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PREAMBUL 

 
 

                  Prezentul document prezinta strategia de dezvoltare locala 

(SDL) a comunei Vladeni pentru perioada 2021 – 2027, strategie elaborate 

in scopul dezvoltarii zonei din punct de vedere ecomomic si social, printr-

o mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investitiilor si 

investitorilor, revigorarea si conservarea traditiilor, crearea si reabilitarea 

infrastructurilor de tip urban si valorificarea pozitiei geografice, in 

concordanta cu protejarea mediului inconjurator. 

                 O parte a documentului include o prezentare generala a 

comunei Vladeni care se refera la date geografice si elemente de istorie a 

localitatii cealalta parte a documentului include o abordare a principalelor 

domenii ale dezvoltarii comunei Vladeni : 

                                 - Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala 

                                 - Infrastructura si mediu 

                                 - Economic 

                                 - Turism 

                                 - Educatie si cultura 

                                 - Resurse umane. 

                 Viziunea dezvoltarii comunei Vladeni a fost conturata pe baza 

reunirii in cadrul unei imagini unitare a obiectivelor generale specifice 

domeniilor abordate. Aceasta viziune va fi transpusa in practica prin 

intermediul planurilor de masuri pentru perioada 2021 – 2027, elaborate 

pentru fiecare domeniu in parte, care includ : obiectivele operationale, 

incadrarea in timp si indicarea principalelor surse potentiale de finantare. 
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I. INTRODUCERE 
 
                 Dezvoltarea durabila este conceputa ca menţinerea 

posibilităţilor si condiţiilor de viata pentru generaţiile viitoare, in special a 

resurselor naturale regenerabile, cel puţin la nivelul celor existente pentru 

generaţiile actuale, si reducerea factorilor de mediu afectaţi de poluare. 

                  Elementul central al conceptului de dezvoltare durabila este 

reprezentat de interacţiunea dintre populaţie, progres economic si 

potenţialul de resurse naturale, evidenţiindu-se ca probleme esenţiale: 

optimizarea raportului nevoi –resurse, obiective de atins, mijloace 

necesare, pe baza compatibilităţii lor reciproce  in timp si spaţiu. 

                  Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi 

un optim de interacţiune si compatibilitate a patru sisteme:economic, 

uman, ambiental si tehnologic, intr-un proces dinamic si flexibil de 

funcţionare. Nivelul optim corespunde acelei dezvoltări de lunga durata 

care poate fi susţinuta de către cele patru sisteme. Pentru ca sistemul sa 

fie operaţional, este necesar ca aceasta susţinere sau viabilitate sa fie 

aplicata in toate subsistemele ce formează cele patru dimensiuni ale 

dezvoltării durabile – plecând de la energie, agricultura, industrie pana la 

investiţii, aşezării umane si biodiversitate. 

                   Cerinţele minime pentru realizarea dezvoltării durabile includ: 

redimensionarea creşterii economice, având in vedere accentuarea 

laturilor calitative ale producţiei; eliminarea sărăciei in condiţiile satisfacerii 

nevoilor esenţiale – loc de munca, hrana, energie, apa, locuinţa si 

sănătate; asigurarea creşterii populaţiei la un nivel acceptabil(reducerea 
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creşterii demografice necontrolate); conservarea si sporirea resurselor 

naturale, întreţinerea ecosistemelor, supravegherea impactului dezvoltări 

economice asupra mediului; reorientare tehnologica si punerea sub control 

a riscurilor acesteia; descentralizarea formelor de guvernare, creşterea 

gradului de participare la luarea deciziilor privind mediul si economia. 

                  Dezvoltarea durabila nu este un scop in sine, ci un 

mijloc pentru a stimula progresul tehnic si economic, prin 

distribuirea mai echitabila a efectelor sale asupra generaţiilor 

prezente si viitoare. 

                  Strategia de dezvoltare locala a comunei Vladeni pentru 

perioada 2021 – 2027, este realizata pentru o perioada de 7 ani si 

urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului local pentru 

a fi in concordanta cu obiectivul strategic al Strategiei Nationale pentru 

Dezvoltare Durabila a României - Orizonturi 2013-2020-2030, respectiv 

„Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor Uniunii Europene 

la principalii indicatori ai dezvoltarii durabile”, constituindu-se intr-un 

instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile actuale ale 

comunitatii si atingerea acestora in viitor. 

                 Acest document este realizat la solicitarea Unitatii Administrativ 

– Teritoriale Vladeni din judetul Ialomita si cuprinde pozitia locuitorilor 

privind prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani, pozitie 

care a fost cunoscuta prin efectuarea unui sondaj aplicat cetatenilor 

comunei Vladeni. 

               

Baza legala : 

Strategia de la Lisabona a Comisie Europene revizuita 
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Strategia Europeana de Ocupare 

Noua Strategie de Sanatate a Comunitatii Europene 

Carta Sociala Europeana revizuita 

Carta Drepturilor Fundamentale in Uniunea Europeana 

Directiva pentru Tratament Egal 

Directiva pentru Securitate Social 

Strategia Europena de Ocupare 

Tratatul de Aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana - 2005 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 

2013-2020-2030 

Programul de guvernare 

Programele Operational Sectoriale 

Programul Operational Regional 

 
 
 

II.  POZITIONARE GEOGRAFICA IN A COMUNEI VLADENI  

        

  

              
Comuna Vladeni 
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1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
 
 Judeţul Ialomiţa este situat în partea de Sud – Est a României, în 

Câmpia Bărăganului, la interferenţa unor vechi şi importante 

drumuri comerciale, care leagă capitala ţării cu Moldova şi cu 

litoralul Mării Negre. 

  

           

Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, judeţul Ialomiţa este 

inclus, alături de Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Prahova şi Teleorman, din 

Macroregiunea 3 – Regiunea 3 Sud – Muntenia. 

 

AŞEZARE GEOGRAFICĂ 

Judeţul Ialomiţa este situat în partea de sud – est a României, în 

Câmpia Bărăganului, diviziune a Câmpiei Române, pe cursul 

inferior al Ialomiţei. 

Capitolul 1 DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ 
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DELIMITARE TERITORIALĂ 

Zonă de tranzit şi de intersectare a unor importante rute comerciale, 

judeţul Ialomiţa se învecinează la nord cu judeţele Brăila şi Buzău, la 

nord - vest cu judeţul Prahova, la vest cu judeţul Ilfov, la sud cu 

judeţul Călăraşi şi la est cu judeţul Constanţa.   

 

Coordonate geografice 

Judeţul Ialomiţa este străbătut de paralela 44,35 latitudine nordică şi 

de meridianul 27 longitudine estică, fiind încadrat de următoarele 

coordonate extreme: 

 spre  nord: 44º51' latitudine nordică – la nord de comuna Jilavele  

 spre sud: 44º20' latitudine nordică – la sud de municipiul Feteşti 

 spre est:  28º06' longitudine estică – la est de comuna Stelnica 

 spre vest:  26º18' longitudine estică – la vest de comuna Vladeni 

 
Vecini 

 la nord: judeţele Brăila şi Buzău.  

 la nord – vest: judeţul Prahova.  

 la vest: judeţul Ialomiţa.  

 la sud: judeţul Călăraşi. 

 la est: judeţul Constanţa. 
 

