesteia luând drumul pieţelor străine. Mai mult, numai în judeţul
Argeş sunt peste 40 de companii care furnizează piese pentru autovehiculele Dacia, iar numărul de
angajaţi al acestora depăşeşte 10.000 de persoane. 12 dintre cele mai mari 20 de firme din judeţul
Argeş lucrează în industria auto sau a componentelor auto şi se regăsesc printre furnizorii DaciaRenault.
La fabrica de autoturisme propriu-zisă lucrează 13.719 oameni, iar pe poarta uzinei intră
săptămânal 1900 de camioane cu piese şi materii prime, iar alte 550 de autocamioane pleacă din
fabrică încărcate cu vehicule în acelaşi interval de timp, cele mai multe traversând Valea Oltului
către graniţa de Vest. Astfel, drumul Piteşti-Sibiu a devenit în ultimii ani cel mai aglomerat din ţară,
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impunându-se cu necesitate şi rapiditate construcţia unei autostrăzi pe această rută, lucru aşteptat cu
mult interes de către grupul Dacia-Renault şi, de altfel, de către economia întregii zone.
Investiţiile străine directe din industria construcţiilor de maşini din judeţul Argeş pot avea
un efect multiplicator asupra economiilor judeţelor învecinate (aspect demonstrat prin experienţa
aferentă judeţului Dâmboviţa), iar centrul universitar Piteşti oferă o gamă largă de specializări în
domenii umaniste, politehnice, economice, drept, sport, teologie, matematică-informatică etc., astfel
încât reşedinţa judeţului Argeş poate furniza toate categoriile de forţă de muncă specializată.
Activitatea industrială se realizează în cca. 1.978 de întreprinderi active.
În ceea ce privește prezența altor ramuri economice la nivelul județului Argeș, amintim:


Agricultura, silvicultura și pescuitul,



Industrie (industrie energetică și extractivă, industria prelucrătoare),



Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat,



Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare,



Construcții,



Comerț cu ridicata și cu amănuntul,



Repararea autovehiculelor și motocicletelor,



Transport și depozitare,



Hoteluri și restaurante,



Informații și comunicații



Intermedieri financiare și asigurări



Tranzacții imobiliare, etc.

Numărul mediu al salariatilor județului Argeș a înregistrat o creștere în intervalul de
referință 2016-2020 cu 5,4%, după cum urmează:
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Grafic nr. 9: Numarul mediu al salariatilor județului Argeș
Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ



Industria automobilistică

Industria automobilistică este o gamă largă de companii și organizații implicate în
proiectarea, dezvoltarea, producerea și comercializarea autovehiculelor. Este unul din cele mai
importante sectoare economice după venit. Industria automobilistică nu include industriile dedicate
întreținerii automobilelor după livrarea lor la utilizatorul final, cum ar fi atelierele de reparații auto
și stațiile de alimentare cu carburanți.
Orice analiză sectorială a industriei auto din județul Argeș începe, fără doar și poate, cu
Automobile Dacia, compania care, după privatizarea din anul 1999, a adus după sine sute de
furnizori de componente cu afaceri de miliarde de euro și care angajează zeci de mii de persoane.
Aflată la 20 de kilometri de Pitești, platforma industrială Automobile Dacia din Mioveni
este un pol care atrage zilnic mii de muncitori și sute de vehicule. Conform datelor statistice, cea
mai importantă companie din Argeș are în prezent un număr de 14.000 de angajați, mulți dintre
aceștia sosind la uzină de la distanțe apreciabile.
Acum, conform oficialilor celui mai mare producător român de automobile, Dacia are
aproape 1.000 de furnizori, iar masa anuală de achiziții este de circa două miliarde de euro. Din
totalul de companii care produc, măcar parțial, pentru Automobile Dacia, două se află chiar pe
platforma de la Mioveni – Euro APS și Valeo – iar alte 40 sunt răspândite pe teritoriul județului.
Acestea furnizează produse precum scaune pentru mașini, planşe de bord, piese de plastic și textile,
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volane, sisteme de climatizare, panouri de uşi, sisteme electronice şi de securitate, injectoare,
cablaje, pneuri sau centuri de siguranță.
Bilanțul raportat către Ministerul Finanțelor de Automobile Dacia arată că anul trecut cifra
de afaceri a atins 18,8 miliarde de euro, mai mare cu circa 480 de milioane față de 2013. De
asemenea, în privința profitului, compania a anunțat pentru 2014 o valoare de 371,7 milioane lei, în
creștere de la 337,4 milioane lei cu un an în urmă. Numărul de angajați a rămas constant în
apropierea a 14.000 de persoane. Producția anuală de vehicule, depășeste 300.000 de unități, iar, în
acest an, este așteptată chiar trecerea pragului de 340.000 de unități. Conform lui Nicolas Maure,
directorul general al Automobile Dacia, uzina din Mioveni funcționează la capacitate maximă, dar
cu toate acestea cererea depășește, în prezent, posibilitățile de asamblare.

Imagine nr. 10: Cele mai puternice companii auto din județul Argeș
Sursa: Ministerul Finanțelor Publice
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4.9. Mediul de afaceri
In județul Argeș sunt înregistrate aproximativ 18.000 de societăți comerciale, iar numărul
acestora pe orașe se prezintă astfel:
- Municipiul Pitești: 7813;
- Municipiul Câmpulung: 1145;
- Municipiul Curtea de Argeș: 1112;
- Orașul Mioveni: 620 ;
- Orașul Ștefănești: 245;
- Orașul Costești: 164;
- Orașul Topoloveni: 208.
Situația indicatorilor se prezintă astfel:
• Cifra de afaceri înregistrată la nivel de județ este în valoare 65.5 miliarde lei, mai precis de 13,3
miliarde euro.
• Numărul de angajați ai județului însumează 155. 376 angajați (reprezentând 3,01% din totalul
de angajați ai României).
• Profitul înregistrat la nivel de județ este de 11,3 milioane lei, respectiv 2,3 milioane euro.
Principalele firme din județ sunt reprezentate de:
Nume

Adresă

Oraș

1.

EDITURA DIANA SRL

Bdul. Petrochimiștilor

Pitești

2.

VSC COMPROD SRL

Str. Traian 1

Albota

3.

NICOSMAIL 2007 SRL

Str. Unirii 8

Curtea de Arges

4.

D&G DYNAMIC MAINTENANCE GROUP Str. Mircea Vodă 42

Nr.
Crt.

Pitești

SRL
5.

ROMSTEEL TRADE B 2006 SRL

Str. Albota 391

Albota

6.

DREAM EUROTRANSPREST SRL

Str. Luncă 17

Bascov

7.

ROWEB DEVELOPMENT SRL

Bdul. Frații Golești Pitești
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132
8.

CONTINENTAL FAST LINE SRL

Str. Părăști 52

Mioveni

9.

TOP SAN INVEST SRL

Bdul. Libertății 12

Pitești

10.

DUTCH TRUCK SERVICES SRL

Str. Depozitelor 20A

Pitești

Tabel nr. 7: Top 10 firme, județul Argeș, după cifra de afaceri, 2020
Sursa: https://membri.listafirme.ro/pagini/p1.htm#selecti

4.10. Turism
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică a fost, în anul
2020, cu 2,27% mai mare decât în anul 2019, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de
Statistică.
Din totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune, hotelurile au deţinut o pondere de
35,03%, pensiunile agroturistice 28,39%, pensiunile turistice 8,88%, vilele turistice 4,47%,
hostelurile 5,88%, motelurile 0,57%, cabane turistice 5,29% şi celelalte tipuri de structuri de primire
turistică cu funcţiuni de cazare turistică 11,49%.
Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare
turistică a fost în anul 2020 de 113.421, înregistrând o scădere substanțială în procent de 135% față
de anul 2019 când numărul de sosiri ale turiștilor a fost de 267.349 sosiri.
Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică a fost 157.500, din care 139.747
înnoptări turişti români (88,73%) şi 17.753 înnoptări turişti străini (11,27%).
În hoteluri au fost înregistrate 86.829 înnoptări (55,13% din total înnoptări), din care 70.033
înnoptări ale turiştilor români (80,66% din total înnoptări români) şi 16.796 înnoptări ale turiştilor
străini (94,61% din total înnoptări străini).
În 2020, baza turistică a județului Argeș însuma o capacitate de cazare de 9.489 locuri,
împărțită astfel:


Hoteluri – 3.324



Moteluri - 54



Vile turistice - 424



Cabane - 502
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Pensiuni – 843

Județul dispune de nenumărate atracții turistice. Câteva și cele mai importante sunt:


Transfăgărășan,



Cetatea Poenari,



Barajul Vidraru,



Mănăstirea Curtea de Argeș,



Muzeul Viticulturii și Pomiculturii – Conacul Golești,



Cascada Văii Rele de la Nucșoara,



Mănăstirea Corbii de Piatră,



Munții Iezer – Păpușa,



Lacul Învârtita – Nucșoara,



Planetarium Pitești.

4.11. Infrastructura de transport
Infrastructura de transport rutier
Cantitatea şi calitatea infrastructurii de transport, bazate pe investiţiile în domeniu, precum
şi gradul de acces la aceasta reflectă nivelul de civilizaţie, deopotrivă cu disponibilitatea de evoluţie
şi creştere economică.
Recesiunea a diminuat volumul investițiilor în infrastructura de transport, afectând starea
drumurilor județene. Deși în ultimii ani au fost alocate fonduri europene pentru modernizarea rețelei
de drumuri județene, aceasta rămâne slab dezvoltată și de o calitate necorespunzătoare. Ponderea
drumurilor județene nemodernizate (pietruite și de pământ) în totalul drumurilor județene rămâne
ridicată: în 2012, la nivel naţional, 25% din drumurile județene erau neasfaltate. Competitivitatea
teritoriilor care nu beneficiază de acces la o infrastructură modernizată rămâne redusă.
La nivelul județului Argeș, totalul drumurilor publice însumează un număr de 3.537 km,
dintre care drumuri modernizate 647 km (40 km reprezentând autostrazi), drumuri cu îmbrăcăminți
ușoare rutiere 1.414 km, pietruite 1.277 km și de pământ 8.899 km.
Teritoriul județului Argeș este străbătut de următoarele axe majore de transport: DN73,
E81, DN65, A1 și DN7.
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Infrastructura de transport feroviar
În județul Argeș totalitatea liniilor ferate însuma, în anul 2020, 227 de km, dintre care 205
km erau reprezentați de linii normale cu o cale, iar restul de 25 km erau reprezentați de linii normale
cu două căi. În intervalul de referință 2016-2020 lungimea liniilor ferate nu a suferi nicio
modificare, valorile rămânând constante.

4.12. Infrastructura tehnico-edilitară
a) Alimentarea cu energie electrică și energie termică
Principalul producător, furnizor și distribuitor de energie electrică și termică din județul
Argeș este TERMO CALOR CONFORT SA desfășurându-și activitatea în Pitești și Mărăcineni
prin 58 de centrale termice proprii (CT) și o capacitate termică instalată de 181,34 MW. Lungimea
traseelor/circuitelor din rețele este de 85,06 km, volumul total al rețelelor însumând 6.022,47 m3.
Totalul branșamentelor din județ este în număr de 3.194, iar totalul apartamentelor racordate
la SACET este de 21.996.
b) Alimentarea cu gaze naturale
Distribuitorul principal al gazului metan din județul Argeș este Distrigaz Sud Reţele și
deservește aproximativ 58 de localități, dintre care 3 municipii (Pitești, Câmpulung și Curtea de
Argeș) și 4 orașe (Costești, Mioveni, Topoloveni și Ștefănești).
Lungimea conductelor de distribuție a gazelor naturale din județul Argeș însuma, la finele
anului 2020, un număr de 1.324,8 km, iar volumul gazelor naturale distribuite fiind de 220.962 mii
mc (din care pentru uz casnic 117.406 mii mc).
c)

Infrastructura de alimentare cu apă și canalizare
Sistemele de alimentare cu apă sunt constituite astfel încât să deservească întreg perimetrul

construit al judeţului, însă rata de racordare a populaţiei la acestea diferă.
Operatorul regional principal specializat în domeniul producerii și distribuirii apei potabile
și colectării, epucării si evacuării în emisar a apelor uzate din județul Argeș este S.C. Apă Canal
2000 S.A. Pitești fiind o societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat, acţionari fiind
Municipiului Piteşti (deţinând cca. 90% din capitalul social al societăţii), Judeţul Argeş şi alte 19
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localităţi membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş (ADIA). Societatea îşi
desfăşoară activitatea în aria administrativă a municipiului Piteşti, a oraşelor Costeşti, Ştefăneşti şi
Topoloveni şi a comunelor Albota, Bascov, Bradu, Buzoeşti, Căteasca, Lunca Corbului,
Mărăcineni, Moşoaia, Stolnici, Teiu, Ungheni, Poiana Lacului, Bîrla, Merișani, Uda, Cocu, conform
Contractului de delegare nr. 1/26.03.2010 încheiat cu ADIA.
Principalele deficienţe ale sistemelor de alimentare cu apă constau în avariile rețelei de
distribuție ce conduc la pierderi de până la 52%, și în starea precară a acesteia, conductele având
urme vizibile de coroziune și pozare. Această problemă este valabilă și în cazul construcţiilor şi
echipamentelor existente înv complexele de înmagazinare – pompare ale sistemului.
Principalele deficienţe ale sistemelor de canalizare din cadrul județului constau în
colmatarea și prin urmare un volum mare de exfiltrații cu efect negativ asupra mediului, infiltrații
de apă în rețeaua de canalizare și eficiența scăzută a stațiilor de epurare, care necesită reabilitare.
Totodată, la nivel județean se constată lipsa unui sistem de management al nămolului
rezultat din staţiile de epurare.

d) Sistemul de telecomunicații
Teritoriul județului este străbătut de o serie de magistrale de telecomunicații care
interconectează Capitala cu restul țării, din București pornind magistrale de fibră optică către
nodurile regionale Ploiești, Târgoviște, Slobozia și Giurgiu.
Scăderea numărului de abonați la servicii de telefonie fixă în ultimii 15 ani este rezultatul
extinderii pe scară largă a telefoniei mobile. Acoperirea rețelelor de telefonie mobilă este
incompletă în județul Argeș, cele mai mari areale neacoperite aflandu-se în zonele limitrofe ale
comunelor, dar și la altitudini mai mari.

4.13. Infrastructura tehnico-edilitară
Educație
În județul Argeș există 215 unități de învățământ, dintre care 194 se află în proprietate
publică, iar 21 în proprietate privată, după cum urmează:


1 creșă,
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34 grădinițe de copii,



131 școli din învățământul primar și gimnazial,



42 licee și colegii teoretice,



5 școli normale (pedagogice),



2 instituții de învățămând superior.

Numărul de absolvenți din județul Argeș a atins , în anul 2019, pragul de 15.175 persoane,
reprezentând 25,39% din totalul absolvenților din Regiunea de Dezvoltare Sud. Persoanele de sex
masculin reprezintă 49,79% din totalul absolvenților județului Argeș, pe când diferenta de 50,21% o
reprezintă persoanele de sex feminin.
18000
16000
14000
12000
10000

8000
6000
4000
2000
0
2016

2017
Total

2018
Masculin

2019

Feminim

Grafic nr. 10: Evoluția numărului de absolvenți din județul Argeș
Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Sănătate
Județul Argeș are 1.470 de medici (exclusiv stomatologi) dintre care 350 medici de familie.
De asemenea din componența personalului medico-sanitar fac parte și 401 medici stomatologi, 315
farmaciști, 457 asistenți medicali cu studii superioare, 3.657 asistenți medicali, 48 de moașe și
1.882 personal sanitar auxiliar.
Infrastructura de sănătate a județului Argeș se compune astfel:
17 spitale
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16 ambulatorii integrate spitalelor
343 cabinete medicale de familie
376 cabinete stomatologice
217 farmacii
5 unități medico-sociale
2 centre de sănătate mintală
99 laboratoare medicale
5 dispensare medicale

Asistență socială
În anul 1997 a fost înfiinţată Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Argeş, instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, transformată, în anul 1999, în
Direcţia Generală Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Argeş.
În anul 2003, Consiliul Judeţean Argeş a hotărât înfiinţarea Serviciului Public Judeţean de
Asistenţă Socială Argeş, denumirea acestuia fiind schimbată, în anul 2004, în Direcţia Judeţeană de
Asistenţă Socială Argeş.
Începând cu data de 01.01.2005, prin reorganizarea celor două direcţii, a fost înfiinţată
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, instituţie publică, cu
personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Argeş, cu un număr de 1.594 posturi
(114 în aparatul propriu, 250 asistenţi maternali profesionişti şi 1.230 în unităţile subordonate).
Actuala Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş a cunoscut, în
decursul celor peste 24 de ani parcurşi de la înfiinţare, o amplă dezvoltare şi diversificare a
serviciilor oferite beneficiarilor.
Astfel, în raport de nevoile identificate, au fost înfiinţate şi dezvoltate servicii sociale
specializate şi diversificate, pentru diverse categorii de beneficiari: copii şi familii în dificultate,
copii cu dizabilităţi, copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal, persoane adulte cu
handicap, persoane vârstnice, victime ale violenţei domestice, victime ale infracțiunilor etc.,
urmărindu-se acoperirea întregii arii teritoriale a judeţului Argeş.
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Pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei
speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, au fost înfiinţate: servicii de zi,
servicii de tip familial şi servicii de tip rezidenţial.
În anul 1997, odată cu înfiinţarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Argeş, au fost preluate de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş şi Ministerul Sănătăţii, 9 centre de
plasament, în care erau instituţionalizaţi un număr de 986 copii – cazuri sociale – copii clinic
sănătoşi, cât şi un număr de 85 de cazuri de plasament familial.
Conştientizând importanţa pe care o deţin serviciile comunitare de protecţie a copilului, ca
alternative durabile şi eficiente la îngrijirea de tip rezidenţial, cu rol în prevenirea abandonului şi
instituţionalizării copiilor, în procesul de dezinstituţionalizare D.J.P.D.C. Argeş a promovat dreptul
copilului de a fi îngrijit în familia naturală şi extinsă. Scăderea treptată a numărului de copii
institutionalizaţi s-a făcut în paralel cu diversificarea serviciilor destinate protecţiei copilului,
precum şi informarea şi pregătirea continuă a personalului.
La preluare, instituţiile de protecţie a copilului funcţionau şi asigurau protecţia unui număr
de 30 – 40 copii/dormitor, fără televizor în cameră, fără confortul şi strictul necesar fiecărui copil.
Într-o primă etapă au fost redimensionate aceste centre, astfel încât numărul copiilor
institutionalizaţi să nu fie mai mare de 100 copii/centru, concomitent cu modularea dormitoarelor
copiilor. Au continuat activităţile prin care a fost înlocuită măsura de protecţie de tip rezidenţial
prin alternative familiale, precum şi integrarea copilului în familia naturală/ familia extinsă.
Conceptul de îngrijire de "tip familial", în care au fost implicaţi asistenţi maternali profesionişti, a
dus la crearea şi dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti.
În anul 2000 au fost preluate internatele celor 8 şcoli speciale din subordinea Inspectoratului
Şcolar Judeţean Argeş şi a Inspectoratului Teritorial de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi au
fost înfiinţate 9 centre de plasament, în care erau instituţionalizaţi 972 copii cu diferite probleme
speciale şi grade de handicap. La data de 31.12.2000, în subordinea D.G.J.P.D.C. Argeş se aflau 16
centre de plasament care asigurau protecţie unui număr de 1608 copii şi un număr de 30 de asistenţi
maternali profesionişti care asigurau îngrijirea unui număr de 32 de copii.
De asemenea, au continuat activităţile de reamenajare şi modulare a centrelor de plasament
de tip rezidenţial clasic în module de tip familial, asigurând condiţii optime copiilor, au fost închise
mai multe centre de plasament de tip vechi, au fost înfiinţate noi servicii şi a fost extinsă reţeaua de
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asistenţi maternali profesionişti, concomitent cu scăderea numărului de copii instituţionalizaţi.
Majoritatea centrelor pentru copii au fost reabilitate, în locul celor mari (de tip mamut) fiind create
complexe de servicii ori case de tip familial.
În prezent, în judeţul Argeş au rămas de restructurat un număr de trei centre de tip clasic
pentru copii, însă şi acestea au fost modernizate şi dotate corespunzător şi s-a redus capacitatea lor
(maximum 40 beneficiari).
În prezent, serviciile de tip rezidenţial asigură copiilor condiţii de locuit de calitate, decente
şi asemănătoare mediului familial, fiind modulate, amenajate şi mobilate adecvat nevoilor copiilor
rezidenţi. Programele de intervenţie pentru sănătatea copiilor cu dizabilităţi includ activităţi
individualizate de abilitare/reabilitare, ce au drept scop recuperarea sau compensarea dizabilităţii, în
vederea reducerii limitărilor de activitate şi creşterii participării sociale.
În ceea ce priveşte asistenţa acordată persoanelor adulte cu dizabilităţi, o parte din centrele
de tip rezidenţial de tip vechi au fost restructurate, altele au fost modernizate şi s-a redus numărul de
beneficiari, au fost

create locuinţe

protejate, s-au infiinţat centre de servicii de recuperare

neuromotorie de tip ambulatoriu, dar şi o unitate de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice.
În prezent, în judeţul Argeş mai există două centre pentru persoane adulte cu dizabilităţi cu o
capacitate de peste 50 de locuri: Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupaţională Tigveni (233 locuri)
şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti (150 locuri), ambele fiind propuse pentru restructurare.
Pe lângă reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a
copilului, s-a avut în vedere asigurarea furnizării unor servicii specializate de calitate, prin
încadrarea cu personal de specialitate (asistenţi sociali, psihologi, educatori, logopezi,
kinetoterapeuţi, ergoterapeuţi etc.) şi formarea continuă a acestora.

4.14. Administrația publică
Județul Argeș este administrat de un Consiliu Județean format din 35 consilieri. În urma
alegerilor locale din 2020, consiliul este prezidat de Ion Mînzînă de la PSD, iar componența politică
a Consiliului este următoarea:
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Nr. Crt.

Partid

Consilieri

I

Partidul Social Democrat

18

II

Partidul Național Liberal

11

III

Alianța 2020 USR-PLUS

4

IV

Pro România

2

Tabel nr. 8: Structura administrației publice
Sursa: https://www.cjarges.ro/en/consilieri-judeteni-mandat-2020-2024

4.15. Mediu
4.15.1. Calitatea aerului, apelor, solului
Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Argeş este formată din 12 staţii fixe.
Poluarea aerului are numeroase cauze, unele fiind rezultatul activităţilor umane din ce în ce mai
extinse şi răspândite în ultima perioadă de timp, altele datorându-se unor condiţii naturale de loc și
de climă. Un aport însemnat în degradarea calităţii aerului îl au însă centralele termice şi mijloacele
de transport care emit în atmosferă oxizi de carbon, dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi. Reţeaua
de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Argeş este formată dintr-un număr 6 staţii fixe
automate, incluse în Sistemul National de Monitorizare a Calităţii Aerului.
Principalele activități care genereaza emisii atmosferice de dioxid de sulf în județul Argeș
sunt: prelucrarea produselor petroliere (OMV Petrom SA- Arpechim Pitești), procesele de
prelucrare în producția de ciment și var (Holcim Romania SA Câmpulung și SC Carmeuse Holding
SRL Câmpulung), producția de autovehicule (SC Automobile Dacia Group Renault Pitești),
industria de prelucrare a lemnului (SC Alprom SA Pitești, SC Forest Product Pitești, SC Surven
Star SRL Rucăr, SC Foresta Curtea de Argeș, etc.), traficul auto la nivelul județului și funcționarea
centralelor termice de încălzire zonă/cartier.
Din punct de vedere biologic şi bacteriologic gradul de curăţenie relativă încadrează apa
majorităţii râurilor din bazinul hidrografic Argeş din punct de vedere al saprobităţii în zona saprobă,
apă de calitate bună. Excepţie fac apele râului Dambovnic, Neajlov şi Cotmeana care din punct de
vedere biologic au o calitate medie spre bun. Referitor la calitatea apei lacurilor de acumulare din
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judeţ, expertizele efectuate arată faptul că majoritatea acestora s-au încadrat în limitele categoriei I
de calitate, cu un grad de trofie caracteristic tipurilor oligo–mezotrof.
Categoriile principalele de surse de poluare difuze sunt reprezentate de:


Aglomerările umane/localităţile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate sau
sisteme corespunzătoare de colectare şi eliminare a nămolului din staţiile de epurare,
precum şi localităţile care au depozite de deşeuri menajere neconforme.



Agricultura:

ferme agrozootehnice care

nu

au sisteme corespunzătoare de

stocare/utilizare a dejecţiilor, comunele identificate ca fiind zone vulnerabile sau
potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole.


Industria: depozite de materii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare de
deşeuri neconforme, unităţi ce produc poluări accidentale difuze, situri industriale
abandonate.

4.15.2.

Arii de interes național
În județul Argeș se evidențiază următoarele arii naturale protejate:



Parcuri nationale = 1,



Arii naturale protejate de interes național = 31,



Arii naturale protejate de interes local (declarate prin HCJ/HCL) = 56,



SCI – situri de importanță comunitară (declarate prin Ordinul2387/2011) = 13,



SPA – situri de protecție avifaunistică (declarate prin HG 971/2007) = 2.

Parcul Național Piatra Craiului este situat la joncțiunea a două mari catene carpatice,
extremitatea sed-vestică a Carpaților Orientali și capătul estic al carpaților Meridionali. Piatra
Craiului, principalul component al Parcului Național este o creastă calcaroasă spectaculoasă cu o
lungime de 25 km, cu altitudini de peste 2.000 m desfășurată pe direcția NNE-SSV, între localitățile
Zărnești și Podu Dâmboviței. În perimetrul zonei există structuri geologice și forme de relief care au
valoare științifică deosebită, și anume Padina Închisă – Orga Mare, Turnurile Dianei, Țimbarul
Mare Degetul lui Călineț, Zaplazul și Marele Grohotiș (Horju Mare).
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4.15.3.

Riscuri naturale

Riscurile identificate la nivelul judeţului, sunt cele din Registrul de riscuri şi capabilităţi al
judeţului Argeș, aprobat de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, astfel: furtuni şi viscol,
inundaţii, căderi masive de zăpadă, alunecări de teren și cutremure de pământ.
Furtunile se produc în special în sezonul cald, între lunile Aprilie şi Octombrie. Acestea
constituie unul din fenomenele meteorologice care încep să se manifeste din ce în ce mai des pe
teritoriul judeţului din cauza schimbărilor climaterice din ultimii ani.
Datorită bogatei reţele hidrografice existente la nivelul judeţului în cele două bazine
hidrografice, şi a variatelor forme de relief, probabilitatea producerii unui astfel de tip de risc este
foarte ridicată. Vârfurile istorice au fost înregistrate în perioada Mai - Septembrie 2005, când, la
nivelul judeţului au fost afectate peste 60 de localităţi; în 2007 - 102 localităţi; în 2010 – 155
localităţi; în 2013 - 45 localităţi; în 2014 - 233 localităţi. Localităţile frecvent afectate de inundaţii
sunt: Curtea de Arges, Arefu, Corbeni, Berevoieşti, Bîrla, Lunca Corbului, Mihăieşti, Corbi,
Domneşti, Cotmeana, Uda, Nucşoara, Musatesti, Valea Danului, Aninoasa, Albestii de Arges,
Miceşti, Mălureni, Buzoieşti, Ştefăneşti, Topoloveni, Suseni, Stolnici, Drăganu, Recea şi Merişani.
Fenomenul de înzăpezire pe teritoriul judeţului este prezent datorită depunerilor masive în
zonele montane respectiv viscolirilor în zonele deschise de luncă sau podiş. Efecte negative pentru
desfăşurarea activităţilor socio - economice prin perturbarea acestora de fenomenul de înzăpezire
pot fi întâlnite în special pe sectoarele drumurilor naţionale ce tranzitează judeţul, dar şi pe
drumurile judeţene/comunale/săteşti ce asigură legăturile rutiere între diferite localităţi. Fenomenul
se manifestă cu preponderenţă în lunile Ianuarie - Martie.
Alunecările de teren s-au manifestat mai acut începând cu anul 2005, atunci când din cauza
precipitaţiilor abundente s-au creat premizele necesare reactivării sau activării unor suprafeţe cu
tendinţe de alunecare. Astfel, în această perioadă, au fost produse alunecări de teren de diverse
tipuri şi în diferite locaţii (teren agricol, fond forestier, căi de comunicaţii etc.), îndeosebi în
localitățile Mioveni, Curtea de Argeş, Ştefăneşti, Câmpulung Muscel, Aninoasa, Tigveni, Cepari,
Morăreşti, Mălureni, Merişani, Domneşti, Boteni, Ciomăgeşti, Poienarii de Argeş, Corbeni, Bascov,
Albeştii de Muscel, Ţiţeşti, Corbi, Muşăteşti, Brăduleţ, Băiculeşti, Nucşoara, Moşoaia, Valea
Danului, Cotmeana, Buzoieşti,Vedea, Poiana Lacului, Lunca Corbului, Albota, Stîlpeni,
Dragoslavele, Stoeneşti, Schitu Goleşti, Albeştii de Argeş, Hîrtieşti, Mioarele, Arefu, Godeni,
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Berevoieşti, Bogaţi, Bălileşti, Ciofrîngeni, Cuca, Cocu, Budeasa, Pietroşani, Boţeşti, Băbana,
Poienarii de Muscel, Vultureşti, Şuici, Cetăţeni, Coşeşti, Sălătrucu, Valea Iaşului, Miceşti,
Dîrmăneşti, Leordeni.
Cele mai frecvente cutremure manifestate în Judeţul Arges sunt cele produse în zona
seismică Vrancea. Riscul seismic în zona epicentrală Vrancea, arata ca în această zonă exista
aproximativ 90% probabilitate de producere a unei mişcări seismice cu magnitudine maxima
aşteptata M.max.=7,5 Richter, o dată la 200 ani, (în interpretarea INFP Bucureşti). Se mai pot
manifesta cutremure produse în microfalia seismică Câmpulung Muscel cu o frecvenţă mai redusă.
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5. COMUNA BOTENI
5.1 Scurt istoric
Deşi menţionate documentar mai
târziu, aşezările umane de pe actualul
teritoriu al comunei Boteni sunt mult mai
vechi, locuirea fiind favorizată de condiţiile
climatice şi poziţia geografică (depresiune
intercolinară

din

cadrul

Muscelelor

Argeşului, căile de acces facilitate de râul
Argeşel).
Prima atestare documentară a satului Boteni este într-un hrisov din 23 Iulie 1512, prin care
Neagoe Basarab întăreşte mânăstirii Cutlumuz de la muntele Athos mai multe sate. Printre martori
se afla şi un dragoslav din Boteni. Acelaşi dragoslav din Boteni apare în această calitate în mai
multe hrisoave – 3 Mai 1531, 18 Aprilie 1533 – fapt notabil pentru poziţia înaltă ocupată de
locuitorii din Boteni în dregătoriile Ţării Româneşti. Următoarea menţiune se referă la fosta aşezare
Neagomireşti, amplasată în partea de Nord a comunei Boteni. Deşi actul din 19 Mai 1565, emis de
cancelaria de la Bucureşti a lui Petru Voievod, nu menţionează locuri sau fapte din această zonă,
este foarte important prin faptul că este scris de "Negoia din Neagomireşti".
Pe lângă ocuparea de importante dregătorii, locuitorii din Boteni au ajuns "grămătici" în
cancelariile domneşti. Satul Neagomireşti a fost menţionat (în puţine documente) începând cu 1609
până în 1845. Se consideră că pietrele de mormânt de la Hobaia ar putea provenii de la biserica
acestui sat.
În a doua jumătate a secolului XVI şi în secolul XVII sunt frecvente menţiunile
documentare despre locuitori din Boteni.
- în 1572 într-un act al lui Lăudat se aminteşte de Neagoe, Logofăt din Boteni;
- în 1576 Mihnea Vodă întăreşte stăpânirea "Vlaicului a lui Stan din Boteni" peste moşia
Lucieni (sat vecin în partea sudică ce aparţine comunei Hârtieşti);
- în 17 iunie 1599 aşezarea este menţionată printr-un alt martor, "Radul al lui Bunul din
Boteni", într-un hrisov emis de cancelaria lui Mihai Viteazul;
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- în 1609 apar menţiuni în actele Mânăstirii Câmpulung despre posesiunile acesteia din
"Jugur, Boteni", probabil în această perioadă satul aparţinând Botenilor;
- în 1620 – 1630, în mai multe acte este menţionat Duca din Boteni;
- în 1629 este menţionat Androne, Stolnicul din Boteni;
- în 1647 este menţionat Mirică, Paharnicul din Boteni.
Fără o atestare documentară clară, tradiţia aminteşte de satul Siliştea, amplasat la circa 3 km
spre nord de centrul actual al comunei, pe malul stâng al râului Argeşel, satul fiind distrus de tătari.
Localitatea a existat probabil în secolul XVI – XVIII, deoarece în secolul XIX existau urmele unei
biserici şi a unei locuinţe atribuite acesteia. În secolul XVIII satele comunei Boteni sunt tot mai
puţin menţionate în documente. În această perioadă zona decade economic, circa o treime din
locuitori pierzându-şi pământurile. Catagrafia din anul 1810 menţionează existenţa a două sate,
Botenii Pământeni şi Botenii Ungureni, cu 114 case şi 490 locuitori, respectiv 70 de case şi 311
locuitori. Satul Botenii Ungureni s-a format în secolul XVIII, prin stabilirea în număr mare a
românilor ardeleni.
La sfârşitul secolului XIX de comuna Boteni aparţineau şapte sate: Pământeni, Gogorani,
Vârtopul, Câmpşorul, Balabani, Linia şi Luncani. Comuna avea 1.563 locuitori (796 bărbaţi şi 767
femei) constituiţi în 351 familii, cu un fond locativ de 348 de case. Din întreaga populaţia două
treimi erau moşneni, iar o treime erau ţărani împroprietăriţi în 1864. Pe râul Argeşel funcţionau 6
mori şi un fierăstrău. În comună exista o şcoală deservită de doi învăţători, cu două săli de clasă şi
frecventată de 60 elevi şi o elevă (din 66 băieţi şi 69 fete de vârstă şcolară). Pentru condiţiile celei
de a doua jumătăţi a secolului XIX este de remarcat numărul relativ mare de ştiutori de carte (95 de
bărbaţi şi 12 femei). Până în anul 1890 în comună existau două biserici, una fiind capela cimitirului,
iar cealaltă în care se oficiau slujbele era construită în prima jumătate a secolului XIX, fiind ctitoria
Praschivei Vlădescu. După 1890 s-a ridicat biserica din satul Boteni, utilizată şi în prezent.
În prima jumătate a secolului XX comuna a ajuns la forma şi consistenţa actuală, cu satele
Boteni, Balabani, Lunca şi Muşcel.
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5.2. Localizare, structură administrativă și accesibilitate
Boteni este o comună localizată în județul Argeș, Muntenia, România. Comuna Boteni se
întinde pe o suprafață de 2.406 ha din care intravilan 541 ha și extravilan 1.865 ha.
Din punct de vedere administrativ, comuna Boteni are în componență următoarele sate:


Boteni – reședință administrativă;



Balabani;



Lunca;



Mușcel;
Comuna Boteni se învecinează astfel:

-

în partea de Nord cu comuna Mioarele;

-

în partea de Vest cu comuna Poienarii de Muscel;

-

în partea de Sud cu comuna Hârtiești;

-

în partea de Est cu comuna Văleni – județul Dâmbovița.
Căile de acces către comuna Boteni sunt:

-

DN 73 D (Hârtiești, Vulturești, Davidești, Mioveni, Mărăcineni, Mioarele și Valea Mare-Pravăț);

-

DJ 723 (Lăicăi, Văleni – Dâmbovita, Mioarele și Câmpulung);

-

DJ 737 Mioarele;

-

DC 39;

-

DC 37;

-

DC 119;

Aeroporturi apropiate:
- Sibiu – 172 km;
- Brasov – 95 km;
- București – 129 km;
Distanța față de municipiile și orașele din județul Argeș:
- Pitești – 49 km;
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- Curtea de Argeș – 70 km;
- Câmpulung – 17 km;
- Mioveni – 32 km;
- Topoloveni – 56 km;
- Stefănești – 50 km
- Costești – 75 km;
Distanța față de orașe importante din țară:
⁎ București – 129 km
⁎ Suceava – 416 km
⁎ Iași – 402 km
⁎ Galați – 301 km
⁎ Constanța – 361 km
⁎ Pitești – 49 km
⁎ Craiova – 169 km
⁎ Timișoara – 477 km
⁎ Oradea – 514 km
⁎ Baia Mare – 466 km
⁎ Târgu Mureș – 260 km
⁎ Brașov – 95 km
⁎ Sibiu – 172 km

5.3. Cadru natural
Relieful comunei Boteni consituie baza condițiilor naturale și suprafața directă asupra
căreia acționează tot complexul de factori interni și externi, inclusiv activitatea omului. Zona de
care ne ocupăm nu poate fi tratată singular. Dealurile prelungi, de natură structurală, coboară
concordant cu stratificația slab ondulată sau ușor înclinată (cu pante între 6 -16 %). Aceste dealuri
sunt numite ,,musceleˮ. O trecere asemănătoare se produce între podiș și Subcarpații Getici unde
relieful devine semeș (Măgura Mățău ajunge la 1.018 m altitudine) și mai accidentat.
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Comuna Boteni este amplasată în Depresiunea Getică, pe flancul nordic anticlinalului
Boțești – Colibași – Drăganu, în zona Dealurilor Subcarpatice. Deasemnea zona în care este
amplasată cuprinde un relief accidentat, dar și lungi terase și dealuri înalte, denumite ,,muscele”.