Suprafaţă 

Suprafaţa judeţului Ialomiţa este de 4.453 km.², reprezentând 1,9 % 

din teritoriul României – locul 35 ca mărime în rândul judeţelor 

ţării.  
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Organizare administrativ - teritorială 

                                                                                                                                         

Reînfiinţat în anul 1981, judeţul  Ialomiţa  prezenta,  la  31 decembrie 

2007, următoarea organizarea administrativă a teritoriului: 

3 municipii – Slobozia, Urziceni şi Feteşti – încadrate, potrivit legii, ca 

localităţi de rangul II 

 4 oraşe – Ţăndărei, Amara, Căzăneşti şi Fierbinţi – Târg – 

localităţi de rangul III 

 59 comune 

 127 sate, inclusiv zonele periurbane ale oraşelor 

– 59 sate reşedinţe de comună, localităţi de rangul IV 

– 68 sate, localităţi de rangul V 

 
 
 
1.2 NOŢIUNI GENERALE 
 

POLITICA DE COEZIUNE 2021 – 2027 – CADRUL DE 
DEZVOLTARE PROIECTE 

 
Cinci priorități investiționale mijlocite optim de UE 
Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe 
obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din 
resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea 
relativă a statelor membre. 
o Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare 
economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 
o Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a 
Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse 
regenerabile și combaterea schimbărilor climatice 
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o Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 
o Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al 
drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a 
învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal 
la sistemul de sănătate 
o Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor 
de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 
O abordare mai personalizată a dezvoltării regionale 
Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 
categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de 
alocare a fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de 
locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut 
de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), 
pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice 
vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de 
coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel 
local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile 
locale. Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea 
a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de 
colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților 
urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană. 

Simplificare: reguli mai scurte, mai puține și mai clare 
80 măsuri de simplificare în politica de coeziune 2021-2027  
Pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul UE, 
noul cadru oferă mai puțină birocrație și modalități mai simple de 
solicitare a plăților, prin utilizarea opțiunilor simplificate în materie de 
costuri. Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de reglementare 
acoperă în prezent 7 fonduri UE implementate în parteneriat cu 
statele membre („gestionare partajată”). Comisia propune, de 
asemenea, controale mai relaxate la programele cu istoric bun, o mai 
mare încredere în sistemele naționale și extinderea principiului 
„auditului unic”, pentru a evita suprapunerea verificărilor. 
Un cadru mai flexibil 
Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu nivelul 
corespunzător de flexibilitate bugetară, pentru a face față unor 
evenimente neprevăzute. O evaluare intermediară va determina 
dacă este nevoie de modificarea programelor pentru ultimii doi 
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ani ai perioadei de finanțare, pe baza priorităților emergente, a 
executării programelor și a celor mai recente recomandări specifice 
fiecărei țări. 
În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul 
programelor fără a fi necesară o aprobare oficială a Comisiei. O 
dispoziție specifică facilitează mobilizarea de fonduri UE începând din 
prima zi, în caz de dezastru natural. 
O legătură mai strânsă cu Semestrul European șI cu guvernanța 
economică a Uniunii 
Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui 
mediu favorabil investițiilor, în care întreprinderile pot să prospere. 
Se va asigura deplina complementaritate și coordonare cu Programul 
de sprijin al reformei, în forma sa nouă și consolidată. 
În perioada bugetară, recomandările specifice fiecărei țări (RST) 
formulate în contextul semestrului european vor fi luate în considerare de 
două ori: la început, pentru conceperea programelor din cadrul politicii de 
coeziune, și apoi în cadrul evaluării intermediare. Pentru a stabili 
condițiile propice creșterii economice și creării de locuri de muncă, noile 
condiții favorizante vor contribui la înlăturarea obstacolelor din 
calea investițiilor. Aplicarea lor va fi monitorizată pe întreaga perioadă 
financiară. 
Mai multe oportunități pentru sinergii în setul UE de instrumente 
bugetare 
Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune 
și Fondul pentru azil și migrație vor facilita crearea de strategii de 
integrare a migranților la nivel local sprijinite prin resurse UE 
utilizate în sinergie; Fondul pentru azil și migrație se va concentra pe 
nevoile pe termen scurt ale migranților în momentul sosirii, în timp ce 
politica de coeziune va sprijini integrarea lor socială și profesională. În 
afara cadrului unic de reglementare, vor fi facilitate sinergii cu alte 
instrumente UE, cum ar fi politica agricolă comună, Orizont Europa, 
programul LIFE sau Erasmus +. 
Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere și sprijinirea proiectelor 
interregionale pentru inovare 
Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua 
posibilitate ca o regiune să utilizeze părți din propria alocare pentru a 
finanța proiecte în altă parte a Europei, împreună cu alte regiuni. 
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Noua generație a programelor de cooperare interregională și 
transfrontalieră („Interreg”) va ajuta statele membre să 
depășească obstacolele transfrontaliere și să dezvolte servicii 
comune. Comisia propune un nou instrument pentru regiunile de 
frontieră și pentru țările dornice să-și armonizeze cadrele juridice, 
denumit Mecanismul transfrontalier european. 
Pornind de la succesul acțiunii pilot din perioada precedenta, Comisia 
propune crearea Investițiilor interregionale pentru inovare. 
Regiunile cu active corespunzătoare de „specializare inteligentă” vor fi 
sprijinite mai mult pentru alcătuirea clusterelor paneuropene în 
sectoare prioritare precum datele masive (big data), economia circulară, 
sistemele avansate de fabricație sau securitatea cibernetică. 
Norme consolidate pentru investițiile UE cele mai performante 
Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu obiective 
cuantificabile (numărul de locuri de muncă create sau accesul 
suplimentar la rețele în bandă largă). Noul cadru instituie un bilanț 
anual al performanței, sub forma unui dialog politic între autoritățile 
programului și Comisie. Performanța programelor va evaluată și cu ocazia 
evaluării intermediare. Din motive de transparență și pentru ca cetățenii 
să poată urmări progresele înregistrate, statele membre vor trebui să 
raporteze toate datele de implementare o dată la două luni, iar 
platforma de date deschise privind coeziunea va fi actualizată automat. 
Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare 
Subvențiile singure nu pot face față nevoilor semnificative de investiții. 
Ele pot fi completate eficient de instrumente financiare, care au un efect 
de pârghie și sunt mai aproape de piață. În mod voluntar, statele 
membre vor putea transfera o parte din resursele politicii de coeziune 
noului fond InvestEU administrat central, pentru a accesa garanția 
oferită de bugetul UE. Combinarea subvențiilor și instrumentelor 
financiare este mai ușoară, iar noul cadru include și dispoziții speciale 
pentru a atrage mai mult capital privat. 
Mai multe eforturi de comunicare pentru a îmbunătăți vizibilitatea politicii 
de coeziune 
Pentru o Europă tot mai apropiată de cetățeni, se pune mai mult accent 
pe necesitatea de a comunica mai bine rezultatele pozitive ale politicii de 
coeziune. Statele membre și regiunile au consolidat cerințele de 
comunicare, de exemplu în ceea ce privește organizarea de evenimente 
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pentru inaugurarea proiectelor mari cu finanțare de la UE și dezvoltarea 
unor planuri de informare prin rețelele sociale. 

În același timp, comunicarea pe tema proiectelor finanțate de la UE se 
simplifică, introducându-se un singur branding pentru toate fondurile UE, 
un portal unic unde apar toate finanțările disponibile pentru întreprinderi 
și o bază de date unică pentru proiecte gestionată de Comisie. 

 
A.  Instrumentele financiare instituite la nivelul UE şi gestionate de către 
Comisie, în conformitate cu regulamentul financiar (gestiune directă). 
În cadrul acestei opţiuni, contribuţiile PO la instrumentele financiare vor fi 
rezervate pentru investiţii în regiuni şi în acţiuni care intră sub incidenţa 
PO din care au provenit resursele. În materie de gestiune şi control, se 
aplică aceleaşi norme, precum în cazul instrumentelor financiare puse în 
aplicare prin gestiune directă. 
 
B. Instrumentele financiare instituite la nivel naţional/regional 
şi gestionate în conformitate cu propunerea de regulament de stabilire a 
unor dispoziţii comune şi cu legislaţia derivată aferentă (gestiune 
partajată). Prin aceste instrumente, autorităţile de gestionare au 
posibilitatea de a aloca resurse din cadrul programului către: 
 
a. instrumentele deja existente sau nou – create , adaptate în funcţie de 
condiţiile şi de necesităţile specifice;  
 
b. instrumentele standardizate (disponibile pe stoc), în cazul cărora 
termenii şi condiţiile vor fi definite în prealabil şi stabilite printr-un act al 
Comisiei de punere în aplicare. Aceste instrumente ar trebui să fie gata de 
utilizare pentru o lansare rapidă. 
 
C. Instrumentele financiare, constând numai în împrumuturi sau garanţii, 
pot fi puse în aplicare direct chiar de către autorităţile de gestionare. În 
astfel de cazuri, autorităţile de gestionare vor fi despăgubite în baza 
împrumuturilor reale oferite sau a sumelor garanţiilor blocate pentru noi 
împrumuturi şi fără posibilitatea de a percepe costuri sau taxe de gestiune 
din partea fondurilor CSC. 
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Priorităţi de finanţare: 
 
1. Îmbunătăţirea capitalului uman, prin: 
 
- creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi politici mai bune privind 
incluziunea socială şi educaţia. 
-creşterea ratelor ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor şi grupurilor 
vulnerabile 
-îmbunătăţirea accesului şi a participării la educaţia şi formarea 
profesională, precum şi a calităţii acestora. 
 
Promovarea incluziunii sociale, în special, prin îmbunătăţirea accesului la 
asistenţă medicală şi servicii sociale 
 
2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creşterea locurilor de 
muncă, prin: 
 
- Consolidarea accesului la piaţa internă al polilor de creştere, prin investiţii 
în reţeaua TEN-T 
-Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii TIC 
 
3. Promovarea competitivităţii economice şi a dezvoltării locale, prin: 
 
- Sprijinirea inovării şi competitivităţii operatorilor economici şi 
îmbunătăţirea mediului de afaceri 
- Promovarea spiritului antreprenorial, inclusiv în zonele rurale, maritime şi 
de pescuit şi îmbunătăţirea mediului economic în zonele rurale şi de coastă, 
inclusiv îmbunătăţirea infrastructurii locale aferente  
- Facilitarea accesului IMM-urilor la  finanţare şi la servicii avansate pentru 
întreprinderi  
- Stimularea capacităţii (publice şi private) şi a infrastructurilor de cercetare 
şi dezvoltare bazate pe cerere 
 
4. Optimizarea utilizării şi protejării resurselor şi activelor naturale, prin: 
 
-Promovarea eficienţei energetice, a economiei cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon şi a strategiilor aferente 
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-Reducerea vulnerabilităţii la riscuri, sprijinirea adaptării la schimbările 
climatice şi dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor 
 
-Protejarea mediului şi a biodiversităţii, prin valorificarea siturilor naturale 
şi punerea în aplicare a investiţiilor legate de acquis 
 
5.Modernizarea şi consolidarea administraţiei locale, prin: 
 
- Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă 
- Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare locală 
 

 Dezvoltarea durabilă înseamnă, în primul rând, asigurarea unei 
calităţi mai bune a vieţii.  

 Dezvoltarea rurală durabilă constă în asigurarea pe termen lung a 
dezvoltării şi stabilităţii sociale, economice şi culturale a spaţiului rural, în 
intercondiţionalitate cu protecţia şi conservarea mediului şi peisajelor, a 
menţinerii fertilităţii solului, asigurării habitatelor şi biodiversităţii, păstrării 
tradiţiilor şi patrimoniului cultural.  

Dezvoltarea durabilă mai înseamnă recunoaşterea faptului că 
economia, mediul şi bunăstarea socială sunt interdependente, şi anume 
faptul că un mediu afectat, din punct de vedere al calităţii, va influenţa 
negativ, mai repede sau mai târziu, dezvoltarea economică şi, mai ales, 
calitatea vieţii fiecăruia dintre noi. Dezvoltarea durabilă înseamnă şi 
asigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale oamenilor: locuinţe, utilităţi 
(apa potabilă, energie electrică, gaze), drumuri şi străzi, oportunitatea de 
împlinire prin educaţie, informare, sănătate şi loc de muncă. Toate acestea 
necesită o economie robustă, sănătoasă, capabilă să creeze mijloacele 
necesare satisfacerii acestor nevoi, atât în prezent, cât şi pentru viitor. 

De asemenea, dezvoltarea durabilă presupune: 

> Un nou rol pentru autorităţile locale şi liderii comunităţii; 

> Promovarea bunăstării sociale şi economice a membrilor comunităţii şi a 
calităţii mediului în zonele de rezidentă; 
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> Implicarea şi consultarea localnicilor şi a formelor de organizare a 
acestora; 

> Dezvoltarea unei viziuni şi a unui plan pentru zonă împreună cu 
comunitatea locală; 

> Dezvoltarea şi oferirea serviciilor care îmbunătăţesc bunăstarea şi 
calitatea vieţii locuitorilor în zona de rezidentă. 

Pentru realizarea acestor obiective este nevoie de aportul comunităţii. 
Autorităţile locale, ca puncte nodale şi lideri ai comunităţilor locale, au un 
rol extrem de important. Realizarea dezvoltării durabile trebuie să fie 
dezideratul oricărei administraţii moderne şi trebuie să se reflecte în 
Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă, pentru a promova şi/sau 
îmbunătăţi bunăstarea socială şi economică şi calitatea mediului în zona de 
rezidenţă şi, astfel, să contribuie la dezvoltarea durabilă a României în 
ansamblu. 

 

Obiectiv general SDD – Tema: Schimbările climatice şi energia 
curată – Prevenirea schimbărilor climatice, prin limitarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră, precum şi a afectelor negative ale acestora 
asupra societăţii şi mediului 

Obiective specifice:  

A. Securitatea energetică 

B. Dezvoltarea durabilă 

C. Competitivitate  

Orizont: Asigurarea funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a 
sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu actual al UE, în 
privinţa intensităţii şi eficienţei energetice; îndeplinirea obligaţiilor 
asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice 
şi energie şi surse regenerabile“.  

Obiectiv general SDD – Tema: Transport durabil: Asigurarea ca 
sistemele de transport să satisfacă nevoile economice, sociale şi de 
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mediu ale societăţii, reducând, în acelaşi timp, la minimum, impactul lor 
nedorit asupra economiei, societăţii şi mediului 

Orizont: Atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa eficienţei 
economice, sociale şi de mediu a transporturilor şi realizarea unor 
progrese substanţiale în dezvoltarea infrastructurii de transport 

Obiectiv general S.D.D. – Tema: Producţie şi consum durabile 
– Promovarea unor practici de consum şi producţie sustenabile  

Orizontul S.D.D.  Decuplarea creşterii economice de degradare a 
mediului, prin inversarea raportului dintre consumul de resurse şi 
crearea de valoare adăugată şi apropierea de indicii medii de 
performanţă ai U.E. privind sustenabilitatea consumului şi producţiei.  