Imagine nr. 11: Unități de relief la nivelul României
Sursa: Atlas Geografic – Editura Corint



Clima
Clima comunei Boteni este temperat continentală moderată de dealuri, cu influenţe de

tranziţie (estice). Climatul de deal este influenţat de prezenţa unor fenomene de întrepătrundere a
elementelor climatice atât dinspre munte cât şi dinspre câmpie. Ca sub tip, clima este de dealuri
joase (sub 500 m) şi de vale intracolinară.
Maxima medie zilnică din comuna Boteni înregistrează valori cuprinse între 3°C și 25°C,
maximele acesteia înregistrându-se în lunile Iulie și August (25°C), urmate de luna Iunie (22°C), iar
minima medie zilnică este cuprinsă între -3°C și 16°C.
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Figura nr. 1: Temperatura și precipitațiile medii
Sursa: https://www.meteoblue.com/

Temperatura medie anuală este de 8-9°C, temperaturile maxime înregistrându-se în lunile
Iunie și August (în care s-au înregistrat cca. 7 zile cu temperaturi de peste 25°C, în timp ce
temperaturile minime sunt înregistrate în lunile Decembrie și Ianuarie, când pentru cca. 11 zile
temperatura a scăzut sub media înghețului.

Figura nr. 2: Temperaturi maxime
Sursa: https://www.meteoblue.com/
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Comuna Boteni se încadrează într-o zonă cu puternic caracter torențial, având perioade cu
precipitații abundente, precipitații care determină fenomene de eroziune accentuate și depuneri
substanțiale în zona de confluență și vărsare. În anumite perioade ale anului, comuna este lovită de
viituri puternice și au loc inundații cu caracter temporar.
Precipitaţiile medii anuale oscilează între 700 şi 800 mm. Căderea precipitaţiilor este
neregulată atât în timpul anului, cât şi de la un an la altul. Cele mai multe precipitaţii cad primăvara,
iar cele mai puţine toamna. Sunt ani ploioşi când se înregistrează chiar dublul valorii medii
multianuale şi ani secetoşi când acestea ajung la jumătatea acestei valori. Luna Iunie este cea mai
bogată în precipitații, urmată de lunile Septembrie si Noiembrie, pe când cele mai secetoase luni
sunt Octombrie și Ianuarie.

Figura nr. 3: Cantitatea de precipitații
Sursa: https://www.meteoblue.com/



Flora și fauna
Flora zonei este diversă, aici întâlnindu-se atât plante caracteristice ţinuturilor montane, cât

şi plante răspândite în regiunile mai joase. Pe dealurie însorite având expoziţie sudică, estică şi
vestică, se întâlnesc numeroase plante iubitoare de căldură (termofile), cu comportament relictar ca:
iarba-de-şoaldină (Sedum acre, Sedum sexangiilare), iarba-negilor (Sedum hispanicitm), bortişorul
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(Semperviviim marmoreitm), buruiana-de-in (Linaria genistifoliă), clopoţeii (Campanilla sibirica)
ssp.divergens, cimbrişorul (Thymus dacicus), drobul (Cytisus heuffelii), mojdreanul (Fraxinus
ornus), caprifoiul (Lonicera xylosteum), parpianul (Aniennaria dioica), păpădia (Taraxacum
laevigatum).

Imagine nr. 12: Câmp cu flori
Sursa: https://wallhere.com/ro/wallpaper/227401

Dintre aceste elemente termofile, cu caracter relictar, care au o existenţă foarte veche, se
întâlnesc sporadic speciile de fag (Fagus sp.), diseminate prin făgete. Vegetaţia împrejurimilor este
reprezentată de fitocenoze ale unor asociaţii lemnoase - făgete, cu fag (Fagus sylvatica), paltin de
munte (Acer pseudoplatanus), ulm de munte (Ulmus glabra),mesteacăn (Betula pendula), carpen
(Carpinus betulus), frasin (Fraxinus excelsior), păducel (Crataegus monogyna), alun (Corylus
avellana), sânger (Cornus sanguínea) etc. şi molidişuri, cu molid (Picea abies), brad (Abies alba),
pin (Pinus sylvestris), fag (Fagus sylvatica), soc roşu (Sambucus racemosa), sorb (Sorbus
aucuparia), măceş (Rosa pendulino) ş. a. - precum şi asociaţii ierboase de stâncărie şi cele alcătuite
din Agrostis capillaris, Festuca rubra şi Nardus stricta, dominante.
Așezarea geografică a teritoriului, varietatea reliefului, clima și vegetația se răsfrâng în mod
direct asupra componenței faunei. Diversitatea se datorează varietății biotopurilor. Mamiferele sunt
reprezentate prin peste 50 de specii, precum:
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căpriorul (Capreolus capreolus),



cerbul(Cervus elaphus),



lupul (Caniş lupus) ,



vulpea (Vulpes vulpes),



râsul (Lynx lynx),



pisica sălbatică (Felis silvestris),



jderul de piatră (Martes foind),



jderul de copac (Martes martes),



dihorul (Mus te la putorius),



nevăstuica (Mustela nivalis),



ursul (Ursus arctos),



mistreţul (Sus scrofa),



viezurele (Meles meles),



ariciul (Erinaceus roumanicus),



iepurele.
În comuna Boteni nu s-au făcut cercetări ornitologice sistematice, ci doar observaţii

sporadice, însă, prin analogie cu alte zone cu habitate asemănătoare, putem spune că, în ciuda
suprafeţei sale destul de mici, fauna de păsări existentă aici este una diversă, cu cel puţin 130 de
specii.
În funcţie de trăsăturile lor, speciile aparţin mai multor grupe, numite ordine în sistematică
biologică: corcodei (Podiceps cristatus), cormorani (Phalacrocorax carbo), stârci şi berze (Egretta
alba, Ardea cinerea, Ciconia ciconia etc.), gâşte şi raţe (Anser albifrons, Anas platyrhynchos,
Aythya ferina etc.), păsări răpitoare de zi (Aquila chrysaetos, Accipiter nisus, Falco peregrinus etc.),
păsări scurmătoare (Bonasa bonasia, Perdix perdix şi Coturnix coturnix), cocori şi specii înrudite
(Grus grus, Rallus aquaticus etc.), nagâţi, prundăraşi, sitari şi pescăruşi (Vanellus vanellus,
Charadrius dubius, Scolopax rusticola, Larus ridibundus etc.), porumbei şi turturele (Columba
oenas Streptopelia turîur etc.), cuci (Cuculus canorus), păsări răpitoare de noapte (Otus scops,
Athene noctua, Strix uralensis etc.), caprimulgi (Caprimulgus europaeus), drepnele (Apus apus şi
Apus melba), păsări asemănătoare dumbrăvencei (Alcedo atthis, Coracias garrulus etc.), ciocănitori
(Picus viridis, Dendrocopos leucotos, Dryocopus martius etc.) şi păsărele (Delichon urbica,
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Motacilla cinerea, Alauda arvensis, Hirundo rustica, Anthus spinoletta, Sturnus vulgaris, Cinclus
cinclus, Pranella modularis, Sylvia atricapilla, Phoenicurus ochruros, Erithacus rubecula, Parus
caeruleus, Fringilla celebs, Carduelis carduelis etc.).



Hidrografia
Rețeaua de râuri (temporare sau permanente), izvoarele, apele freatice, de adâncime și

unitățile lacustre formează resursele de apă din comuna Boteni. Din punct de vedere hidrografic,
teritoriul comunei Boteni aparține bazinului hidrografic al râului Argeș.
Comuna Boteni este străbătută de râul Argeșel, care îsi colecteaza apele dintr-o serie de
afluenti: Valea Bolatului, Valea lui Negrilă, Valea Șchioapei, Valea lui Ion, Valea Iuzii, Valea
Cărbunelui, Valea Serbeștilor, Valea Grecilor, Valea Vinoaii, Valea Ulmencii, Valea Gogorăștii,
Valea Brusturetului și Valea Aninisului.
Argeșel este un râu care curge în județul Argeș, România. Își are izvorul în Munții IezerPăpușa și se varsă în Râul Târgului în apropiere de localitatea Mioveni.

Imagine nr. 12: Parcursul râului Argeșel
Sursa: https://wallhere.com/ro/wallpaper/227401



Resursele solului
Județul Argeș beneficiază de existența unei game variate de resurse naturale, datorită

reliefului variat. Comuna Boteni beneficiază de o mare diversitate a solurilor, fiind prezente
aproape toate grupele principale de soluri în diferite proporții datorită schimbărilor bioclimatice. Pe
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teritoriul comunei Argeș nu se găsesc substanțe minerale utile în cantități semnificative care să
constituie obiectul unor exploatări.

Repartizarea solurilor în teritoriul
comunei Boteni

Cambisoluri

Spodosoluri

Soluri
hidromorfe

Soluri neevoluate
sau trunchiate

Figura nr. 4: Repartizarea solurilor în interiorul comunei Boteni
Sursa: https://www.meteoblue.com/

Cea mai mare parte a teritoriului comunei Boteni este alcătuită din soluri hidromorfe, soluri
care sunt specifice reliefului ondulat, cu zone alternante depresionare și ridicate. Solurile din clasa
Cambrisolurilor reprezinta 16% din solurile comunei Boteni, iar spodosolurile și solurile
neevoluate, trunchiate sau desfundate se regăsesc între valorile de 1%-8%.



Turismul
Cadrul natural foarte bogat și variat conferă valori turistice deosebite comunei Boteni.

Turismul deține un rol esențial în dezvoltarea regiunii, fiind de asemenea o activitate economică
importantă. Având o evoluție rapidă și implicații socio-culturale și de mediu, contribuția la creșterea
economică și ocuparea forței de muncă este una esențială.
Comuna Boteni se bucură, în apropierea sa, de frumusețea si atracția următoarelor obiective
de interes turistic deosebit:


Mormântul marelui filozof Petre Ţuţea – fiu al comunei Boteni,



Muzeul satului “Ion Chelcea”,



Crucea de piatră de pe valea Hobăii, monument istoric memorial sau funerar de interes
național, aflat la 4 km de satul Boteni și datând de la 1656.
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Casa Gheorghe Duțescu (începutul secolului al XX-lea) de la numărul 333 din satul Boteni.



Mănăstirea Negru-Vodă - mănăstire ortodoxă de călugări din Câmpulung Muscel, ctitorită în
secolul al XIV-lea de către Radu Negru Vodă și este situată la intrarea dinspre Pitești, pe
Strada Negru Vodă, nr.64. Biserica este înconjurată de ziduri de piatră și are la intrare un turn
clopotniță înalt sub aspectul unei fortărețe, servind adesea ca loc de apărare și reprezintă o
construcție monumentală specifică arhitecturii secolului al XVII-lea din Muntenia.

Imagine nr. 13: Mănăstirea Negru-Vodă
Sursa: https://destepti.ro/manastirea-negru-voda-din-campulung-muscel-campulung



Mausoleul de la Mateiaș - Monument dedicat eroilor din Războiul de Întregire Națională
dintre anii 1916-1918. Este situat pe Drumul european E574 (DN 73), la 11 km de Câmpulung
spre Brașov, pe Dealul Mateiaș. Grupul Nămăiești - condus de Generalul Traian Găiseanu având în componență diviziile 22 și 12 Infanterie, a reușit să reziste unui inamic net superior
echipat și mult mai bine pregătit, în perioada 25 Septembrie/8 Octombrie-10/23 Noiembrie
1916. Prin luptele duse aici, a fost oprită înaintarea Puterilor Centrale spre Câmpia Română.
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Imagine nr. 14: Mausoleul de la Mateiaș
Sursa: http://info-herodot.ro/item/cod-4519-mausoleul-de-la-mateias/



Manastirea Cetățuia Negru Vodă - Cunoscută inițial sub denumirea de "Schitul Cetățuia
Negru Vodă", mănăstirea este construită pe o stâncă înaltă, la altitudinea de 881 de metri, pe
malul stâng al râului Dâmbovița, între "Valea lui Coman" și "Valea Chiliilor". Mănăstirea este
situată la 22 de kilometri Sud-Est de orașul Câmpulung, pe șoseaua națională CâmpulungTârgoviște-București, pe frumoasa vale a Dâmboviței, între satele Cetățeni și Cotenești.

Imagine nr. 15: Manastirea Cetatuia Negru Voda
Sursa: https://muscel-info.ro/viziteaza/manastirea-cetatuia-negru-voda/
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6. ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE
6.1 Fondul locativ
Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate,
inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, veterani, case
speciale pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi alte încăperi
locative în alte construcţii utile pentru locuit.
Fondul locativ pe forme de proprietate se divizează astfel:


fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi

în deplină

administrare gospodărească a întreprinderilor de stat;


fondul locativ municipal - fondul care se află în proprietatea Oraşului/Municipiului, precum şi
fondul care se află în administrarea

gospodărească a întreprinderilor municipale sau în

administrarea operativă a instituţiilor municipale;


fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit
individuale, apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele
cooperativelor de construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea persoanelor
juridice (create în baza proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul mijloacelor
proprii;



fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea personală,
în proprietatea comună sau în cote părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii publice şi private;



proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea
întreprinderilor mixte cu participare străină.
Fondul locativ al comunei Boteni este alcătuit din fondul locativ public și fondul locativ

privat. Conform datelor Institutului Național de Statistică, la sfârșitul anului 2020 fondul locativ
public era format din 1 locuință, iar fondul locativ privat era format din 1.164 locuințe, în total
1.165 locuințe.
Analiza numărului de locuințe terminate în comuna Boteni, conform datelor prezentate de
Institutul Național de Statistică rezultă că, anual, numărul de locuințe este în creștere, fiind realizate
noi locuințe, predominant, din fondurile populației.

93

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BOTENI, JUDEȚUL ARGEȘ
2021-2027

1161

1162

1162

1163

1163

1165

1164

1164

1164

1164

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Proprietate privată

1

Proprietate publică

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Figura nr. 4: Locuinte existente la sfarsitul anului pe forme de proprietate în comuna Boteni
Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

În anul 2020, fondul locativ al comunei Boteni cuprindea 41.963 m.p. arie desfășurată
(reprezentând 0,31% din totalul județean). Dintre aceștia, 41.931 m.p.arie desfășurată tip proprietate
privată și 32 m.p. arie desfășurată tip proprietate publică.

6.2. Fondul funciar
În 2014, fondul funciar al comunei însuma un total de 2.447 ha, din care:


1.808 ha cu destinație agricolă,



142 ha cu destinație arabilă,



492 ha pășuni,



637 ha fânețe,



537 ha livezi și pepiniere pomicole.
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Figura nr. 5: Structura fondului funciar a comunei Boteni
Sursa: www.wikipedia.org

6.3. Populație
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Boteni se ridică la 2.495 de
locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.739 locuitori.
Totalul de 2.495 de locuitori este compus din locuitorii celor 4 localități componente, respectiv:
Boteni – 1653, Balabani – 208, Lunca – 544, Muscel – 90.
Distribuția locuitorilor pe sexe în comuna Boteni reliefează dominanța sexului feminin, însă
valorile nu sunt semnificativ mai ridice. Conform recensământului din anului 2011, din totalul de
2.495 de locuitori, 1.225 de locuitori sunt de sex masculin, iar 1.270 de sex feminin.
Majoritatea locuitorilor sunt români (98,68%). Pentru 1,32% din populație, apartenența
etnică nu este cunoscută.
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Figura nr. 6: Componența etnică a comunei Boteni
Sursa: www.wikipedia.org

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97,56%). Pentru
1,32% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
Ortodocși

Apartenență necunoscută
1,32%

97,56%

Figura nr. 6: Componența confesională a comunei Boteni
Sursa: www.wikipedia.org

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în 2021, populația comunei
Boteni însuma 2.273 locuitori, în scădere cu 1% față de anul 2020, când populația comunei însuma
2.296 locuitori.
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Figura nr. 7: Evoluția populației după domiciliu a comunei Boteni
Sursa: Reprezentare proprie după datele furnizate de INSTITUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

6.4. Sănătate
Infrastructura de sănătate a comunei Boteni cuprinde:


1 cabinet medical de familie,



1 centru de permanență,



1 cabinet stomatologic,



1 farmacie.
Deși comuna Boteni nu se bucură de o infrastructură de sănătate bogată, accesul către orașul

Pitești este facil, în oraș existând un număr de 3 spitale orășenești aflate în proprietatea publică. Cel
mai apropiat spital modern este cel din orașul Mioveni.