Obiectiv general S.D.D. – mediu : Îmbunătăţirea gestionării 
resurselor naturale şi evitarea exploatării lor excesive, recunoaşterea 
valorii serviciilor furnizate de ecosisteme.  

Obiective specifice – tema mediului:  

D. Îmbunătăţirea calităţii şi accesului la 
infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în 
majoritatea localităţilor  

E. Dezvoltarea sistemelor de management integrat 
al deşeurilor, prin îmbunătăţirea gestionării 
deşeurilor şi reducerea numărului de zone 
poluate istoric  

F. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi 
diminuarea schimbărilor climatice cauzate de 
sistemele de încălzire în cele mai poluate localităţi  

G. Conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului 
natural, prin sprijinirea managementului ariilor 
protejate, inclusiv prin implementarea reţelei 
Natura 2000 
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H. Reducerea riscului de producere a dezastrelor 
naturale cu efect asupra populaţiei, prin 
implementarea măsurilor preventive în cele mai 
vulnerabile zone 

Obiectiv pe mediu – obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu actual 
al ţărilor UE la parametrii principali privind gestionarea responsabilă a 
resurselor naturale  

Obiectiv general S.D.D. – Tema: Sănătate publică – Promovarea 
unor servicii medicale de calitate în condiţii de egalitate şi îmbunătăţirea 
protecţiei împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii 

Obiectiv naţional – Îmbunătăţirea structurilor sistemului de sănătate, 
a calităţii actului medical şi a îngrijirilor furnizate în cadrul serviciilor de 
sănătate; ameliorarea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea 
performanţei sistemului de sănătate  

Obiectiv specific –  Descentralizarea sistemului sanitar, prin transferul 
de competenţe, atribuţii şi responsabilităţi către administraţia publică 
locală; preluarea de către autorităţile locale a activităţilor de promovare 
şi educaţie pentru sănătate, a competenţelor legate de recrutarea, 
formarea şi evaluarea activităţilor mediatorilor sanitari şi a asistenţilor 
comunitari, precum şi a actelor legate de de asistenţa medicală, inclusiv 
de medicina dentară, în unităţile de învăţământ. 

Obiectiv – Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul mediu actual 
al stării de sănătate a populaţiei şi a calităţii serviciilor medicale din 
celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate şi 
demografice în toate politicile publice ale României. 

Obiectiv general al S.D.D. – Tema: Incluziune socială, 
demografie, migraţie – Crearea unei societăţi bazate pe incluziunea 
socială, prin luarea în considerare a solidarităţii între generaţii şi în 
interiorul lor şi asigurarea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor, ca o condiţie 
a bunăstării individuale durabile  

Obiective specifice:  

A. Dezvoltarea economiei sociale  
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B. Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii 

C. Promovarea egalităţii de şanse 

D. Iniţiative pentru o piaţă inclusivă a muncii 

 Orizont: Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ şi 
instituţional, a normelor şi standardelor UE, cu privire la incluziunea 
socială, egalitatea de şanse şi sprijinirea activă a grupurilor 
defavorizate; punerea în aplicare , pe etape, a Strategiei Naţionale pe 
termen lung privind populaţia şi fenomenele migratorii 

Obiectiv general SDD - tema: Sărăcia globală şi sfidările 
dezvoltării durabile – Promovarea activă a dezvoltării durabile la 
nivel global şi asigurarea punerii de acord a politicilor interne şi externe 
ale Uniunii Europene cu principiile dezvoltării durabile şi angajamentele 
sale în această privinţă 

Orizont: Obiectiv naţional: Conturarea domeniilor specifice de 
aplicare a expertizei şi resurselor disponibile în România în slujba 
asistenţei pentru dezvoltare şi alocarea, în acest scop, a circa 0,50 % 
din venitul naţional brut 

 
 
Strategia de dezvoltare durabilă = instrument pentru atingerea 

obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung în dezvoltarea comunei Vladeni. 

Începând din ianuarie 2007, România este stat membru al Uniunii 

Europene şi face primii paşi pe structura Uniunii. Restructurarea, 

modernizarea, în vederea creşterii competitivităţii sectoarelor economice 

din România constituie o mare provocare şi are prioritate maximă în 

strategia de dezvoltare durabilă a României. 
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 Dezvoltarea durabilă este o strategie prin care comunităţile 

caută căi de dezvoltare economică, astfel încât să aducă beneficii 

calităţii vieţii.  

A devenit un ghid important pentru multe comunităţi, care au descoperit 

că modurile de interpretare tradiţionale de planificare şi dezvoltare 

creează, mai mult decât rezolvă, probleme de mediu înconjurător sau 

sociale, acolo unde interpretările tradiţionale pot conduce la aglomerare, 

extindere, poluare şi consum excesiv de resurse. 

  

Autorităţile locale au de jucat un rol crucial în dezvoltarea 

durabilă, deoarece:  

■ reprezintă comunitatea locală şi lucrează în numele ei;  

■ au un rol planificator important, deoarece desfăşoară, deleagă sau 

influenţează multe dintre serviciile de care depinde calitatea vieţii;  

■ administrează / posedă părţi importante din patrimoniul construit sau 

natural; pot influenţa prin educaţie, sfaturi, informaţii şi exemplu propriu;  

■ pot cataliza parteneriate cu alte organizaţii; au un impact mare, în 

calitate de consumatori, achizitori şi patroni. 

 Dezvoltarea durabilă a comunităţii se bazează pe resursele locale şi 

strategiile de adaptare elaborate şi promovate în cadrul comunităţii. 

Această abordare vine să consolideze realizările comunităţilor în domeniul 

dezvoltării.  

În prezent, în lume, sunt peste 6.400 comunităţi locale (municipii, oraşe, 

sate) care elaborează şi implementează strategii şi planuri locale de acţiune 

de dezvoltare durabilă, potrivit principiilor elaborate de Agenda Locală 21, 

recunoscându-se astfel importanţa procesului de planificare durabilă.  
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Prin cele patru domenii ale Agendei 21: dimensiunea socială şi economică; 

conservarea şi managementul resurselor pentru dezvoltare; consolidarea 

rolului grupurilor majore; mijloace de implementare, se evidenţiază 

obiectivele şi activităţile prioritare de dezvoltare la nivel global, orientând 

acţiunile la nivel naţional şi local. Pentru ca o comunitate rurală să fie 

apreciată că se dezvoltă durabil, înseamnă că analiza acesteia trebuie 

abordată prin prisma complexităţii problemelor cu care se confruntă, a 

adoptării politicilor integrate de soluţionare a problemelor de mediu, 

sociale şi economice, a implicării grupurilor majore – autorităţile publice 

locale, ONG-urile, femeile, tinerii, sectorul privat, instituţiile academice - în 

procesul de planificare a dezvoltării şi luării deciziilor. 

  

În procesul de planificare durabilă la nivel local este necesar să 

se ţină seama de anumite principii: 

 

■ dezvoltarea durabilă se realizează pentru cetăţeni şi cu participarea 

cetăţenilor;  

■ dezvoltarea durabilă are la bază o viziune de lungă durată, care este 

definită prin consens, fiind produsul procesului de consultare a grupurilor 

comunităţii;  

■ planificarea durabilă integrează priorităţile de mediu, economice şi 

sociale;  

■ planificarea durabilă trebuie să fie încadrată în procesul bugetar, pentru 

a asigura acoperire financiară strategiilor elaborate;  
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■ priorităţile de dezvoltare durabilă sunt identificate în baza unei analize 

multilaterale a situaţiei existente, prognozând riscurile posibile, examinând 

interdependenţele între provocările locale, naţionale şi globale;  

■ monitorizarea procesului de dezvoltare durabilă în baza indicatorilor locali 

de performanţă;  

■ o strategie de dezvoltare durabilă se elaborează în baza programelor şi 

politicilor de dezvoltare existente, încurajând convergenţa, 

complementaritatea şi coerenţa între diferite politici existente;  

■ participarea largă a comunităţii ajută la lansarea unor noi idei, probleme, 

care trebuie abordate la identificarea capacităţilor necesare pentru 

realizarea propunerilor prezentate, la dezvoltarea unui consens necesar 

pentru realizarea acţiunilor prioritare;  

■ strategiile locale de dezvoltare durabilă se fundamentează pe capacitatea 

şi resursele locale, deoarece multe dintre strategiile existente au eşuat, 

nefiind implementate, din cauza lipsei capacităţii şi a aptitudinilor necesare 

pentru realizarea lor eficientă; 

 

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor nu reprezintă un plan detaliat 

de acţiuni, o formulă care să se aplice automat, deoarece soluţiile se 

prezintă sub forma mai multor alternative. Soluţiile diferă, în funcţie de 

spaţiu, timp, valori şi resurse disponibile. Procesul de dezvoltare a 

comunităţilor locale, din perspectiva durabilităţii, implică, întâi de toate, 

conştientizarea necesităţii planificării dezvoltării, a evaluării corecte a 

punctelor forte şi slabe ale comunităţii, a oportunităţilor şi riscurilor 

existente sau potenţiale care vor determina, pentru comunitate, acţiunile 

prioritare de scurtă şi de lungă durată.  
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O comunitate durabilă se bazează pe cetăţeni activi, care participă la 

dezvoltarea comunităţii lor. Tocmai aceasta reprezintă o prioritate pentru 

comunităţile noastre - spiritul de iniţiativă şi responsabilitate al locuitorilor 

pentru destinul comunităţii lor. 

 Având în vedere liniile impuse de integrarea României în structurile 

Uniunii Europene, este necesar să se stabilească o strategie coerentă de 

dezvoltare, astfel încât toate unităţile administrativ-teritoriale dezvoltate şi 

mai puţin dezvoltate să primească finanţări consistente pentru ca efortul 

investiţional în domeniu să îşi atingă eficienţa scontată şi să se alinieze 

celorlalte comunităţi din Uniunea Europeană. 

 Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv şi al Uniunii Europeane, 

începând cu 1997, când a fost inclus în Tratatul de la Maastricht, iar în 

2001, la summit-ul de la Goetheborg a fost adoptată Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a UE.  

 În vederea contribuţiei la realizarea priorităţilor Comunităţii, în 

special, a obiectivelor şi domeniilor de acţiune durabilă din Strategiile 

Goetheborg şi Lisabona, pentru crearea de locuri de muncă, această 

dezvoltare economică trebuie să fie echilibrată şi integrată, ţinând cont de 

aspectele sociale şi de mediu din spaţiul rural românesc. 

 Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care 

comunităţile pot să îşi creeze imaginea viitorului, pornind de la condiţiile 

prezente de potenţial şi resurse şi îşi trasează căi de rezolvare a acelui 

viitor. 

 Domeniile cheie care trebuie vizate în momentul alcătuirii unei 

strategii cadru de dezvoltare a comunităţii sunt: infrastructura şi mediul, 

dezvoltarea agriculturii eficiente economic, dezvoltarea de servicii în 
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sectorul urban, concomitent cu sprijinirea afacerilor, turism şi dezvoltarea 

resurselor umane şi a serviciilor sociale. 

 Planul Local de Acţiune şi proiectele concrete vor trebui să 

soluţioneze problemele sociale, economice şi de protecţie a mediului 

existente. Termenul de realizare a planului local de acţiune trebuie să 

corespundă termenului de 5-10 ani fixat pentru realizarea Strategiei Locale 

de Dezvoltare Durabilă. Dezvoltarea durabilă este bazată pe 3 grupe de 

factori: schimbări sociale şi politice; schimbări economice (inovaţii, 

dezvoltarea tehnologiei) şi tehnologice; schimbări de mediu/climaterice. 

 

Dezvoltarea locală = dezvoltarea comunitară + planificarea 

dezvoltării 

 Dezvoltare comunitară = participarea activă şi integrarea 

comunităţii în procesele de dezvoltare locală, în vederea atingerii 

bunăstării pentru toţi membrii ei; 

 Planificarea dezvoltării = ansamblu de procese ce implică toate 

persoanele sau grupurile de persoane din interiorul sau exteriorul 

comunităţii interesate (stakeholders), prin care se stabileşte o 

strategie cu obiective clare de atins într-o anumită perioada 

determinată, precum şi măsurile ce trebuie întreprinse.  

 

Planificarea poate fi de tip expert (realizată de un grup de experţi în 

domeniul planificării strategice a dezvoltării, utilizată, în general, când 

este cerută din exterior), de tip consultativ (implicând un grup restrâns 

de stakeholderi) sau participativ (cu participarea tuturor factorilor 

interesaţi ai comunităţii, demers care cere timp). 
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Principiile şi obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă 

Principii: 

1. Durabilitate – condiţii mai bune de trai pentru populaţia săracă, 

precum şi un minimum de condiţii necesare pentru un trai decent şi 

pentru sănătatea şi bunăstarea tuturor; 

2. Competitivitate – permite dezvoltarea economiei proprii în 

context regional şi naţional, promovarea unui sector privat productiv 

şi competitiv; 

3. Sprijin financiar – putere financiară care să faciliteze accesul la o 

varietate de surse financiare, pentru a satisface nevoile de investiţii 

şi dezvoltare; 

4. O bună administrare – reacţia eficientă şi efectivă la problemele 

comunităţii, prin responsabilizarea autorităţilor locale şi 

parteneriatul cu societatea civilă. 

 

Obiective : 

•••• Să direcţioneze comunitatea spre dezvoltare economică, cu 

scopul de a crea cât mai multe locuri de muncă; 

•••• Să dezvolte un proces comun de organizare, pentru a stabili 

priorităţile comunităţii, strategia şi acţiunile sale; 

•••• Să sprijine autorităţile publice locale în prezentarea strategiilor 

locale şi de investiţii; 

•••• Să determine eficientizarea managementului. 
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 Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puţin 7 trăsături 

care se recomandă managerilor de la nivel local responsabili cu acest 

domeniu. Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele: 

imagine asupra viitorului, creativitate, flexibilitate, activitate, toate create 

pentru acţiune, orientare spre schimbare şi orientare spre câştig durabil. 

 Strategia de dezvoltare locală este atât un proces de planificare, cât şi 

un produs care promovează parteneriatul în rândul diferiţilor actori de pe 

plan local: 

• Administraţia publică locală; 

• Comunitatea locală; 

• Sectorul privat; 

• Reprezentanţii societăţii civile 

 

Scopul parteneriatelor este de a analiza împreună problemele legate de 

dezvoltare, de imaginea creată pentru viitor, de mobilizarea resurselor, 

de elaborarea strategiilor de dezvoltare, a proiectelor, precum şi de 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea acestora. 