6.5. Asistență socială
În cadrul Primăriei comunei Boteni funcționează Compatimentul de Asistență Socială.
Obiectivul major al Compartimentului de Asistență Socială este reprezentat de asistarea
persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, psihică sau socială, nu au
posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe privind
integrarea socială.
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Compartimentul de Asistență Socială este la dispoziția beneficiarilor prin servicii primare,
care urmărește realizarea obiectivului menționat anterior, prin acordarea de beneficii și servicii
sociale pe baza cererilor și a anchetelor sociale.

6.6. Educație
Modernizarea sectorului educațional în comuna Boteni reprezintă unul din obiectivele
esențiale ale administrației publice locale.
Infrastructura de învățământ a comunei Boteni este reprezentată de Şcoala Gimnazială
,,Petre Ţuţea” Boteni, personalul fiind compus din 33 de persoane angajate.

Imagine nr. 16: Şcoala Gimnazială “Petre Ţuţea” Boteni
Sursa: https://scoli.didactic.ro/scoala-gimnaziala-boteni

De asemenea pe teritoriul comunei se regăsește și o unitate de învățământ pentru
învățământul preșcolar, respectiv ,,Grădinița cu program prelungit Nr. 1, Boteni’’.
Toate aceste unități de învățământ au fost modernizate, reabilitate și extinse în perioada de
finanțare 2014-2020, în vederea realizării condițiilor optime pentru o educație de calitate, asigurând
astfel creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învațământului obligatoriu, în
special pentru copii cu risc crescut de părasire timpurie a sistemului.
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Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare
măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând
premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții.
Acest deziderat nu se poate realiza însa fără o infrastructură adecvată/corespunzatoare
ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea
timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitați sociale si a capacitații de integrare socială.

6.7. Cultură și culte
Cultura este componenta centrală a bogatului patrimoniu și trecut
istoric, deținând un rol important în potențarea atractivității anumitor
locuri și în consolidarea identității unice a unui spațiu dat.
Activitatea culturală din comuna Boteni se desfășoară în cadrul
unui cămin cultural și al unui muzeu sătesc. Privitor la unitățile de cult
ale zonei, în comuna Boteni se regăsește Biserica Sfânta Paraschiva.
Parohia Sfânta Cuvioasa Paraschiva din comuna Boteni face parte din cadrul
Protoieriei Câmpulung Muscel, în subordinea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Biserica
Sfânta Paraschiva este principalul punct de reper al comunei Boteni. Se află la cea de a doua a
zidire, fiind construită în anul 1875 pe locul alteia mai vechi ce data din anii 1778–1780, după cum
glăsuiește pisania de deasupra ușii de intrare în pronaos.
De asemenea pe teritoriul comunei Boteni se regăsesc și patru monumente memoriale:


Crucea de piatră de la 1656 – sat Boteni,



Monumentul Eroilor de la 1877 și 1916-1918 – sat Boteni,



Monumentul Eroilor de la 1941-1945,



Monumentul Memorial ,,Petre Țuțea’’, construit în anul 2003.

6.8. Economie


Mediul de afaceri al comunei Boteni
La niveul comunei Boteni sunt înregistrați 138 de agenți economici (reprezentând 0.22% din

totalul agenților economici din județul Argeș).
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Cifra de afaceri reprezintă 0,02% din cifra de afaceri din județul Argeș, fiind de 14,9
milioane lei (3,4 milioane euro). Numărul de angajați este de 69, reprezentând 0,05% din totalul
de angajați din județul Argeș, iar profitul este în cuantum de 1,9 milioane lei ( 425.440 euro).
Top firme din Boteni, după cifra de afaceri:
1. MIHAIUS TOPIMAGE S.R.L – 2,5 milioane lei (560.638 euro),
2. DANCOS GALAXY TRANS S.R.L – 2,3 milioane lei (512.099 euro),
3. LAUR-PHARM S.R.L. – 1,9 milioane lei (421.667 euro),
4. N&D & NATY STAR 2006 S.R.L – 1 milion lei (231.790 euro),
5. LEAU COMPANY S.R.L – 1,1 milioane lei (230.305 euro).
Top firme din Boteni, după numărul de angajați:
1. DANCOS GALAXY TRANS S.R.L – 8 angajați,
2. LEOXANDRA MARKET S.R.L – 6 angajați,
3. MIHAIUS TOPIMAGE S.R.L – 6 angajați,
4. DUMITRU POPESCU CONSTRUCT S.R.L – 5 angajați,
5. EDILITARE BOTENI MUSCEL S.R.L – 4 angajați.
Top firme din Boteni, după profit:
1. DANCOS GALAXY TRANS S.R.L – 582.566 lei (132.401 euro),
2. CHESI TOP SPEDITION S.R.L-D – 235.148 lei (53.443 euro),
3. PETALEX TOP LOGISTIC S.R.L – 199.038 lei (45.236 euro),
4. MIHAIUS TOPIMAGE S.R.L – 153.644 lei (34.919 euro),
5. ALY-COS STAR TRADIȚIONAL S.R.L – 126.735 lei (28.803 euro).
Top domenii în Boteni, în funcție de codul CAEN:
1. CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi și tutun – 6,2 milioane lei (1,4 milioane euro),
2. CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri – 4,6 milioane lei (1 milion euro),
3. CAEN 4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate – 1,9
milioane lei (421.667 euro)
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4. CAEN 4639 – Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun - 1,1
milioane lei (239.305 euro),
5. CAEN 5320 – Alte activități poștale și de curier – 452.212 lei (102.775 euro).
⁎ NOTĂ: Datele au fost preluate de pe site-ul www.topfirme.com.



Agricultura
În anul 2014 terenul agricol însuma 2.447 ha, din care 142 ha sunt reprezentate de terenul

arabil, iar pășunile și fânețele ocupă 1.129 ha (pășuni 492 ha, fânețe 637 ha).
 Cultivarea cerealelor
În anul 2003 suprafața și producția principalelor culturi erau reprezentate astfel:
Porumb boabe: suprafața reprezenta 0,07% din totalul județului Argeș și producția 0,07%.
Cartofi: suprafața reprezenta 1,1% din totalul județului Argeș și producția 1,13%.
Legume: suprafața reprezenta 0,15% din totalul județului Argeș și producția 0,14%.
Principalele

Suprafața cultivată a

culturi

principalelor culturi (ha)

Producția agricolă vegetală (tone)

Boteni

Argeș

Boteni

Argeș

Porumb boabe

38

52500

114

158510

Cartofi

47

4292

705

62243

Legume

10

6524

113

82790

Tabel nr. 9: Cultivarea plantelor
Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică

 Creșterea animalelor
În anul 2003, situația principalelor categorii de animale se prezenta astfel:
Bovinele: reprezentau 0,98% din totalul județean.
Porcinele: reprezentau 0,82% din totalul județean.
Ovinele: reprezentau 1,4% din totalul județean.
Păsărinele: reprezentau 0,59% din totalul județean.
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Boteni

Argeș

Bovine

1139

116568

Porcine

1252

152992

Ovine

2251

160223

Pâsărine

10400

1758221

Principalele categorii de
animale

Tabel nr. 10: Creșterea animalelor
Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică

 Pomicultura
Pomicultura în comuna Boteni din anul 2003 a avut o producție de 4.105 tone, având o
creștere procentuală de 121% față de anul 2000. În anul 2002, datoriă condițiilor meteo
nefavorabile, producția pomicolă a fost afectată, ajunând doar la 480 de tone.
Pomi fructiferi

2000

2001

2002

2003

Producția de fructe (tone)
1850

1850

480

4105

Tabel nr. 11: Producția pomilor fructiferi în intervalul 2000-2003
Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică

 Viticultura
Pe raza comunei Boteni nu sunt suprafețe destinate viticulturii, în special viță de vie nobilă,
vița de vie nobilă sau hibridă existând doar în gospodării pentru consum propriu
 Piscicultura
În proprietatea comunei Boteni nu se află nicio baltă special amenajată pentru pescuit.


Industrie
102

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BOTENI, JUDEȚUL ARGEȘ
2021-2027

Principalele ramuri ale industriei prezente în comuna Boteni sunt:
1. Industria alimentară,
2. Industria prelucrătoare.

6.9. Infrastructura de utilități
a) Alimentarea cu apă și canalizare
Din analiza datelor statistice, lungimea totală a rețelei de apă din județul Argeș a înregistrat
o ușoară creștere, însumând 4.121,7 km la finalul anului 2020. Comparativ cu situația înregistrată la
nivel județean, lungimea totală a rețelei de apă din comuna Boteni a înregistrat valoarea de 40,3 km
(reprezentând 0,98% din totalul județean).
În ceea ce privește cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor, în comuna Boteni,
s-au înregistrat 163 mii de m.c., dintre care 158 mii de m.c. au fost consumați pentru uz casnic,
(reprezenând 0,69% din totalul județean), la finalul anului 2020.
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Figura nr. 8: Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor
Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică

Din anul 2016 până în anul 2020, lungimea rețelei de canalizare a județului a înregistrat o
ușoară creștere, concomitent cu cea a comunei Boteni. În anul 2020, rețeaua comunei Boteni
însuma 17,9 km (reprezentând 1,51% din totalul județean), iar la sfârșitul anului 2021 însuma 17,90
km.
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Figura nr. 9: Lungimea totală a conductei de canalizare
Sursa: Reprezentare proprie pe baza datelor extrapolate de pe Institutul Național de Statistică

b) Alimentarea cu gaze naturale
Conform surselor statistice, în ultimii ani, nu a fost consemnată situația privind distribuția
gazelor naturale, deoarece, în comuna Boteni nu există un sistem centralizat de alimentare cu
energie termică.
c) Alimentarea cu energie termică
Conform surselor statistice, în ultimii ani, nu a fost consemnată situația privind distribuția
energiei termice, deoarece, în comuna Boteni, nu există un sistem centralizat de alimentare cu
energie termică.
d) Alimentare cu energie electrică
Principalul producător, furnizor și distribuitor de energie electrică şi termică din Argeș este
CEZ Distribuție Oltenia.
e) Rețeaua de iluminat public
Rețeaua de iluminat public cuprinde 26 km modernizați,7 km sunt vizați pentru modernizare
și 2 km pentru extindere (total 33 km).
În comuna Boteni nu există surse majore de producere a energiei electrice (centrale
electrice). Alimentarea cu energie electrică se realizează din liniile electrice de medie tensiune din
zonă. Distribuția energiei electrice la consumatori se face prin rețele de joasă tensiune, în montaj
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aerian pe sâlpii din beton armat. Traseele rețelei urmează traseul drumurilor, cuprinzând în
întregime zonele construite, pe stâlpii reșelei de joasă tensiune este montată și rețeaua de iluminat
stradal.
f) Rețeaua stradală
Rețeaua stradală a comunei Boteni însumează 46 km, din care 13,5 km sunt în stadiu de
xecuție, iar 8 km necesită modernizare.
Rețeaua de drumuri este asfaltată într-o proporție bună, aflându-se într-o stare bună, dar la
sfărșitul anului 2021 sunt aproximativ 8 km de drumuri comunale și locale nemodernizate
(neasfaltate). Drumurile pietruite și/sau de pământ sunt în mare parte drumurile agricole și
drumurile forestiere.
g) Serviciile de salubritate
Serviciul de salubritate este asigurat de operatorul privat Financiar Urban SRL, prin ADI
SERVSAL, operator ce colectează deșeurile menajere de la instituțiile publice, gospodării și
operatorii economici.
h) Transportul în comun
Comuna Boteni nu are un serviciu propriu de transport în comun. Transportul către zonele
rurale/urbane se efectuează cu firme de transport persoane, cu licență.

6.10. Mediu
Pe teritoriul comunei Boteni nu există surse de poluare industrială. Sursele de poluare
existente la nivelul zonei sunt reprezentate de traficul rutier, canalizarile gospodăriilor care nu sunt
racordate la rețeaua de canalizare, precum și de praful adus din zonele agricole.
6.10.1 Calitatea factorilor de mediu
În județul Argeș nu s-au semnalat până acum poluări cu impact major. Calitatea aerului
poate fi alterată din cauza traficului rutier, prin emisia de noxe. O emisie mare de pulberi în aer se
realizează și prin antrenarea prafului din zonele agricole și din cauza drumurilor de exploatare
agricolă neamenajate și a drumurilor locale.
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Supravegherea calității apei potabile reprezintă una dintre principalele activități derulate la
nivelul Direcției de Sănătate Publică Argeș. Monitorizarea calității apei potabile se asigură de către
producător, distribuitor S.C. Edilitare Boteni Muscel SRL prin societatea Tic Marcon SRL și de
către Direcția de Sănătate Publică Argeș, conform prevederilor Legii 458/2002 privind calitatea
apei potabile, republicată în 2011, cu modificările și completările ulterioare si H.G. Nr. 974/2004
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a apei potabile, cu
modificările si completările ulterioare.
Aprovizionarea cu apă potabilă a comunei Boteni se realizează prin intermediul
rezervoarelor de înmagazinare din localitate. Factorii poluatori majori care afectează calitatea apei
subterane sunt produsele chimice utilizate în agricultură, produsele menajere și produsele rezultate
din zootehnie.
Marea diversitate a utilizărilor apei înseamnă şi o diversitate a caracteristicilor fizicochimice, şi uneori microbiologice, a diferitelor folosinţe de apă. Apă chimic pură nu există în
natură, iar componenţii din fiecare tip de folosinţă de apă au valori specifice, reglementate prin
documente de calitate, care se verifică şi se controlează prin analize specifice.
Poluarea apelor subterane apare ca rezultat al eliberării de agenți de poluare în pământ, în
rezervoarele naturale de apă cunoscute drept pânză freatică. Odată ce agenții de poluare eliberați își
fac drum catre apa subterană ei produc contaminarea.
Agenții de poluare se deplasează în general în panza freatică în funcție de proprietățile
biologice, fizice și chimice. Procese precum difuzia, dispersia, absorbția și viteza mișcării apei
facilitează adesea deplasarea lor. Dar, în general, mișcarea agenților de contaminare în panza
freatică este lentă și, ca atare, concentrația lor este una mare, formând astfel pana de contaminare.
Pe masură ce pana de contaminare se extinde, ea poate intra în contact cu izvoarele sau cu puțurile
de apă, facându-le nesigure pentru consumul uman.
Datorită acestor factori prezentați anteriori, apa din comuna Boteni trebuie să treacă prin
procesul de osmoză inversă, aplicând astfel o presiune și forțând moleculele de solvent să treacă
printr-o membrană semipermeabilă, de la soluția cea mai concentrată către cea mai diluată. Folosind
osmoza inversă, apa contaminată poate fi trecută printr-o membrană care reține moleculele cu
dimensiuni mai mari decât ale apei, fiind astfel separată de agenții poluanți.
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Prin implementarea proiectului ,,Stație tratare apă cu osmoză inversă, comuna Boteni,
județul Argeș’’, scopul a fost reprezentat de producea apei potabile pentru localitatea Boteni,
preluând cca 80% din debitul total de apă brută Q total = 7 l/s pompat din două foraje F1 si F2
existente în localitate (QF1=2 l/s;QF2=5 l/s ).
Rețelele de alimentare cu apă sunt realizate în toate satele componente și pe toate străzile.
Foarte puține gospodării nu sunt racordate la sistemul de alimentare cu apă.

6.11. Politică și administrație
Comuna Boteni este administrată de un primar și un consiliu local compus din 11 consilieri.
Domnul primar, Leau Vasile, de la Partidul Social Democrat, este în funcție din anul 2014.
Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide
politice:
Partid

Consilieri

Partidul Social Democrat

6

Partidul Național Liberal

2

Partidul Mișcarea Populară

2

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților

1

Tabel nr. 12: Structura administrației publice a comunei Boteni
Sursa: Wikipedia

6.12. Venituri preconizate din bugetul local pentru perioada 2022-2025
An

2022

2023

2024

2025

Venituri

4.679,00

3.630,00

3.340,00

3.380,00

preconizate
Tabel nr. 13: Venituri preconizate pentru perioada 2022-2025
Sursa: Primăria Comunei Boteni
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7. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT reprezintă un instrument de analiză strategică, menit să pună în evidență,
într-o formă clară și succintă, punctele tari (Strengths) și punctele slabe (Weaknesses) ale comunei
Boteni, respectiv oportunitățile (Opportunities) și amenințările (Threats) identificate la nivelul
comunei.
Punctele tari și punctele slabe derivă din mediul intern al comunității și din resursele
acesteia, în timp ce oportunitățile și amenințările provin din mediul extern, comunitatea neavând
vreo influență asupra acestor factori. Oportunitățile și amenințările pot fi potențiale sau reale. Pe
baza analizei SWOT, se urmărește valorificarea adecvată a unor elemente ale punctelor tari, pentru
a fructifica oportunitățile, respectiv remedierea punctelor slabe în scopul diminuării probabilității de
producere a amenințărilor. Astfel, compararea celor patru componente ale analizei SWOT permite
conturarea următoarelor v de intervenție:
Îmbunătățirea unor aptitudini specifice sau obținerea unor noi puncte tari;
Minimalizarea sau eliminarea punctelor slabe;
Exploatarea unor noi oportunități;
Prevenirea urmărilor riscurilor identificate.
Pentru a realiza o analiză cât mai realistă și eficientă a comunei Boteni, s-a elaborat câte o
analiză SWOT pentru următoarele domenii de analiză:
 Demografie și capital uman
 Sănătate și asistență socială
 Educație
 Cultură și culte
 Infrastructură și mediu
 Economie
 Turism
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7.1. Demografie și capital uman
Puncte tari

Puncte slabe



Nu există conflicte majore între populaţia de români și alte etnii;



Rata scazută a infracționalității.



Populația după domiciliu într-un trend monoton descrescător în
ultimii cinci ani;



În cea mai mare parte, nou-veniţii sunt reprezentaţi de persoane din
mediul urban care îşi fac case de vacanţă;



Lipsa oportunităților egale pentru persoanele care sunt supuse
excluziunii sociale;



Adaptarea lentă a locuitorilor vârstnici la schimbările și provocările
mediului actual;



Nu există programe locale de calificare și recalificare a forței de
muncă.

Oportunități



Sprijinirea categoriilor defavorizate;



Posibilitatea accesării unor programe de finanțare pentru formarea
resurselor umane, reconversie profesională;



Implicarea autorităților locale în problemele comunității;



Organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în
regiune, adaptate pieței muncii;



Stimularea revenirii în țară a persoanelor plecate în străinătate, o
dată cu dezvoltarea zonei.

Amenințări



Migrarea forței de muncă;



Accentuarea procesului de îmbătrânire a populatiei;



Tendința de scăderea a populației prin plecări în alte comune și
orașe, în special a populației masculine – în căutarea unui loc de
muncă.
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7.2. Sănătate și asistență socială
Puncte Tari



Existența compartimentului de asistență socială în cadrul
administrației locale;



Colaborarea cu ONG-uri;



Experiența în accesarea și implementarea proiectelor europene
în servicii alternative;



Comuna Boteni se află în apropierea orașelor Pitești, Mioveni și
Câmpulung, orașe ce se bucură în alcătuirea lor de o
infrastructură medicala bine dezvoltată;



Existența Centrului de permanență care asigură asistență
medicală de urgență;



Un cabinet de medicina de familie;



Asistent medical comunitar în cadrul compartimentului de
asistență socială.

Puncte Slabe



Nivelul redus de implicare voluntară a populației pentru
susținerea activităților serviciilor sociale;

Oportunități



Populație îmbătrânită;



Lipsa unei rețele pentru asistența medicală la domiciliu;



Lipsa căminelor pentru bătrâni;



Multe persoane vârstnice care locuiesc singure.



Atragerea fondurilor pentru construirea de locuințe de serviciu și
atragerea specialiștilor;



Programe de perfecționare a funcționarilor din asistența socială
și realizarea de schimburi de experiență;



Încheierea de parteneriate cu alte instituții;



Încheierea de parteneriate cu sectorul privat;



Programe naționale de educație preventivă în școli;



Reducerea riscului de marginalizare socială prin identificarea,
evaluarea și acordarea sprijinului necesar persoanelor aflate în
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dificultate;
Amenințări



Dezvoltarea voluntariatului.



Reducerea fondurilor guvernamentale pentru anumite servicii
medicale și sociale;



Exodul personalului medical, principala cauză fiind zona rurală;



Criza economică;



Lipsa locurilor de muncă;



Ignorarea problemei sociale de comunicare;



Tratarea cu prioritate a unor categorii sociale în detrimentul
altor categorii;



Creșterea numărului de șomeri neindemnizați și lipsa unei
statistici reale în acest sens;

7.3. Educație
Puncte Tari

 Existența învățământul preșcolar, primar și gimnazial;
 Existența învațământului preșcolar cu program prelungit;
 Pregătirea și profesionalismul cadrelor didactice;
 Modernizarea și dotarea infrastructurii școlare;
 Cultura organizațională puternică;

Puncte Slabe

 Scăderea calității învățământului la nivel național cu
repercusiuni la nivel local;
 Lipsa unor politici educaționale care să fie corelate cu
cererea de pe piața muncii;
 Lipsa finanțării pentru desfășurarea programelor after-school
și a cercurilor școlare;

Oportunități

 Parteneriate cu instituții și comunitatea locală;
 Dotarea unităților de învățământ cu mijloace IT și softwareuri actualizate;
 Campanii de conștientizare a părinților și implicare în viața
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școlară;
 Diversificarea activităților in domeniul extrașcolar și crearea
de ateliere de activitate;
 Valorificarea tradiției culturale;
 Identificarea unor parteneri externi și promovarea unor
proiecte în care elevii pot învăța și se pot forma;
 Optimizarea competențelor resurselor umane din sistemul de
educație și corelarea lor cu resursele europene;
 Accesarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.
Amenințări

 Sistemul neatractiv de stimulare a personalului didactic;
 Scăderea interesului tinerilor pentru învățare și creșterea
riscului de abandon școlar;
 Reducerea

calității

învățământului

și

subfinanțarea

sistemului educațional la nivel național;
 Salarizarea necorespunzătoare și alocarea unui procent mic
din PIB învățământului;
 Lipsa nivelului de educație duce la creșterea gradului de
violență și infracționalitate;
 Lipsa motivației elevilor generată de false valori promovate
în mass-media.

7.4. Cultură și culte
Puncte Tari



Existența instituțiilor culturale: cămin cultural și muzeu sătesc.



Spiritualitatea

creștin

–

ortodoxă

din comunitate

este

reprezentată printr-o parohie;


Existența monumentelor istorice;



Colaborarea cu instituțiile publice existente, cu ansambluri
naționale și internaționale, posturi TV, mai ales cele cu specific
folcloric;
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Existența festivalului ”Brâul de la Boteni”;



Existența unei biblioteci comunale cu un volum foarte mare de
carte și o rețea de biblionet;



Existența ansamblului folcloric ,,Argeșelul’’;



Implementarea

unui

proiect

finanțat

prin

fonduri

nerambursabile pentru dotarea căminului cultural;


Realizarea unui proiect de modernizare și dotare a caminului
cultural.

Puncte Slabe



Lipsa fondurilor financiare pentru efectuarea deplasărilor în
scopul promovării de carte în zonele adiacente comunei;



Lipsa unor panouri informative care să indice și să semnaleze
instituțiile culturale;



Promovarea insuficientă a valorilor culturale și neincluderea lor
în circuite turistice;



Lipsa unui portal web care să găzduiască informația, într-o
manieră integrată, cu privire la oferta culturală.

Oportunități



Îmbunătățirea infrastructurii culturale prin accesarea fondurilor
nerambursabile;



Colaborarea cu alte instituții de cultură, schimburi de
experiență, etc.;



Dezvoltarea și diversificarea ofertei culturale în funcție de
cerințele și nevoile consumatorilor;



Promovarea la nivel regional, național și internațional a
valorilor culturale;



Valorificarea tradițiilor locale ca element important al vieții
culturale comunitare și ca instrument al dialogului intercultural;
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Amenințări



Reducerea interesului populației față de cultură;



Insuficiența fondurilor alocate pentru instituțiile și activitățile
culturale;



Alterarea patrimoniului existent;



Pierderea tradițiilor locale în timp.

7.5. Infrastructură și mediu
Puncte Tari



Existența rețelei de iluminat public;



Existența rețelelor de apă și canalizare;



Ponderea drumurilor comunale modernizate este ridicată;



Obținerea finanțărilor nerambursabile pentru modernizarea
străzilor;



Apropierea de Autostrada A1 care face parte din Coridorul IV
Pan European;

Puncte Slabe



Creșterea traficului rutier și implicit a cantității de noxe emise
în atmosferă cu impact negativ asupra mediului, a zgomotului
și a vibrațiilor;



Lipsa rețelelor de alimentare cu gaze;



Lipsa resurselor financiare;



Rețeaua de iluminat public este nemodernizată în totalitate și
implică un consum mare de energie electrică (costuri mari);

Oportunități



Drumurile agricole sunt nemodernizate.



Introducerea utilităților publice și amenajarea drumurilor
comunale și agricole.



Accesarea

programelor

de

finanțare

europeană

privind

dezvoltarea infrastructurii de utilități și protejarea mediului
înconjurător;


Implicarea populației în programe de voluntariat în ceea ce
privește inițierea unor proiecte de mediu.
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Amenințări



Lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea obiectivelor;



Schimbările climatice;



Legislația de mediu într-o continuă mișcare;



Dezinteresul față de ,,sănătatea mediului înconjurător”.

7.6. Economie
Puncte Tari



Forţa de muncă existentă;



Spaţii şi terenuri disponibile pentru dezvoltǎri antreprenoriale;



Existenţa în localitate a agenţilor economici, care ajutǎ la
dezvoltarea localitǎţii şi la crearea de noi locuri de muncǎ;



Existența sectorului agricol axat pe cultura plantelor și creșterea
animalelor;



Nivelul scăzut al utilizării substanţelor chimice în agricultură;



Zonă cu relief pretabil pentru pomicultură, creșterea animalelor și
legumicultură;



Potențialul crescut al zonei în ceea ce privește exploatarea
resurselor locale.

Puncte Slabe



Măsuri ineficiente pentru susținerea antreprenoriatului local;



Lipsa promovării conceptului de economie circulară;



Dezinteresul agenţilor economici pentru protejarea mediului şi
creşterea calităţii acestuia;



Lipsa unui sistem de irigații necesar în agricultură și lipsa unor
asociații de producători;



Necesitatea modernizării și dotării cu infrastructură IT a
structurilor de afaceri existente la nivelul comunei;



Lipsa unei strategii de promovare și marketing local;



Lipsa învățământului profesional agricol și informarea scăzută cu
privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru agricultură.
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Oportunități



Posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile în vederea
modernizării infrastructurii de afaceri;



Reconversia unor unități economice abandonate;



Valorificarea resurselor naturale într-un mod cât mai eficient;



Posibilitatea realizării de parteneriate public-private între agenții
economici și Primărie;



Atragerea investitorilor și crearea de locuri de muncă;



Dezvoltarea şi diversificare serviciilor productive;



Punerea la dispoziţie de terenuri şi spaţii din comună care pot fi
folosite pentru dezvoltări antreprenoriale;

Amenințări



Valorificare resurselor locale;



Participarea la târguri de profil;



Valorificarea tradiţiilor locale în diverse activităţi economice;



Politici fiscale locale încurajatoare pentru mediul de afaceri;



Stabilitate fiscală pentru legislația națională;



Legislație fiscală instabilă;



Sistem birocratic în instituțiile publice;



Comunicare deficitară la nivelul instituțiilor publice responsabile
de gestionarea fondurilor europene;



Deprecierea leului în raport cu moneda europeană;



Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari);



Datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportate la potenţialul
comunei investitorii au un interes scăzut pentru începerea afacerilor
în comună;



Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei
muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;



Criza economică națională și internațională;



Creșterea ratei șomajului;



Încurajarea scăzută a asigurărilor în agricultură.
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7.7. Turism
Puncte tari



O bună accesibilitate (DN 73D, DJ 723, A 1).



Potențialul turistic extraordinar al zonei, datorită poziționării
comunei.

Puncte slabe



Existența parcurilor naturale în apropiere.



Ospitalitatea locuitorilor.



Zonă pitorească și încărcată de istorie și tradiții.



Unități de cult cu o importanță valorică deosebită.



Interacțiunea scăzută cu agențiile de turism;



Inexistența unităților de cazare.



Notorietatea scăzută în rândul turiștilor;



Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi strǎine
insuficiente;



Prezența precară a indicatoarelor

spre obiectivele turistice

importante în zonă și chiar lipsa acestora;
Oportunități



Cadrul natural bogat.



Dezvoltarea unor noi forme de turism, datorită mediului favorabil
care permite acest lucru;



Atragerea turiștilor străini, prin elaborarea unor programe/excursii
turistice;



Promovarea turismului din zonă și participarea la târguri de profil
național.

Amenințări



Favorizarea zonelor cu mai puține obiective turistice, dar care
dispun de o promovare mult mai însemnată;



Migrarea forței de muncă cu calificare în turism;



Migrarea către alte zone de interes turistic datorită zonelor de
agrement dezvoltate;



Distrugerea cadrului natural, neprotejarea mediului înconjurător și
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dezinteresul arătat de turiști – resturile menajere aruncate în zonele
turistice.
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8. SURSE DE FINANȚARE
Având ca punct de reper analiza situației curente a comunei Boteni, s-a constat faptul că
dezvoltarea domeniilor de interes reprezintă o prioritate deosebit de importantă la nivel local.
Astfel că, în cele ce urmează se propun o serie de programe operaționale pentru perioada
2021-2027, prin intermediul cărora se pot finanța proiectele propuse pentru dezvoltarea comunei
Boteni.
Propunerea de alocare financiară pentru România, pentru perioada 2021 – 2027 este de
30,60 miliarde euro, distribuită la nivel de fond astfel:
 ERDF 17,323 miliarde EURO
 ESF+ 8,385 miliarde EURO
 CF 4,499 miliarde EURO
 ETC 0,392 miliarde EURO
Principalele caracteristici ale noului cadru pentru politica de coeziune pentru perioada 2021
– 2027:


Concentrarea tematică este distribuită astfel:
o 35% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 1 - O Europă mai inteligentă.
o 30% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 2 - O Europă mai verde.
o FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice.
o FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice.
o Min. 6% din FEDR pentru dezvoltare urbană.
o 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate.
o 25% din FSE+ pentru incluziune socială.
o 10% din FSE+ pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă.



Condițiile de finanțare sunt următoarele:
o 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.
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o TVA-ul - nu este cheltuială eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor mai mare
de 5 000 000 EUR.
o Dezangajarea - regula „N + 2”.
Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național și
prioritățile acestora:


Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
o Tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme inteligente de
energie, rețele și soluții de stocare (intervenții adresate mediului privat), instrumente
financiare.
o Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară.
o Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului și
decontaminarea siturilor poluate.
o Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor.



Programul Operațional Transport (POT)
o Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier.
o Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru accesibilitate
teritorială.
o Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea ferată.
o Îmbunătăţirea mobilităţii naţionale, durabilă și rezilientă în faţa schimbărilor climatice
prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată.
o Îmbunătăţirea conectivităţii prin creşterea gradului de utilizare a transportului cu
metroul în regiunea Bucureşti-Ilfov.
o Îmbunătăţirea conectivităţii și mobilităţii urbane, durabilă și rezilientă în faţa
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată.
o Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal.
o Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor.
o Creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de transport.
o Asistenţă tehnică.
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Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)
o Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare.
o Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI.
o Creșterea competitivității economice prin digitalizare.
o Dezvoltarea infrastructurii broadband.
o Instrumente financiare pentru întreprinderi.
o Creșterea capacității administrative.



Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS)
o Continuarea investițiilor în spitale regionale: Craiova, Cluj, Iași - faza a II-a.
o Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim
ambulatoriu.
o Servicii de recuperare, paliaţie și îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului
demografic de îmbătrânire a populaţiei și profilului epidemiologic al morbidităţii.
o Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii.
o Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical.
o Informatizarea sistemului medical.
o Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea metodelor
moderne de investigare, intervenție, tratament.



Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
o Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii.
o Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor
dezavantajate la educație și formare profesională.
o Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare profesională.
o Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la
provocările inovării și progresului tehnologic.
o Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic.
o Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți.
o Antreprenoriat și economie socială.
o Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii.
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o Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru
facilitarea tranzițiilor și a mobilității.


Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
o Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC).
o Protejarea dreptului la demnitate socială.
o Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale.
o Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și
ceilalți copii.
o Servicii de suport pentru persoane vârstnice.
o Sprijin pentru persoanele cu dizabilități .
o Sprijin pentru persoanele cu dizabilități.
o Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile.
o Ajutorarea persoanelor defavorizate.



Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
o Funcționare sistem (structuri coordonare și AM-uri pentru PO care nu au axă de AT).
o Sprijin pentru beneficiari.



Programul Operațional pentru Tranziție Justă
o Creșterea și diversificarea economică.
o Ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie profesională.
o Decontaminarea siturilor poluate și economie circulară.
o Energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență energetică și
energie din surse regenerabile.
o Digitalizare.



Programul Operaţional Regional – implementat la nivel de regiune (POR)
o O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (intervenții
OP1 adresate mediului privat, organizațiilor CDI, parteneriate).
o O regiune cu orașe Smart.
o O regiune cu orașe prietenoase cu mediul.
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o Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate.
o O regiune accesibilă.
o O regiune educată.

Prezentare Program Operațional Regional 2021-2027 – Regiunea Sud
Elaborarea Programului Operațional Regional 2021-2027 – Regiunea Sud presupune
corelarea acestuia atât cu documentele de planificare existente la nivel regional, cât și cu
regulamentele existente la nivel european, investițiile propuse urmând să fie concentrate pe cele 5
obiective principale de politică (OP) ale Comisiei Europene:
 O Europă mai inteligentă (o transformare economică inovatoare și inteligentă) – minimum
25%;
 O Europă mai verde, fără emisii de carbon – minimum 30%;
 O Europă mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională);
 O Europă mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale);
 O Europă mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane,
rurale și de coastă prin inițiative locale) – minimum 8%.

Obiectiv de politică (OP)
OP 1
O Europă mai competitivă și
mai

inteligentă,

prin

promovarea unei transformări
economice

inovatoare

Obiectiv specific - Măsuri

Prioritatea

și

Prioritatea 1 - O regiune
competitivă prin inovare,
digitalizare și întreprinderi
dinamice

a

(i)

Dezvoltarea

și adoptarea tehnologiilor avansate.
(ii)

Valorificarea

digitalizării,
cetățenilor,

regionale.

creșterea

capacităților de cercetare și inovare

a

inteligente și a conectivității TIC

și

în
al

avantajelor
beneficiul

companiilor,

al

organizațiilor de cercetare și al
autorităților publice.

Minim 25% din FEDR
a
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durabile și a competitivității IMMurilor și crearea de locuri de muncă
în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin
investiții productive.
a(iv)

Dezvoltarea

pentru

competențelor
inteligentă,

specializare

tranziție

industrială

și

antreprenoriat.
Prioritatea 2 - O regiune
cu

orașe

Smart

și

o

administrație digitalizată

a

(ii)

Valorificarea

digitalizării,
cetățenilor,

avantajelor

în
al

beneficiul

companiilor,

al

organizațiilor de cercetare și al
autorităților publice.
OP 2
O

Europă

mai

verde,

rezilientă, cu emisii reduse de
dioxid de carbon, care se

Prioritatea 3 - O regiune
cu orașe prietenoase cu

b

(vii)

Creșterea

protecției

conservării naturii, a biodiversității
și a infrastructurii verzi, inclusiv în

mediul

zonele urbane, precum și reducerea

îndreaptă către o economie cu

tuturor formelor de poluare.

zero emisii de dioxid de carbon,
prin promovarea tranziției către

Prioritatea 4 - O regiune

o energie curată și echitabilă, a

cu

investițiilor verzi și albastre, a

sustenabilă

mobilitate

urbană

climatice și

b

(viii)

Promovarea

mobilității

urbane multimodale durabile, ca
parte a tranziției către o economie
cu zero emisii de dioxid de carbon.

economiei circulare, a atenuării
schimbărilor

și

a

adaptării la acestea, a prevenirii
și gestionării riscurilor, precum
și a unei mobilități urbane
durabile.