Realizarea strategiei de dezvoltare locală are la bază răspunsurile la 4 

întrebări fundamentale: 

 

1. Unde ne situăm în acest moment ? 

2. Unde ne-ar plăcea să ajungem ? 

3. Ce probleme trebuie să ridicăm şi cum ajungem la acel nivel? 

4. Cum trebuie să acţionăm, pentru a atinge acel nivel? 
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 Pentru a răspunde la aceste întrebări trebuie parcurse etapele de 

mai jos. 

 

1.3 METODOLOGIE 

 

Esenţa unei abordări eficiente asupra dezvoltării durabile constă în 

integrarea unei game de politici şi programe care se completează unele pe 

altele în domeniile social, economic şi protecţia mediului. Pentru a începe 

orice proces de schimbare în cadrul unei comunităţi, trebuie să ia naştere 

dorinţa de a face acest lucru. 

În primul rând, trebuie conştientizat Consiliul local, precum şi 

comunitatea locală de importanţa acestui proces. 

Filozofia trebuie să cuprindă aspiraţiile de viitor ale comunităţii în 

ceea ce priveşte sănătatea, modul de viaţă şi calitatea acesteia, calitatea 

mediului local şi direcţiile viitoare de dezvoltare economică. În ansamblu, 

viziunea trebuie să ofere îndrumare şi orientare spre direcţia în care 

comunitatea poate acţiona. 

Atât stabilirea unei filozofii, cât şi identificarea problemelor şi 

cauzelor, formularea obiectivelor, stabilirea priorităţilor, stabilirea ţintelor 

şi identificarea opţiunilor de acţiune materializează realizarea strategiei 

locale de aplicare a principiilor dezvoltării durabile. 

După efectuarea acestor paşi, se are în vedere trecerea la elaborarea 

Planului local de acţiune şi a listei proiectelor prioritare care vor soluţiona 

în mare parte problemele sociale, economice şi de protecţie a mediului 

existente în regiunea în care se implementează. 



 

  

Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

                                                                                                                  28

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI VLADENI 

Pentru început sunt necesari următorii paşi: 

• Stabilirea unei filosofii; 

• Identificarea problemelor şi cauzelor; 

• Formularea obiectivelor; 

• Stabilirea priorităţilor; 

• Stabilirea ţintelor şi identificarea opţiunilor de acţiune. 

După efectuarea acestor paşi, urmează: 

• Crearea programelor prin care vor fi atacate ţintele; 

• Concretizarea Planului de acţiune; 

• Implementare şi monitorizare; 

• Evaluare şi feedback. 

Prin implementarea strategiei locale se urmăreşte integrarea 

problemelor de protecţie a mediului în procesul de luare a deciziei în 

sectoarele social şi economic, formulându-se astfel un parteneriat 

strategic. 

 

Obiectivele strategiei de dezvoltare locală a comunei Vladeni 

sunt: 

• Realizarea unui progres social, care să vină în întâmpinarea 

nevoilor fiecărui cetăţean: 

• Creşterea şi stabilizarea economică; 

• Protecţia efectivă a mediului şi utilizarea durabilă a resurselor 

naturale. 
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Metodologia detaliată pentru realizarea strategiei 

 

A. Evaluarea mediului economico-social şi a potenţialului local 

Strategia de dezvoltare locală trebuie fundamentată pe o analiză 

aprofundată a stării existente a comunităţii realizată printr-un set de 

indicatori. Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea la 

momentul respectiv sau profilul comunitar se realizează prin metode 

calitative şi cantitative de colectare a informaţiilor. 

Analiza resurselor existente trebuie să fie cât mai realistă posibil, căci 

ea va arăta punctele forte sau, dimpotrivă, punctele slabe ale comunităţii. 

Primele se cer consolidate şi valorificate. Cele din urmă vor trebui analizate 

sub aspectul cauzelor ce le determină, pentru a determina soluţiile şi 

oportunităţile posibile. 

 

RESURSE Exemple: 

naturale 

terenuri, tipul acestora, proporţia fiecăruia 
factorii de mediu: apa, aer, sol şi calitatea 
acestora 

Starea de poluare a resurselor naturale 
  

sociale 

Relaţii sociale 
Asociaţii, cooperări (locale, regionale, 
naţionale şi internaţionale) 

Conflicte 

Participarea la procesele locale decizionale 

Suportul politic 
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umane 

Accesul la serviciile şi facilităţile sociale şi 
medicale 

Diversitatea profesiilor 
Capacitatea profesională a membrilor 
comunităţii 

  

financiare 

Venituri, economii 

Credite 

Programe de finanţare 
  

Infrastructura 

Infrastructura (de transport, utilităţi 
publice), starea acesteia şi gradul de 
accesibilitate 

Construcţii şi starea acestora 
Dotări, echipamente existente şi starea 
acestora 

 
Pe baza acestui profil comunitar se realizează matricea SWOT. Este 

vorba de un diagnostic din care să poată fi extrase obiectivele viitoare. 

Matricea expune într-o dispunere vizuală şi concentrează în 

formulări cât mai precise şi concise : 

 punctele forte (S = strengths) 

 punctele slabe (W = weaknesses) 

 oportunităţile (O = opportunities) 

 ameninţările (T = threats) 

Punctele forte şi cele slabe ţin exclusiv de mediul intern al comunităţii, 
de resursele acesteia. Oportunităţile şi ameninţările vin din mediul extern 
şi ţin de cadrul legal, de actorii externi ce pot avea o influenţă pozitivă 
sau, dimpotrivă, negativă asupra comunităţii. 



 

  

Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

                                                                                                                  31

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI VLADENI 

Este important ca pentru fiecare problemă identificată cu care se 
confruntă comunitatea să fie recenzate mai multe soluţii posibile, pentru 
a identifica opţiunile de luat în dezbatere. 

 

B. Elaborarea conceptului strategic de dezvoltare economico-

socială 

B.1. Formularea scopurilor/misiunii, a direcţiilor strategice şi a 

obiectivelor de dezvoltare, bazată pe conturarea realistă a profilului-

analizei diagnostic a comunei are la bază întâlniri, dezbateri, cu scopul 

formulării misiunii viitoarei strategii de dezvoltare a zonei, precum şi 

construirea sistemului ierarhic de obiective, prin a căror realizare va fi 

îndeplinită misiunea strategiei de dezvoltare a zonei. 

 Strategia elaborată se referă la o durata de 7 până la 10 ani 

chiar, răspunzând la întrebarea “Unde vrem să ajungem?”. 

 Obiectivele identificate permit, totodată, măsurarea rezultatelor 

implementării, datorită faptului că obiectivele generale şi specifice, precum 

şi rezultatele sunt cuantificabile prin indicatori. 

 Strategia de dezvoltare locală a zonei va reprezenta un instrument 

de promovare economică a zonei care va determina , în final, creşterea 

nivelului de trai din comună. 

B.2. Formularea alternativelor strategice şi a strategiei finale 

În vederea alegerii alternativei strategice optime vor fi realizate patru 

categorii de acţiuni strategice, după cum urmează: 

• strategii de tip SO care utilizează toate avantajele zonei, 

pentru a profita la maxim de oportunităţile mediilor externe; 

• strategii de tip WO, care depăşesc dezavantajele zonei, 

pentru a utiliza la maxim oportunităţile mediilor externe; 
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• strategii de tip ST, care utilizează toate avantajele zonei, 

pentru a minimiza ameninţările mediilor externe; 

• strategii de tip WT, care minimizează dezavantajele zonei şi 

minimizează ameninţările mediilor externe. 

Compararea acestor analize SWOT trebuie să permită luarea unor decizii 

privind orientarea strategiei de dezvoltare a zonei, care să răspundă, la cel 

mai înalt nivel, criteriilor de performanţă, sinergie-complementaritate, 

eficienţă, fezabilitate şi impact. 