Minim 30% din FEDR

124

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BOTENI, JUDEȚUL ARGEȘ
2021-2027

OP 3
O Europă mai conectată prin
creșterea mobilității

Prioritatea 5 - O regiune

c (ii) Dezvoltarea și creșterea unei
mobilități naționale, regionale și

accesibilă

locale

durabile,

rezistene

la

schimbările climatice, inteligente și
intermodale, inclusiv îmbunătățirea
accesului la TEN-T și a mobilității
transfrontaliere.
OP 4
O Europă mai socială și mai
incluzivă, prin implementarea
Pilonului

european

Prioritatea 6 - O regiune
educată și incluzivă

d (ii) Îmbunătățirea accesului egal
la servicii de calitate și incluzive în
educație, formarea și învățarea pe

al

tot parcursul vieții prin dezvoltarea

drepturilor sociale

infrastructurii accesibile, inclusiv
prin promovarea rezilienței.
d(vi) Creșterea rolului culturii și al
turismului durabil în dezvoltarea
economică, incluziunea socială și
inovarea socială.

OP 5
O Europă mai aproape de
cetățeni,

prin

promovarea

Prioritatea 7 - O regiune

e

(i)

Promovarea

dezvoltării

integrate și incluzive în domeniul

atractivă

social, economic și al mediului,

dezvoltării durabile și integrate

precum și a culturii, a patrimoniului

a tuturor tipurilor de teritorii și

natural, a turismului durabil și a

de inițiative locale

securității în zonele urbane.
Sursa: https://adrsud.ro/por-2021-2027/
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Prezentare Planul Național de Redresare și Reziliență
Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) este o
șansă istorică, un proiect național care aduce reformele necesare dezvoltării reale a unei țări
europene din era verde și digitală.
Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să
asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale
României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a
afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. Obiectivul general al PNRR al României este
corelat în mod direct cu Obiectivul general al MRR3, așa cum este inclus în Regulamentul
2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, din 12 Februarie 2021, art.4.
Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea
unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de
criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu
fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.
Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în
Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin
NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.
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9. IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a adus o nouă viziune nu doar în ceea ce privește
esența obiectivelor stabilite, respectiv caracterul universal si interconectat al acestora, dar și în ceea
ce privește implementarea obiectivelor și monitorizarea acestora, care se bazează pe recunoașterea
faptului că succesul materializării nu depinde doar de actorul stat, ci și de ceilalți actori implicați,
până la cetățenii comunei.
Proiectul de planificare strategică al comunei Boteni trebuie să ia în considerare necesitatea
unui proces de evaluare coerent al programelor şi rezultatelor vizate. Evaluarea trebuie să se bazeze
pe elemente structurale serioase şi să fie realizată de grupuri specializate pe domenii de interes.
Efortul de evaluare trebuie să ţină seama de caracteristicile comunităţii şi să aibă un caracter
permanent (care să includă şi monitorizare, nu doar evaluări finale).
Etapa de implementare, monitorizare și control reflectă sistemul de realizare a proiectelor,
politicilor și programelor prevăzute în strategie, precum și de colectare și raportare a informațiilor
asupra desfășurării proiectelor. Scopul monitorizării și evaluării implementării strategiei este
evaluarea atingerii obiectivelor în timp util și în bugetul alocat, dar și constatarea durabilității
proiectelor implementate.
Implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală presupune implicarea activă a
tuturor factorilor interesați de evoluția comunității. Adoptarea strategiei reprezintă un prim pas în
procesul de dezvoltare al comunei, implementarea cu succes a acesteia fiind condiționată de
existența unor mecanisme de implementare, monitorizare și evaluare foarte bine definite. În
procesul implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând
responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor
planificate.
În plan instituţional, principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi:
 Administrația locală (Consiliul Local, Primăria, Primarul);
 Agenții economici;
 Societatea civilă;
 Locuitorii comunei Boteni;
 Alte structure externe (instituții județene).
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Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde, în principal, cinci etape:

Adoptarea

Implementarea

Monitorizarea

Evaluarea

Analiza
impactului

1. Adoptare
În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor se vor
opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local în vederea aprobării.
2. Implementare
În cadrul acestei etape se vor realize acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele concrete de
implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor necesare, perioada de
desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii implicaţi în realizarea proiectului,
sursele de finanţare.
În această etapă este nevoie de stabilirea structurii de implementare prin nominalizarea unui
responsabil pentru implementarea strategiei care să coordoneze acest proces și nominalizarea
persoanelor și structurilor din cadrul Administrației Publice Locale responsabile de implementarea
proiectelor aferente obiectivelor strategice corelate cu activitatea desfășurată.
De asemenea este necesară stabilirea alocării resurselor umane implicate în acest proces, cu
trasarea clară a responsabilităților pentru implementarea măsurilor propuse și ulterior pentru
urmărirea fiecărui proiect propus. Alocarea resurselor financiare este și ea esențială pentru
implementarea cu success a strategiei. Pentru proiectele propuse vor fi identificate surse de
finanțare interne și externe.
3. Monitorizare
Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget, patrimoniu,
performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia în sine), ipotezele
formulate iniţial.
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Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informaţia necesară, colectarea
informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana care
a cules informaţia. Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul
indicatorilor stabiliţi iniţial. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor
lua măsuri de corectare.
Monitorizarea implementării se va realiza de o structură de evaluare care va avea în
componenţă reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare. Structura aparatului de
monitorizare va fi următoarea:
 comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei,
 comisii organizate pe direcții de dezvoltare,
 secretariat.
Pentru monitorizarea implementarării strategiei se impun analize regulate cu privire la
progresul înregistrat în implementarea proiectelor și în atingerea obiectivelor, precum și în ajustarea
acestora în concordanță cu schimbările contextului socio – economic.
Strategia poate fi revizuită anual sau de câte ori este necesar. Situațiile care pot impune
revizuirea strategiei sunt cele legate de modificările surselor de finanțare ale proiectelor odată cu
aprobarea tuturor programelor de finanțare pentru perioada 2021 – 2027, ori după aprobarea
strategiilor județene și regionale.
Pentru a asigura o monitorizare corectă a strategiei, este obligatoriu ca obiectivele propuse
să fie translatate în indicatori de rezultat cu ținte aferente. Pentru a putea aprecia în ce măsură
obiectivele propuse prin strategie sunt îndeplinite, trebuie respectat planul de acțiune astfel:


Strabilirea structurii de implementare (nominalizarea unui responsabil și a structurii de
implementare),



Alocarea resurselor (alocarea resurselor umane și financiare),



Monitorizare, evaluare, raportare (analize semestriale, evaluarea indicatorilor atinși),



Analiza intermediară (analiza progresului înregistrat și actualizarea/modificarea
strategiei),



Evaluarea finală (analiza progresului înregistrat la finalul perioadei asumate prin
strategie).
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Echipa de implementare și responsabilul numit trebuie sa ia în calcul riscurile care pot să
apară în implementarea strategiei și să aplice măsurile de prevenire ale apariției acestora.
4. Evaluarea implementării strategiei
În această etapă se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea
anumiţi indicatori de implementare şi, în funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efectua
evaluări intermediare.
5. Analiza de impact
Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum
influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a comunei Boteni.
Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic un
raport asupra stadiului de implementare a proiectelor.
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10. CONCLUZII
Strategia de Dezvoltare Locală elaborată pentru perioada 2021-2027 a comunei Boteni va
fi utilizată drept suport în procesul de dezvoltare durabilă al comunei, prin realizarea planului de
dezvoltare. Planul de dezvoltare vizează creșterea calității vieții în comunitate, element
indispensabil pentru existența longevivă viitoare a comunei.
Dezvoltarea comunei Boteni nu trebuie să reprezinte o preocupare problematică doar pentru
autoritățile publice locale, ci presupune implicarea activă a tuturor factorilor interesați de evoluția
comunității. Această dezvoltare durabilă ține, de asemenea, și de voința și capacitatea comunității
de a fi actori activi implicați în realizarea obiectivelor strategice, și de atitudinea pozitivă cu privire
la tot ceea ce este nou.
Este necesar ca autoritățile locale să își asume în totalitate rolul de coordonator al procesului
de transformare, fructificând oportunitățile de care beneficiază (în comparaţie cu alţi competitori, şi
anume: industria prelucrătoare, tradiţiile, activităţile culturale intense, identitate istorică, servicii de
calitate, obiective turistice în zonă, administraţie competentă etc.). Din cauza incapacității bugetului
local de a susține realizarea obiectivelor propuse, acestea sunt în strânsă legătură și dependență cu
sursele de finanțare nerambursabilă care pot fi atrase. Este foarte important ca și comuna să
beneficieze de oportunitățile financiare oferite de Uniunea Europeană prin variatele programe de
finanțare puse la dispoziție. În concluzie, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Boteni pentru
perioada 2021-2027 este realizabilă în condițiile specificate și se va adapta cerințelor și
necesătăților de fiecare dată când va fi nevoie, astfel încât aceasta să rămână realistă și aplicabilă.
Este de dorit ca și comuna Boteni să devină un mediu curat, sănătos și civilizat. De
asemenea, se dorește ca și comuna Boteni să aibă o infrastructură modernă și funcțională, oferind
servicii de sănătate și asistență socială de calitate, având instituții culturale moderne. Este de dorit
ca și comuna să ofere actualelor şi, mai ales, viitoarelor generaţii o educaţie bună prin instituţiile de
învăţământ existente, implicate în diverse proiecte şi cu personal de înaltă calificare, o comună a
cărei economie se bazează pe resursele existente şi fructifică în mod conştient şi raţional aceste
resurse, care absoarbe forţa de muncă locală, care dispune de sectoare de servicii diversificate și de
înaltă calitate.
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11. VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI
SOCIALĂ ALE COMUNEI BOTENI
Analiza factorilor interni și externi care influențează dezvoltarea locală au permis
identificarea obiectivelor strategice menite să constituie cadrul necesar dinamizării şi direcţionării
evoluţiei economico-sociale a comunei Boteni, în perioada 2021 - 2027.

Comuna Boteni

Dezvoltare
economică

Dezvoltarea
infrastructurii

Competiție

Dezvoltare
socială

Crearea locurilor
de muncă

Confort social
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Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Boteni se pliază pe obiectivele
strategiei Europa 2020 privind promovarea dezvoltării rurale durabile și ale politicii agricole
comune, ale politicii de coeziune şi ale politicii comune în domeniul pescuitului. Totodată, strategia
este în concordanță cu direcțiile de dezvoltare durabilă stabilite la nivel național, regional și
județean.
În acest context, autoritățile publice locale ale comunei Boteni, și-au stabilit următoarele
priorități de dezvoltare pentru perioada 2021 - 2027:


Dezvoltarea infrastructurii fizice şi a celorlalte utilităţi publice, pentru contribui la
ridicarea standardelor de viață a locuitorilor comunei Boteni;



Promovarea unei agriculturi performante și revigorarea spaţiului rural, ca alternativă
socio-economică a mediului urban;



Protecţia mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice;



Sprijinirea educației și culturii;



Dezvoltarea sistemului de sănătate și de asistență socială;



Dezvoltarea resurselor umane – îmbunătățirea capitalului uman la nivelul comunei
Boteni;



Asigurarea unui grad sporit de competitivitate al tuturor sectoarelor de activitate;



Sprijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public-privat şi
crearea de oportunităţi si facilităţi atractive pentru potenţialii investitori autohtoni sau
străini;



Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice oferite cetăţenilor.

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Boteni a fost concepută pentru a sprijini, prin
mijloace şi instrumente specifice administraţiei publice locale, atingerea obiectivelor strategice de
dezvoltare economico-socială ale localităţii, în concordanţă cu direcțiile de dezvoltare stabilite prin
documentele programatice pentru perioada 2021 – 2027, elaborate la nivel județean, regional,
național și european.
Aceasta a fost structurată pe capitole ce corespund domeniilor de activitate şi competenţă ale
Consiliului Local Boteni, capitole ce conturează şi obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare
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Locală a comunei Boteni: educație și cultură, protecție socială, sănătate, agricultură și dezvoltare
rurală, infrastructură, protecția mediului, turism – sport și agrement.
Educație și cultură




Asigurarea de condiții la standarde

Creșterea nivelului de implicare și

europene pentru desfasurarea actului

educare al elevilor și al cadrelor

educațional în comuna Boteni, judeţul

didactice din comună prin dezvoltarea

Argeş.

de programe de educație non-formală.

Creșterea gradului de implicare și



Conștientizarea de către populația

ocupare a forței de muncă, prin

comunei a importanței educației, prin

crearea şi dezvoltarea de parteneriate

derularea de programe de informare,

şi reţele de cooperare în educație,

educare și conștientizare.


cercetare și ocuparea forței de muncă.




Readucerea

căminului

cultural

al

Valorificarea patrimoniului cultural -

comunei pe piaţa culturală locală ca

prin

principală

organizarea

comunicări,

de

editarea

expoziţii
de

şi

materiale

instituţie

domeniul protejării

culturală
şi

în

promovării

informative, în vederea promovării

patrimoniului cultural local şi al

patrimoniului

educaţiei permanente.

cultural

local

şi

naţional.

Protecție socială


Îmbunătățirea atitudinii şi comportamentului general privind problematica integrării în
societate a persoanelor cu probleme de ordin social şi a familiilor acestora.



Creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor asistate social prin dezvoltarea de
parteneriate cu instituții ale statului și specialiști în domeniu, dezvoltarea de programe de
formare pentru specialiști, dezvoltarea de servicii de asistență socială noi, schimburi de
experiență, dezvoltarea de proiecte integrate de incluziune socială a persoanelor ce fac
parte din grupuri vulnerabile/ defavorizate.
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Sănătate


Dezvoltarea infrastructurii medicale.



Creșterea gradului de informare și conștientizare a populației, prin derularea unor campanii
de informare și conștientizare a populației, pe diverse teme, cum ar fi: educație sanitară,
educație sexuală, prevenire și tratare a bolilor, etc.



Sprijinirea familiei, prin dezvoltarea de servicii de planning familial.
In domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale va fi necesară o abordare care să permită

alinierea la principiile Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene.
Autoritățile publice din comuna Boteni vor urmări în perioada 2021 – 2027, îndeplinirea
principalelor obiective specifice:


Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter comercial.



Sprijinirea valorificării producţiei agricole prin măsuri de piaţa prin încurajarea
parteneriatului public – privat.



Implementarea tehnicilor agricole moderne si performante prin perfecţionarea continuă a
pregătirii profesionale.
În perioada 2021 – 2027, autoritățile publice din comuna Boteni vor avea în vedere și

următoarele:
Educație și cultură




Asistenţă acordată fermierilor in vederea



Încurajarea parteneriatului public-privat.

întocmirii de proiecte viabile pentru



Organizarea de cursuri de calificare în

obţinerea de finanţare nerambursabila

diverse meserii agricole, în aşa fel încât

pentru modernizarea exploataţiilor.

toţi cei care lucrează în agricultură să

Organizarea de seminarii, simpozioane,

cunoască noutăţile tehnologice, legislaţia

dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu

naţională şi comunitară în domeniu.

producătorii agricoli pentru a aduce la



Întocmirea şi punerea la dispoziţia

cunoştinţa acestora noutăţile în domeniul

producătorilor agricoli a unor proiecte tip

agricol şi a supune dezbaterii diverse

pentru organizarea unor microferme de

teme care prezintă interes din punct de

creşterea ovinelor și bovinelor.
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vedere tehnic, tehnologic, legislativ etc.


implementarea activităţilor agricole.

Dezvoltarea de programe de cercetare
aplicată și transfer de know-how în



domeniul agricol şi forestier.


Derularea

de

proiecte
rutiere

Derularea de acțiuni și proiecte care să
încurajeze înființarea de asocieri și rețele
de producători.

privind

dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea
infrastructurii

Amenajare spaţiu pentru derularea şi

agricole



și

Investiții pentru dezvoltarea apiculturii și
îmbunătățiri funciare.

forestiere.
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii, impune ca principală direcţie de acţiune
creşterea calităţii drumurilor şi a serviciilor de transport.
În perioada 2021– 2027, autoritățile publice din comuna Boteni, vor urmări în domeniul
infrastructurii rutiere următoarele:


Modernizarea/refacerea infrastructurii de drumuri (întreţinere curentă şi periodică,
reparaţii capitale şi modernizări);



Modernizarea transporturilor și a condițiilor oferite călătorilor;



Sporirea condiţiilor de confort şi siguranţă, asigurându-se protecţia mediului;



Derularea de proiecte privind îmbunătățirea managementul întreţinerii drumurilor şi
lucrărilor de artă;



Dezvoltarea şi introducerea unei strategii de gestionare şi întreţinere a reţelei de drumuri
publice.



Construirea de noi poduri și punți.

În perioada 2021– 2027, autoritățile publice din comuna Boteni, vor continua activităţile
destinate sectorului infrastructură prin următoarele:


Dezvoltarea rețele de alimentare cu apă, canalizare și evacuarea apelor pluviale.



Înființarea reţelei de alimentare gaze naturale.



Dezvoltarea iluminatului public.



Modernizarea serviciilor publice.
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În perioada 2021– 2027, autoritățile publice din comuna Boteni, vor avea în vedere aspecte
privind protecția mediului înconjurător prin:
1. Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei în domeniul informaţiei de mediu.
2. Consolidarea capacităţii de implementare În domeniul gestionării deşeurilor.
În perioada 2021– 2027, autoritățile publice din comuna Boteni, vor avea în vedere aspecte
privind turismul și sportul prin:
1. Creşterea atractivităţii turistice şi dezvoltarea serviciilor turistice în comuna Boteni;
2. Dezvoltarea infrastructurii sportive și de agrement.
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12. PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021 – 2027
Pentru perioada 2021-2027, în comuna Boteni sunt prevăzute următoarele proiecte de dezvoltare:
NR CRT.

OBIECTIV

TERMEN

SURSE DE FINANȚARE
POSIBILE

1.

Extinderea și/ sau modernizarea 2022 - 2027 Fondul

European

Agricol

sistemului de alimentare de apa

pentru Dezvoltare Rurală;

si canalizare

Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Buget Local.
2.

Reabilitarea

și

modernizarea 2022 - 2027 Fondul

European

Agricol

pentru Dezvoltare Rurală;

drumurilor de interes local

Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Buget Local.
3.