Strategia elaborată trebuie să răspundă la întrebarea “Cum 

ajungem acolo?”. 

 

C. Implementarea alternativei strategice de dezvoltare durabilă 

Implementarea Planului local de acţiune se va realiza cu  

ajutorul societăţii de consultanţă care va asigura asistenţă tehnică, 

consultanţă şi orice alte servicii conexe necesare implementării măsurilor 

de dezvoltare cuprinse în programul de acţiune selectat pentru 

implementare. 
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 Judeţul Ialomiţa se află în partea de sud-est a ţării, în Câmpia 

Bărăganului, diviziune estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al 

Ialomiţei şi la interferenţa unor vechi şi importante drumuri comerciale, 

prin care capitala ţării este legată cu Moldova şi cu litoralul Mării Negre. 

Vecinii judeţului Ialomiţa sunt : 

• la Nord - judeţele Brăila şi Buzău ; 

• la Nord-Vest – judeţul Prahova ; 

• la Vest – judeţul Ilfov ; 

• la Sud – judeţul Călăraşi ; 

•  la Est – judeţul Constanţa. 

 Suprafaţa totală a judeţului Ialomiţa este de 4.453 km2 (445.289 

ha.), din care : 3.736 km2 suprafaţă agricolă, 258 km2 suprafaţă cu 

vegetaţie forestieră, 389 km2 terenuri cu altă destinaţie şi aproape 69 km2 

terenuri neproductive. 

 

STRUCTURA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 

 
Judeţul Ialomiţa are în componenţa sa 3 municipii încadrate, 

potrivit legii, ca localităţi de rangul II: Slobozia, Urziceni şi Feteşti, 4 
oraşe: Ţăndărei, Amara, Căzăneşti, Fierbinţi-Tîrg care au rangul III şi 57 
de comune, cu un total de 121 de sate (57 de sate - cele reşedinţă de 
comună - având gradul IV, iar restul de sate având rangul V). 

 
Reşedinţa judeţului Ialomiţa este municipiul Slobozia. 

Capitolul 2 ANALIZA DIAGNOSTIC INIŢIALĂ 
 



 

  

Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

                                                                                                                  34

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI VLADENI 

Istoric  
Descoperirile arheologice atestă că acest teritoriu este locuit continuu 
încă din paleolitic, uneltele şi obiectele găsite la Vlădeni, Borduşani, 
Săveni si Dridu demonstrând acest lucru. Urme materiale specifice culturii 
neolitice s-au găsit în 15 localităţi ialomiţene. Epoca bronzului arată că 
purtătorii acestei culturi, care au trăit pe teritoriul actual al judeţului 
lalomiţa, practicau agricultura, olăritul, prelucrarea pietrei şi cromului, 
aveau legături semnificative, inclusiv culturale, cu lumea heladică si 
miceniană. Mai târziu, prezenţa sciţilor este dovedită de descoperirile 
făcute la Hagieni si Ograda. Populaţia geto - dacă, superioară numeric şi 
cultural, i-a anihilat. Triburile geto - dace din această zonă au avut 
legături strânse cu tracii din dreapta Dunării, cu grecii, dar mai ales cu 
cetăţile de pe malul Mării Negre: Histria, Calatis, Tomis.  
Cercetările arheologice efectuate în lalomiţa au pus în evidenţă existenta 
a 48 de aşezări getice, situate pe principalele cursuri de ape curgătoare: 
lalomiţa, Braţul Borcea şi Prahova, precum și în jurul lacurilor Dridu, 
Fundata, Amara şi Strachina. 
Ca unitate administrativ - teritorială, județul Ialomița este menționat în 
anul 1470, când era condus de un pârcălab din Orașul de Floci.  
Reperele istoriei administrației județului Ialomița se pot sintetiza astfel:  
1470 – 1831 – Ispravnicatul Județului Ialomița, cu prima capitală la 
Orașul de Floci, condus de un ispravnic ce avea în subordine zapcii de 
plasa, capitanii de margine, funcționarii isprăvniciei și judecătorii. La 
începutul secolului al XVIII-lea, capitala județului a fost mutată la 
Urziceni.  
1833 – 1863 – Ocârmuirea Județului Ialomița, cu capitala la Urziceni 
până în anul 1833 și apoi la Călărași. Conducerea administrativă era 
asigurată de un ocârmuitor, un sameș și un ajutor de sameș, 2 secretari, 
registrator și polițaiul capitalei de județ. În perioada 1848- 1851 
denumirea de ocârmuitor este înlocuită cu cea de administrator de județ.  
1864 – 1949 – Prefectura Judetului Ialomita, aparută ca urmare a Legii 
organizării administrativ - teritoriale a țării din aprilie 1864, dată în timpul 
domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Instituția era condusă de un prefect și 
avea un aparat de lucru format din: directorul prefecturii, biroul 
administrativ, serviciul tehnic si serviciul sanitar în perioada 1864-1940, și 
din cabinetul prefecturii, serviciul administrativ, serviciul financiar și 
serviciul tehnic în perioada1940-1949. 
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1949 - 1952– Comitetul Provizoriu și Sfatul Popular al Regiunii Ialomița, 
conduse de un președinte.  
septembrie 1952 - februarie1968 – județul este desființat și înglobat 
regiunilor București, Ploiești, Constanța.  
februarie 1968 - decembrie 1989 – Consiliul Popular al Județului Ialomița, 
condus de Comitetul executiv și de un președinte , un prim - 
vicepreședinte, vicepreședinți și de un secretar. Aparatul de lucru era 
format din secții, servicii și birouri. Reședința județului a fost stabilită la 
Slobozia.  
decembrie 1989 – martie 1990 – Primăria Județului Ialomița, condusă de 
un primar, viceprimar și secretar. Aparatul de specialitate era format din 
direcții, servicii, birouri și compartimente.  
martie 1990 - aprilie 1992 – Prefectura Județului Ialomița, condusă de un 
prefect și 2 subprefecți, numiți de Guvernul României.  
aprilie 1992 - pâna în prezent – Consiliul Județean Ialomița, condus de 
un președinte și doi vicepreședinți, aleși de către consilieri județeni din 
rândul acestora. Consilierii județeni sunt aleși de cetățenii cu drept de vot 
din județul Ialomița.  
 
Relief  
Relieful județului Ialomița poartă amprenta situării sale în diviziunea 
estică a Câmpiei Române - Bărăganul, fiind dominat de câmpuri tabulare 
întinse și lunci. Circa 65% din suprafața județului aparține Câmpiei 
Bărăganului, 15% Luncii Dunării, 9% Câmpiei Vlăsiei și 11% luncii 
Ialomiței și câmpiei de divagare Argeș - Buzău.  
Din punct de vedere geologic, zona Ialomiței este un bazin de 
sedimentare maritimă, lacustră.  
Altitudinal, relieful în județ se desfășoară în trepte de la nord la sud și de 
la vest spre est. Zona cea mai înaltă - 91 m se află pe Platoul Hagienilor, 
lângă satul Platonești, ei alăturându-i-se Piscul Crăsani - 81 m și Câmpul 
Grindu - 71 m. Altitudinea minimă este de 8m, în nordul incintei îndiguite 
a Brațului Borcea.  
 