Dezvoltarea,
modernizarea

reabilitarea

și 2022 - 2027 Fondul

infrastructurii

European

pentru Dezvoltare Rurală;

rutiere

Fondul

agricole și forestiere

Dezvoltare
Regională;
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Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Buget Local.
4.

Înființare sistem de alimentare 2022 - 2027 Fondul

European

Agricol

pentru Dezvoltare Rurală;

cu gaze în comuna Boteni

Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Buget Local.
5.

Digitalizarea

instituțiilor 2022 - 2027 Programul

aparținătoare

administrației

Redresare și Reziliență;

publice

ale

Programe guvernamentale;

locale

comunei

Boteni
6.

Național

de

Buget Local.

Creșterea eficienței energetice a 2022 - 2027 Administrația Fondului pentru
clădirilor publice

Mediu;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Buget Local.
7.

Modernizarea,

extinderea

și 2022 - 2027 Administrația Fondului pentru

eficientizarea sistemului de

Mediu;

iluminat

Programul

public

în

comuna

Național

Redresare și Reziliență;

Boteni

Programe guvernamentale;
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Buget Local.
8.

Achiziției Buldoexcavator

2022 - 2027 Programe guvernamentale;
Buget Local.

9.

Achiziție tractor si utilaje pentru 2022 - 2027 Programe guvernamentale;
deszăpezire

10.

Buget Local.

Achiziția unei vidanje echipată 2022 - 2027 Programe guvernamentale;
cu

sistem

de

stingere

a

tehnic

de

Buget Local.

incendiilor
11.

Înființare

sistem

Administrația Fondului pentru

securitate – supraveghere video 2022 - 2027 Mediu;
comunală

Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Buget Local.
12.

Amenajarea spațiilor de recreere 2022 - 2027 Programul

Național

și a locurilor de joacă pentru

Redresare și Reziliență;

copii

Fondul de Mediu;

de

Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
13.

Amenajarea unui spațiu pentru 2022 - 2027 Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;

fitness în aer liber

Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
14.

Reabilitare și modernizare a 2022 - 2027 Fondul

European

Agricol

punților pietonale, în comuna

pentru Dezvoltare Rurală;

Boteni

Fondul
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Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Buget Local.
15.

Amenajarea

casei

memoriale 2022 - 2027 Programul

,,Petre Țuțea’’

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Buget Local.

16.

Amenajare parc cu amfiteatru - 2022 - 2027 Programul
casă memorială ,,Petre Țuțea’’

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Buget Local.

17.

Reabilitare muzeu ”Ion Chelcea” 2022 - 2027 Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Buget Local.
18.

Realizarea unei retețe WiFi în 2022 - 2027 Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;

centrul comunei Boteni

Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
19.

Realizarea

unui

sistem

de 2022 - 2027 Fondul
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producere a energiei din surse

pentru Dezvoltare Rurală;

regenerabile

Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;
Național

Programul

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
20.

Înființarea

unor

puncte

de 2022 - 2027 Fondul

European

Agricol

colectare selectivă a deșeurilor

pentru Dezvoltare Rurală;

comunale (plastic, hârtie, metal,

Fondul

sticlă)

Dezvoltare

European

de

Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Buget Local.
21.

Cursuri

de

calificare

pentru 2022 - 2027 Programul

reconversia forței de muncă

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.

22.

Proiectarea,
implementarea

dezvoltarea
unui

și 2022 - 2027 Programul

sistem

integrat de servicii de consiliere
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și suport educațional

Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.

23.

Crearea

infrastructurii

pentru 2022 - 2027 Fondul

European

Agricol

turism și agroturism (căi de

pentru Dezvoltare Rurală;

acces și utilități)

Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
24.

Dezvoltarea

unui

centru

de 2022 - 2027 Programul

Național

consultanță pentru obținerea și

Redresare și Reziliență;

implementarea

Programe guvernamentale;

programelor

de

europene atât pentru persoane

Fonduri norvegiene/elvețiene;

fizice, cât și pentru persoane

Buget Local.

juridice
25.

Perfecționarea
continuă

a

profesională 2022 - 2027 Programul
personalului

din

administrația publică

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.

26.

Înființare

de

grupuri

de 2022 - 2027 Programul

producători

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
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Buget Local.
27.

Elaborarea unui model/sistem de 2022 - 2027 Fondul

European

Agricol

colectare, arhivare, interpretare

pentru Dezvoltare Rurală;

și publicare a datelor

Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
28.

Instalarea și susținerea tinerilor 2022 - 2027 Fondul

European

Agricol

fermieri, dar și ale afacerilor

pentru Dezvoltare Rurală;

locale

Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
29.

Sprijinirea

populației

accesarea

în 2022 - 2027 Programe guvernamentale;

fondurilor

nerambursabile
30.

Achiziția

și

Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.

montarea

unui 2022 - 2027 Programul

sistem de alarmare a populației

Național

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
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Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
31.

Modernizare poduri și podețe

2022 - 2027 Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
32.

Dezvoltarea

unei

platforme

2022- 2027

pentru informarea cetățenilor

Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.

33.

Dotarea cu echipamente IT a
instituțiilor

2022- 2027

administrației

Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;

publice locale

Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
34.

Implementarea unui sistem de
eliberare a documentelor online

2022- 2027

Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

Redresare și Reziliență;
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Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
35.

Implementarea
pentru

unui

sistem

2022- 2027

eficientizarea

Fondul

European

de

Dezvoltare

transparenței în administrație

Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
36.

Construirea lăcașelor de cult și 2022 - 2027 Fondul
reabilitarea celor existente

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
37.

Construire case mortuare

2022 - 2027 Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
38.

Amenajarea unui centru social 2022 - 2027 Fondul
pentru bătrâni

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

Redresare și Reziliență;

146

de

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BOTENI, JUDEȚUL ARGEȘ
2021-2027

Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
39.

Înființarea unui centru de

2022 - 2027 Fondul

sănătate/ recuperare

Dezvoltare

pentru bătrâni

Regională;
Programul

European

Național

de

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
40.

Amenajarea unei spațiu pentru 2022 - 2027 Fondul
cazarea

temporară

a

European

Dezvoltare

persoanelor/familiilor

Regională;

defavorizate, abuzate, ramase

Programul

fără

Redresare și Reziliență;

locuință

sau

aflate

de

în

dificultate

Național

de

Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.

41.

Amenajarea

pistelor

pentru 2022 - 2027 Fondul

biciclete

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
42.

Amenajarea traseelor turistice

2022 - 2027 Fondul
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Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
43.

Reabilitarea,
întreținerea

conservarea

și 2022 - 2027 Fondul

monumentelor

European

de

Dezvoltare
Regională;

istorice

Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
44.

Amenajarea spațiilor de recreere 2022 - 2027 Fondul
și și de petrecere a timpului liber

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
45.

Proiecte

și

promovarea

activități
și

pentru 2022 - 2027 Fondul
păstrarea

obiceiurilor și tradițiilor

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
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Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
46.

Reabilitare și modernizare bază 2022 - 2027 Fondul
sportivă tip II

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
47.

Modernizarea și dotarea bazei 2022 - 2027 Fondul
sportive (teren de fotbal)

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
48.

Construire sală de sport

2022 - 2027 Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
49.

Modernizarea

și

dotarea 2022 - 2027 Fondul

instituțiilor de învățământ

Dezvoltare
Regională;
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Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
50.

Amenajare

alei

pietonale, 2022 - 2027 Fondul

montarea bancilor pentru odihnă

Dezvoltare

și

Regională;

plantarea

arbuștilor

ornamentali

Programul

European

Național

de

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
51.

Inființarea unui parc industrial

2022 - 2027 Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
52.

Amenajare de campinguri

2022 - 2027 Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
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Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
53.

Amenajarea

si

promovarea 2022 - 2027 Fondul

traseelor turistice

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
54.

Inființarea

unui

centru

de 2022 - 2027 Fondul

promovare tristică

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
55.

Înființarea

unui

muzeu

al 2022 - 2027 Fondul

minerului

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
56.

Construirea depozitelor de fructe

2022 - 2027 Fondul
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pentru Dezvoltare Rurală;
Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
57.

Atragerea

investitorilor

și 2022 - 2027 Fondul

European

Agricol

spijinirea lor pentru construirea

pentru Dezvoltare Rurală;

unei fabrici de prelucrare a

Fondul

fructelor

Dezvoltare

European

de

Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
58.

Atragerea

investitorilor

și 2022 - 2027 Fondul

European

Agricol

spijinirea lor pentru construirea

pentru Dezvoltare Rurală;

unei fabrici de procesare a

Fondul

laptelui

Dezvoltare

European

de

Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
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Buget Local.
59.

Amenajare spaţiu pentru

2022 - 2027 Fondul

European

Agricol

derularea şi

pentru Dezvoltare Rurală;

implementarea

Fondul

activităţilor agricole

Dezvoltare

European

de

Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
60.

Inființarea unui centru de

2022 - 2027 Fondul

European

Agricol

colectare a fructelor de pădure și

pentru Dezvoltare Rurală;

a plantelor medicinale

Fondul

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul de Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
61.

Promovarea

și

susținerea 2022 - 2027 Fondul

festivalului ”Bâul de la Boteni”

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
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Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
62.

Promovarea

și

susținerea 2022 - 2027 Fondul

grupului folcloric ”Argeșelul”

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
63.

Implementarea

proiectelor

pentru

izlazurilor 2022 - 2027 pentru Dezvoltare Rurală;

igienizarea

comunale

Fondul

European

Fondul

Agricol

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
64.

Amenajarea albiilor râurilor și 2022 - 2027 Fondul
pârâurilor

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
65.

Igienizarea albiilor

râurilor și 2022 - 2027 Fondul
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pârâurilor

și

amenajarea

Dezvoltare

apărărilor de mal

Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
66.

Decolmatarea

pâraielor

şi

a 2022 - 2027 Fondul

podeţelor

European

de

Dezvoltare
Regională;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget Local.
67.

Curăţarea şanţurilor şi rigolelor

68.

Actualizare

Plan

2022 - 2027

Urbanistic 2022 - 2027 Buget local;

General
69.

Buget de stat.

Modernizare și dotare bibliotecă

2022 - 2027 Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală;
Fondul European pentru
Dezvoltare Regională;
Fondul Social European;
Programe guvernamentale;
Buget local.

70.

Dezvoltarea de programe de 2022 - 2027 Fondul Social European;
educație

non-formală,

pentru

Programe guvernamentale;

elevii și cadrele didactice din

Programul

comună (cu accent pe stimularea

Redresare și Reziliență;
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creativității,

spiritului

antreprenorial și inovării)

Buget de stat;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.

71.

Dezvoltarea de parteneriate şi 2022 - 2027 Fondul Social European;
reţele de cooperare în educație,

Programul

Național

cercetare și ocuparea forței de

Redresare și Reziliență;

muncă

Programe guvernamentale;

de

Buget de stat;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.
72.

Dezvoltarea de programe ce 2022 - 2027 Fondul Social European;
vizează

sensibilizarea

informarea

opiniei

şi

publice

Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;

asupra drepturilor persoanelor

Programe guvernamentale;

asistate

Buget de stat;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.

73.

Dezvoltarea

de

servicii

asistență socială noi,
diverse

categorii de

de 2022 - 2027 Fondul Social European;

pentru
grupuri

vulnerabile

Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Buget de stat;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.

74.

Proiecte integrate de incluziune 2022 - 2027 Fondul Social European;
socială a persoanelor ce fac parte

Programul

din

Redresare și Reziliență;

grupuri

vulnerabile/

defavorizate

Național

Programe guvernamentale;
Buget local.
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75.

Înfrățirea cu alte localități din 2022 - 2027 Fondul Social European;
țară sau din străinătate

Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.
76.

Schimburilor de experiență

2022 - 2027 Fondul Social European;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.
77.

78.

Derularea unor campanii

2022 - 2027 Fondul Social European;

de informare și conștientizare a

Programul

populației, pe diverse teme, cum

Redresare și Reziliență;

ar fi: educație sanitară, educație

Programe guvernamentale;

sexuală, prevenire și tratare a

Fonduri norvegiene/elvețiene;

bolilor

Buget local.

Dezvoltarea

de

servicii

Național

de

de 2022 - 2027 Fondul Social European;

planning familial

Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.

79.

Înființarea unui centru social 2022 - 2027 Fondul Social European;
Programul

comunitar

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Administrația Fondului pentru
Mediu;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
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Buget local.
80.

Conservarea

și

protejarea 2022 - 2027 Fondul Social European;
Programul

cimitirului vechi

Național

de

Redresare și Reziliență;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.
81.

Asistenţă acordată fermierilor in 2022 - 2027 Buget local.
vederea întocmirii de proiecte
viabile

pentru

obţinerea

de

finanţare nerambursabila pentru
modernizarea exploataţiilor
82.

Încurajarea
public

parteneriatului 2022 - 2027 Buget local.

–

privat

în

vederea

achiziţionării şi/ sau prelucrării
produselor agricole
83.

Dezvoltarea de parteneriate cu 2022 - 2027 Programul

Național

instituții ale statului și specialiști

Redresare și Reziliență;

în domeniu

Programe guvernamentale;

de

Buget local.
84.

Organizarea
calificare

de

cursuri

in diverse

de 2022 - 2027 Fondul Social European;

meserii

Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;

agricole

Fondul Social European;
Administrația Fondului pentru
Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.
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85.

Înființarea de asocieri și rețele 2022 - 2027 Fondul Social European;
de producători

Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul Social European;
Administrația Fondului pentru
Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.
86.

Înființare baze de agrement

2022 - 2027 Fondul Social European;
Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul Social European;
Administrația Fondului pentru
Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.
87.

Modernizare

staţii

public

transport

Fondul Social European;
2022 - 2027 Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul Social European;
Administrația Fondului pentru
Mediu;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.
88.

Amenajare spaţii verzi

Fondul Social European;
2022 - 2027 Programul
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Redresare și Reziliență;
Fondul Social European;
Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.
89.

Montarea de coşuri de gunoi pe
domeniul public

Fondul Social European;
2022 - 2027 Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.

90.

Amenajarea,

reabilitarea

şi

Fondul Social European;

promovarea obiectivelor naturale 2022 - 2027 Programul

Național

și

Redresare și Reziliență;

antropice cu potențial turistic

Fondul Social European;

de

Programe guvernamentale;
Fonduri norvegiene/elvețiene;
Buget local.
91.

Modernizare și dotare unităților
sanitare

Fondul Social European;
2022- 2027

Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul Social European;
Programe guvernamentale;
Buget local.
92.

Înființarea unor ateliere
meșteșugărești și de artizanat

Fondul Social European;
2022- 2027

Programul

Național

Redresare și Reziliență;
Fondul Social European;
Programe guvernamentale;
Buget local.
93.

Modernizare târg comunal

2022 - 2027 Fondul Social European;
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Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul Social European;
Programe guvernamentale;
Buget local.
94.

Dotare spaţiu SVSU

2022 - 2027 Fondul Social European;

(autospecială PSI,

Programul

Național

buldoexcavator, volă, tractor cu

Redresare și Reziliență;

remorcă şi alte dotări)

Fondul Social European;

de

Programe guvernamentale;
Buget local.
95.

Dezvoltarea

şi

diversificarea 2022 - 2027 Programul

serviciilor

publice

oferite

cetăţenilor

Național

de

Redresare și Reziliență;
Fondul Social European;
Programe guvernamentale;
Buget local.

96.

Achiziția

a

două microbuze 2022-2027

electrice cu stații de încărcare

Programul

Național

de

Redresare și Reziliență;

autovehicule electrice
97.

Activități de educare și campanii 2022 - 2027 Fondul Social European;
Programul

de informare

Național

Redresare și Reziliență;
Fondul Social European;
Programe guvernamentale;
Buget local.
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98.

Stații de încărcare autovehicule 2022 - 2027 Administrația Fondului pentru
electrice

Mediu;

162

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BOTENI, JUDEȚUL ARGEȘ
2021-2027

13. ANALIZA REZULTATELOR CHESTIONARULUI APLICAT
Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc pe parcursul sau
chiar în urma efectuării auditului teritorial, este consultarea publică. Acest proces, prin care are loc
consultarea locuitorilor comunităţii are rolul de a contura un tablou detaliat al realităţilor vieţii în
comunitate, identificând atitudini, aşteptări, interese şi convingeri ale locuitorilor privind chestiunile
legate de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată a comunităţii lor. De asemenea, acest proces are
avantajul de a asigura premisele pentru alegerea şi prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi
de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în dezvoltarea comunităţii
lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de evoluţie.
Cercetarea realizată la nivelul comunei Boteni, județul Argeș a înregistrat opiniile şi
atitudinile populaţiei , cu privire la:
 satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale;
 condiţii de viaţă;
 încredere în instituţii şi participare cetăţenească;
 percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei
În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei Boteni s-a utilizat, ca metodă de
cercetare calitativă, metoda chestionarului. În ceea ce priveşte tipul de interviu utilizat, s-a optat
pentru interviul faţă-n faţă asimilat unei conversaţii sau unei discuţii verbale cu persoanele
intervievate. Acest tip de interviu permite operatorului o mai bună coordonare a discuției, îl ajută în
observarea elementelor de exprimare paraverbală şi elimină dificultăţile de comunicare cauzate de
inexistența sau de caracterul precar al mijloacelor de comunicare la distanță. Totodată, în primă fază
s-a optat pentru interviul individual sau personal, care dă o notă de originalitate şi conferă
personalitate răspunsurilor date de intervievați, în timp ce în cazul unui interviu de grup subiecţii ar
putea fi tentaţi să imite comportamentul altor subiecţi sau să îşi ascundă adevăratele răspunsuri,
simţindu-se inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile celorlalţi indivizi intervievaţi din grup.
Grupul – ţintă este format din locuitorii comunei Boteni, persoane cu o imagine vastă asupra
vieţii în comună sau asupra domeniului lor de activitate, lideri de opinie în comunitate, oameni
respectaţi în sat, oameni ale căror realizări au un impact accentuat asupra comunităţii în ansamblu,
dar și simpli cetățeni. De asemenea, un aspect important al alegerii grupului ţintă a fost gradul de
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disponibilitate al persoanelor pentru a participa la studiu, fiind vorba despre o participare integral
voluntară, fără motivaţii exterioare imediate, singura „recompensă” fiind posibilitatea exprimării
opiniei şi participării la evoluţia în bine a comunităţii din care fac parte. Prin urmare criteriile
statistice uzuale (vârstă, profesie, studii, sex) au o valoare pur informativă, fără a avea un impact
direct asupra rezultatelor studiului.
Ghidul de interviu utilizat este compus din puncte generice, care urmăresc, în mare parte,
identificarea de către intervievaţi a două direcţii principale: pe de o parte, problemele actuale cu
care se confruntă comuna lor şi, pe de altă parte, avantajele pe care le prezintă localitatea, care au
potenţialul de a fi transformate în oportunităţi de dezvoltare socio – economic.
Analiza următoare evidențiază răspunsurile celor 100 de respondenți la nivelul ȋntregii
comune Boteni. Rǎspunsurile din graficele următoare sunt punctul de pornire al prezentei Strategii
de Dezvoltare Locală, dorințele locuitorilor fiind unul dintre cei trei vectori care stabilesc direcțiile
de dezvoltare pentru perioada 2021 - 2027. Deoarece ȋn acest subcapitol sunt prezentate
rǎspunsurile respondenților din ȋntreaga comunǎ, fiecare grafic va fi analizat separat. Chestionarul
a cuprins un număr de 15 întrebări, vizând mai multe aspecte ale comunei Boteni.
Pentru primele două întrebări respondenții au fost nevoiți să ofere câteva detalii personale,
precum sexul și grupa de vârstă în care se încadrează. Răspunsurile au fost oferite conform
următorului tabel:
Grupe de vârstă

Totalul
persoanelor

Sex

18-35 ani

36-60 ani

>60 ani

M

F

27

52

21

55

45

chestionate
100

În proporție de 97% respondenții chestionarului au statutul de cetățean, doar 3% dintre
aceștia fiind și operatori economici privați.
Cu privire la principalele probleme întâmpinate în dezvoltarea unei afaceri la nivel local,
majoritatea cetățenilor nu au încercat să îsi dezvolte o afacere, însă au fost identificate probleme
semnificative precum lipsa unei piețe de desfacere a produselor agricole, lipsa cunoștințelor
necesare în vederea accesării finanțărilor nerambursabile, lipsa capitalului de lucru, forța de muncă
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este puțină și necalificată/fără experiență relevantă, birocrația, dar și lipsa spirijinului din partea
autorității publice locale a comunei Boteni.

Care sunt principalele problemele întâmpinate în
dezvoltarea unei afaceri la nivel local?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nu este cazul
Lipsa unei piețe de desfacere
Lipsa informațiilor legate de finanțările europene nerambursabile
Birocrația
Lipsa implicării autorităților locale
Altele

Implicarea autorităților locale în rezolvarea problemelor din comună este apreciată la un
nivel satisfăcător, spre bun. Respondenții și-au exprimat în cadrul interviurilor, sub diferite forme,
dorința ca autoritățile locale, dar și funcționarii publici să fie mai implicați în rezolvarea
problemelor comunității. Doar 5 respondenți au considerat că implicarea autorităților este foarte
bună, iar la polul opus 1 respondent a considerat că implicarea autorităților locale este foarte slabă.
Pe lângă rezultatele enumerate anterior, 23 dintre respondenți consideră că implicarea este una
slabă, nesemnificativă.
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Cum apreciați implicarea autorității locale în rezolvarea
problemelor din comună?
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Condițiile de viață în comuna Boteni au fost evaluate într-o proporție majoritară de 43,2%
drept satisfăcătoare. Din totalul de 100 de persoane chestionate, 8,1% dintre aceștia conclud faptul
că sunt extrem de nemulțumiți de condițiile de viață, în timp ce 10,8% sunt extrem de mulțumiți.

Pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ ă sunteți de
condițiile de viață din comuna Boteni?
Foarte nemulțumit

Nemulțumit

Satisfăcut

Mulțumit

Foarte mulțumit

43.2%

24.3%
13.5%

10.8%

8.1%

Serviciile educaționale din zonă sunt foarte apreciate de locuitorii din comună, respondenții
fiind foarte mulțumiți atât de serviciile educaționale, cât și de cadrele didactice implicate în
pregătirea viitoarelor generații ale comunei Boteni.
De asemenea respondeții au semnalat faptul că instituțiile de învătământ au beneficiat de
reabilitări și dotări semnificative în ultimii ani și sunt satisfăcuți de implicarea autorităților locale în
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relația cu unitățile de învățământ. Doar un număr scăzut de respondenți, respectiv 2,7% și 5,4% au
considerat că serviciile educaționale din comună sunt foarte nemulțumitoare si nemulțumitoare.

Pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ ă sunteți de
serviciile educaționale din comuna Boteni?
Foarte nemulțumit

Nemulțumit

Satisfăcut

Mulțumit

Foarte mulțumit

45.9%

35.1%

10.8%
5.4%
2.7%

Calitatea drumurilor comunale este una satisfăcătoare, o majoritate de 37,8% dintre
respondenți afirmând acest lucru, însă tendința este către o calitate nemulțumitoare (29,7%).
Datorită poziției geografice, a reliefului variat, dar și a circulației cu autovehicule aparținând tuturor
categoriilor rutiere, calitatea drumurilor atât comunale cât și județene este pusă la încercare zilnic de
către factorii de acțiune externi și interni.

Pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ ă sunteți de calitatea
drumurilor din comuna Boteni?
Foarte nemulțumit

Nemulțumit

Satisfăcut

Mulțumit

Foarte mulțumit

37.8%
29.7%
18.9%

8.1%

5.4%
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Calitatea serviciilor sociale și de sănătate din comuna Boteni este una satisfăcătoare, 35,1%
dintre respondenții chestionarului afirmând acest lucru. Din totalul de 100 de repondenți, pe lângă
cei 35,1%, următoarea categorie majoritară este cea a respondenților mulțumiți, respectiv de 27%.

Pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ ă sunteți de
serviciile sociale și de sănătate din comuna Boteni?
Foarte nemulțumit

Nemulțumit

Satisfăcut

Mulțumit

Foarte mulțumit

35.1%
27.0%

16.2%

13.5%

8.1%

În cadrul interviului individual, cetățenii au fost rugați să ne transmită cât de mulțumiți sunt
de utilitățile publice ale comunei, luând în considerare și dorința exprimată a autorităților publice de
a înființa și un sistem de alimentare cu gaze într-un viitor apropiat. O majoritate 40,5% dintre
cetățeni s-au declarat satisfăcuți de utilitățile publice ale comunei, urmată de 29,7% de cetățeni care
s-au declarat mulțumiți, iar 13,5% s-au declarat extrem de mulțumiți. La polul opus regăsim un
procentaj de 8,1% de repondenți foarte nemulțumiți și încă 8,1% de respondenți nemulțumiți.

Pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ ă sunteți de
utilitățile publice din comuna Boteni?
Foarte nemulțumit

Nemulțumit

Satisfăcut

Mulțumit

Foarte mulțumit

40.5%

29.7%

13.5%
8.1%

8.1%
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De-a lungul timpului numeroasele generații ale comunei Boteni au remarcat faptul că
serviciile turistice nu reușesc să-și pună amprenta asupra comunei. O majoritate îngrijorătoare de
81,1% dintre respondenții chestionarului s-au declarat foarte nemulțumiți de calitatea serviciilor
turistice și de agrement.
Deși zona se bucură de un cadru natural potrivit pentru dezvoltarea serviciilor de agroturism,
forma de turism cea mai exploatată de la apariția viruslui Sars-CoV-2 pe teritoriul României,
dezvoltarea acesteia nu a reprezentat un interes major la nivel local până în prezent. Agroturismul
este capabil să valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria țărănească prin implicarea
turiștilor în viața gospodăriei și furnizarea acestora de servicii si activități (masă, cazare,
interacțiune cu mediul socio-natural) proprii gospodăriei țărănești, fără a-i conturba acesteia
specificul. Desigur, pentru a realiza acest lucru autoritățile publice ale comunei Boteni vor colabora
cu simpli cetățeni, vor schimba informații și cunoștințe cu privire la oportunitățile de finanțare ale
unor afaceri rurale în vederea creșterii numărului de cazări, trasee turistice și activități agroturistice
din zonă. Turismul rural îmbrățișează toate activitățile turistice derulate în mediul rural, având drept
scop valorificarea potențialului natural și uman al satelor.
Pe lângă dezvoltarea agroturismului, autoritățile locale ale comunei Boteni își doresc să
implemententeze o serie de măsuri cu privire la valorificarea patrimoniului local și cultural, precum
construirea casei memoriale a economistului, eseistului și filosofului Petre Țuțea pe teritoriul
comunei Boteni, dar și amenajarea unui amfiteatru/parc în memoria acestuia.

Pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ ă sunteți de calitatea
serviciilor turistice din comuna Boteni?
Foarte nemulțumit

Nemulțumit

Satisfăcut

Mulțumit

Foarte mulțumit

81.1%

13.5%
2.7%

169

2.7%

0.0%

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BOTENI, JUDEȚUL ARGEȘ
2021-2027

În cadrul întrebării numărul 12, respondenții au fost rugați să aleagă minim trei proiecte
considerate prioritare de către aceștia, în vederea dezvoltării locale a comunei Boteni, răspunsurile
fiind prezentate după cum urmează:
 Modernizarea sistemului de alimentare cu apă - 56,8%;
 Extinderea și modernizarea sistemului de canalizare – 54,1%;
 Asfaltarea/reabilitarea străzilor – 81,1%;
 Înființarea unui sistem de alimentare cu gaze – 70,3%;
 Realizarea unui sistem de supraveghere video în comună – 45,9%;
 Construirea spațiilor de recreere/fitness – 51,4%;
 Modernizarea drumurilor agricole – 75,7%;
 Construirea punților pietonale – 43,2%;
 Amenajarea unui parc, amfiteatru și a casei memoriale ,,Petre Țuțea'' – 62,2%.
Conform răspunsurilor primite din partea respondenților, putem concluziona faptul că cele
mai importante trei proiecte din punctul lor de vedere sunt:
 Asfaltarea/reabilitarea străzilor – 81,1%;
 Modernizarea drumurilor agricole – 75,7%;
 Înființarea unui sistem de alimentare cu gaze – 70,3%;
Pe lângă lista de proiecte prioritare oferite ca varinte de răspuns către respondenți, în cadrul
întrebării numărul 13 aceștia au fost rugați să propună câteva proiecte prioritare sau sugestii de
investiții/domenii de activitate în vederea dezvoltării locale a comunei. Răspunsurile primite au fost
variate, plecând de la dezvoltarea turismului și agroturismului și ajungând până la formarea
profesională și crearea locurilor de muncă pentru șomeri.
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Principalele resurse pe care se poate sprijini dezvoltarea viitoare a comunei Boteni, conform
răspunsurilor oferite în cadrul interviurilor, sunt agricultura (care cuprinde creșterea animalelor, a
legumelor dar și pomicultura), turismul și agroturismul și posibilitatea obținerii fondurilor
nerambursabile în vederea creșterii nivelului de trai.
40%

34%

32%

30%
20%
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5%

8%

11%

7%

0%
Turismul și agroturismul

Relieful

Industria și comerțul

Forța de muncă

Agricultura

Accesarea fondurilor europene

Altele

Întrebarea numărul 15 este ultima întrebare cuprinsă în cadrul chestionarului aplicat
eșantionului de 100 de persoane. În cadrul acesteia repondenții au fost rugați să menționeze (dacă
este cazul) alte aspecte relevante pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei
Boteni. O majoritate semnificativă a respondenților și-au exprimat nemulțumirea cu privire la lipsa
de transparența pe care funționarii publici din cadrul primăriei o au față de ei cu privire la
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dezvoltarea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Aceștia consideră că este
nevoie de o colaborare și comunicare mai eficientă între autoritatea publică locală și ei, acest lucru
putând fi realizat prin sustinerea unor ședințe/întâlniri periodice cu cetățenii în care li se vor
răspunde la întrebări legate de posibilitatea accesării unei finanțări nerambursabile de către angajați
competenți ai Primăriei Boteni/consultanți acreditați în colaborare cu APL Boteni.
De asemenea un număr ridicat de respondenți și-au exprimat îngrijorarea pentru persoanele
vârstnice de pe teritoriul comunei. Datorită fenomenului de migrație, dar și de îmbătrânire a
populației, printre necesitățile sesizate la nivelul comunei se numără și un serviciu pentru îngrijirea
bătrânilor comunității precum un azil de bătrâni sau un centru de zi. Acest aspect poate fi abordat și
remediat cu ușurință prin programele de finanțare oferite în cadrul sesiunii de finanțare 2021-2027
[ex. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)].
Crearea locurilor de muncă și formarea profesională a locuitorilor comunei Boteni sunt de
asemenea aspecte punctate de către respondenții chestionarului, alături de subvenții pentru
agricultori și dezvoltarea comerțului. Răspunsurile cetățenilor chestionați au fost variate, prezentate
fiind cele mai des oferite, după cum urmează:
 Posibilitatea oferirii subventilor pentru agricultori, nu este publicitate pentru accesarea
fondurilor publice;
 Se dorește o colaborare mai strânsă a primăriei cu cetatenii comunei;
 Este necesar un azil pentru persoanele vârstnice, sau un centru de zi și crearea locurilor
de munca;
 Se dorește ca Primăria comunei Boteni să fie mai transparentă din punct de vedere
decizional, să publice și afișeze anunțuri cu privire la posibilitățile de finanțare și
proiecte locale în implementare;
 Personalul Primăriei Boteni este foarte slab pregătit, de aceea nu se pot implementa cu
succes mai multe proiecte de dezvoltare locală;
 Tinerii pleacă la munca în orașe, comuna rămâne fără forța de munca datorită lipsei
locurilor de munca;
 Proiectele pe fonduri europene trebuie sa fie promovate cu transparență, iar
comunicarea cu cetățenii mult mai eficientă.

172

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BOTENI, JUDEȚUL ARGEȘ
2021-2027

14. BIBLIOGRAFIE
1. https://comunaboteni.ro/
2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Boteni,_Arge%C8%99
3. https://www.cjarges.ro/web/boteni/prezentare
4. http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud-Muntenia
6. https://www.adrmuntenia.ro/despre-sud--muntenia/static/10
7. http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud_-_Muntenia
8. https://www.fonduristructurale.ro/Document_Files//Stiri/00012672/utsf3_analizasocecpdr20
142020draft3revizuit110213_am_encrypted.pdf
9. https://www.adrmuntenia.ro › download_file › article
10. https://mfe.gov.ro/pnrr/
11. https://www.fonduri-ue.ro/por-2014
12. http://www.fonduri-ue.ro/por-2014
13. https://www.giz.de/en/worldwide/39679.html
14. http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-3
15. http://www.odyssee-mure.eu/
16. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. (2013). Strategia de dezvoltare
teritorială a României, România policentrică 2035, Coeziune şi competitivitate teritorială,
dezvoltare şi şanse egale pentru oameni. Consultată la - https://www.fonduristructurale.ro/Document_Files/Stiri/00017493/7hctm_Anexe.pdf.
17. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. (2013). Politica de dezvoltare
regională – concepte. Consultat la – http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/politica-dedezvoltare-regionala.

173

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BOTENI, JUDEȚUL ARGEȘ
2021-2027

15. ANEXE
ANEXA 1
CHESTIONAR PRIVIND STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A
COMUNEI BOTENI
Primăria comunei Boteni a inițiat procesul de elaborare a „Strategiei de Dezvoltare Locală a
Comunei Boteni”, prin implicarea părților interesate și a cetățenilor.
Prezentul chestionar are ca principal scop diagnosticarea situației actuale a comunei Boteni,
identificarea și validarea, într-un cadru participativ larg, a celor mai importante nevoi și probleme
de dezvoltare cu care se confruntă omunitatea, în toate domeniile de interes, iar răspunsurile
furnizate vor fi avute în vedere în etapa de definire a direcțiilor strategice și a domeniilor prioritare
de acțiune.
1. Indicați categoria în care vă încadrați:*
 Feminin
 Masculin
2. În ce interval de vârstă vă încadrați?*
 18-35 ani
 36-60 ani
 >60 ani
3. Indicați statutul dumneavoastră/al companiei pe care o reprezentați:*
 Cetățean
 Operator economic
 Instituție publică
 ONG
 Altele: __________________________________________
4. Care considerați că sunt principalele probleme întâmpinate în dezvoltarea unei afaceri la
nivel local?
Răspunsul dumneavoastră : _______________________________________
5. Cum apreciați implicarea autorităților locale în rezolvarea problemelor comunității?*
 Foarte slabă
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 Slabă
 Satisfăcătoare
 Bună
 Foarte bună
6. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ ă sunteți de condițiile de viață din comuna Boteni?*
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
7. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ ă sunteți de calitatea serviciilor educaționale din
comuna Boteni?*
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
8. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ ă sunteți de calitatea drumurilor din comuna
Boteni?*
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
9. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ ă sunteți de calitatea serviciilor sociale și de
sănătate din comuna Boteni?*
o 1
o 2
o 3
o 4
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o 5
10. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ ă sunteți de utilitățile publice ale comunei Boteni?*
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
11. Pe o scară de la 1 la 5, cât de mulțumit/ ă sunteți de calitatea serviciilor tursitice și de
agrement ale comunei Boteni?*
o 1
o 2
o 3
o 4
o 5
12. Care considerați că sunt principalele proiecte de dezvoltare locală ale comunei Boteni?*
 Modernizarea sistemului de alimentare cu apă
 Extinderea și modernizarea sistemului de canalizare
 Asfaltarea străzilor
 Înființarea sistemului de alimentare cu gaze
 Realizarea unui sistem de supraveghere video în comună
 Spații de recreere/fitness
 Modernizarea drumurilor agricole
 Construirea punților pietonale
 Amenajarea unui parc, amfiteatru și a casei memoriale ,,Petre Țuțea''
13. Ce alte proiecte de investiții considerați prioritare pentru dezvoltarea comunei?*
Răspunsul dumneavoastră : _______________________________________
14. Care considerați că sunt principalele trei resurse pe care se poate sprijini dezvoltarea
viitoare a comunei?*
Răspunsul dumneavoastră : _______________________________________
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15. Menționați alte aspecte relevante pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a
Comunei Boteni 2021 -2027:
Răspunsul dumneavoastră : _______________________________________
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