Hidrografie  
Rețeaua hidrografică a județului Ialomița cuprinde :  
- ape curgătoare: Dunărea veche (75 km.), Brațul Borcea (48 km.), 
Ialomița (175 km.), Prahova (30 km.), Cricovu Sărat, Livezile (7 km.), 
Bisericii (10 km.);  
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- limane fluviatile : Strachina (5,75 km2), Fundata (3,91 km2), Iezerul 
(2,16 km2), Șcheauca (1,07 km2), Cotorca (0,72 km2), Jilavele (0,59 
km2), Sărățuica (0,52 km2), Comana (0,43 km2), Maia (0,29 km2), 
Rogozu (0,26 km2), Ratca, Murgeanca, Valea Ciorii, Cătrunești, Hagiești, 
și altele;  
- lacuri de luncă: Piersica, Bentu, Bataluri, Marsilieni, Bărbătescu;  
- lacuri de albie: Amara (1,68 km2); 
- lacuri artificiale: Dridu (9,69 km2).  
Rețeaua hidrologică este formată din ape freatice potabile, aflate la 
adâncimi de 2 – 7 m în lunci și 5 - 30 m în cea mai mare parte a 
județului. Au fost identificate resurse de apă termală în zonele Amara și 
Giurgeni, cu o temperatură de 4000 C.  
 
Climă  
Clima județului Ialomița este temperat - continentală caracterizându-se 
prin veri foarte calde și ierni foarte reci, printr-o amplitudine termică 
anuală, diurnă relativ mare și prin precipitații în cantități reduse. Durata 
medie anuală de strălucire a soarelui este cuprinsă între 21.00 și 23.00 
ore, numărul anual de zile cu cer senin este de 110; cu cer noros de 123, 
iar cu cer acoperit 130 de zile.  
Temperatura medie anuală a aerului crește de la Nord-Vest (10,40 C la 
Armășești), către Sud - Est (11,10 C la Fetești). Minima absolută a ajuns 
până la - 32,50C la Armășești (25 ian.1942), iar maxima absolută până la 
+440 C la Amara (august 1951), fapt ce determină o amplitudine termică 
maximă de 76,50C.  
Precipitațiile atmosferice, variază între 400 și 520 mm/an, cele mai mici 
fiind repartizate în Lunca Dunării, iar cele mai mari fiind în restul 
județului. Vânturile au ca direcții dominante nord-est, nord, sud-vest și 
sud, dominante fiind crivățul, austrul, băltărețul și suhoveiul.  
Umezeala relativă a cerului variază între 74 și 76%. Dintre fenomenele 
climatice caracteristice se remarcă înghețul, bruma și viscolul, în perioada 
rece, seceta, roua și grindina, în perioadele calde ale anului.  
Resurse naturale  
Solurile județului Ialomița sunt cernoziomuri (193.000 ha.), cambice 
(25.000 ha) și brun - roșcat (1.000 ha), solurile aluviale (36.000 ha.) și 
solurile sărăturate - solonceacuri și solonețuri (800 ha) și altele. 
Majoritatea solurilor sunt favorabile agriculturii constituind una dintre 
bogățiile județului Ialomița.  
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Resursele subsolului județului Ialomița sunt reprezentate de:  
- petrol și gaze naturale în perimetrul Urziceni – Colilia - Grindu;  
- loessul cu o textură foarte fină - Urziceni, Țăndărei, Slobozia, Manasia;  
- nisipul, în zona Hagieni și albia râurilor;  
- nămolul terapeutic sapropelic la Amara și Fundata;  
- izvoare sulfuroase la Ciulnița , Perieți, Amara, Valea Ciorii;  
- izvoare termale - Giurgeni, Amara. 
Vegetație și faună  
Vegetația județului Ialomița are caracter de stepă. Pe 65% din suprafața 
se întâlnesc următoarele tipuri:  
• stepă primară la Cocora, Sălcioara, Movila, formată din graminee lipsite 
de valoare furajeră;  
• silvostepă, în sud - vestul județului, cu păduri mari la Groasa, Odaia 
Călugărului, Sinești, Deleanca, Morăreanca, unde se înregistrează 
arborele de stejar pufos și brumăriu, cer, gârniță, salcâm;  
• stepă, cu arbori și arboret de pădure, regăsiți în pădurile de la Redea 
(com. Ion Roată), Cornatele (com. Cosâmbești), Beslești - Popești (com. 
Sudiți), Ciunga (com. Movila) și care cuprind frasinul, părul și mărul 
pădureț, ulmul, jugastrul, păducelul, porumbarul, lemnul câinesc, 
măceșul, cornul, sângerul;  
• luncă: stuf, papură, rogoz, salcie, plop, stejar în Lunca Ialomiței 
(Bărcănești, Speteni, Alexeni, Slobozia, Bueasca, Andrășești) și în Lunca 
Dunării (Bordușani, Săltava, Balaban);  
• lacustră - orzoaica de baltă, brădișul, lintița, coada calului, limba 
broaștei, săgeata apei, cucuta de apă, piciorul cocorului;  
• alte tipuri: urzica, troscot, pălămida, mohor, mușețel, coada șoricelului, 
păpădie,  
ceapa ciorii, ghiocel, brebenel etc. 
Fauna existentă în județul Ialomița se poate clasifica astfel:  
• animale de stepă și de pădure : popândăul, hârciog, orbete, șoarecele 
de câmp, dihor de stepă, iepure de câmp, prepeliță, potârniche, 
șoarecele de câmp, nevăstuica, căpriorul, mistrețul, vulpea, șoarecele de 
pădure, viezurele, iar dintre reptile menționăm: șarpele rău, șopârla de 
stepă, șopârla de câmp. S-au mai semnalat: bizamul, câinele enot, vrabia 
spaniolă.  
Până în 1940 (în vestul județului) și 1967 (în estul său) a existat dropia, 
azi dispărută, la fel și spurcaciul dispărut după 1945.  
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• păsări: prigoria, fluierarul, dumbrăveanca, ciocârlia, cioara, vrabia, 
graurul, turturica, guguștiucul, fazanul colorizat, prepelița, potârnichea, 
vrabia, sitarul, lișița, rața sălbatică, șoimul dunărean etc.  
• ihtiofauna este alcătuită din: biban, plătică, crap, caracudă, babușcă, 
știucă, somn, nisetru, morun etc.  
O parte importantă din fauna județului Ialomița este de valoare și interes 
cinegetic, constituind o resursă pentru dezvoltare locală durabilă.  
 
Fond funciar  
 
Patrimoniul funciar al judeţului Ialomița se prezintă astfel:  
- Suprafaţa totală: 445.289 ha.  
 
- Suprafaţa agricolă: 374.812 ha din care, pe categorii de folosinţă:  

a. Arabilă: 352.049 ha;  

b. Păşuni: 18.568 ha;  

c. Fâneţe: -  

d. Vii: 3.947 ha;  

e. Livezi: 248 ha.  
 
Demografie  
 
Conform datelor finale ale recensământului populației efectuat în anul 
2011, judetul Ialomița a înregistrat o populație de 274.148 locuitori, din 
care 134.647 populație de sex masculin și 139.501 populație de sex 
feminin.  
Populația pe grupe de vârstă:  
- Total: 285.733.  

- Pe grupe de vârstă:  

a. 0 - 14 ani: 46.914;  

b. 15 - 59 ani: 176.612;  

c. 60 ani şi peste: 62.207.  
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Repere economice şi ocuparea forţei de muncă  
Economia județului Ialomița reflectă caracteristica resurselor de care 
dispune, pe suportul producției agricole dezvoltându-se, în special, 
industria alimentară.  
Industria județului Ialomița are ca principale ramuri: producerea 
îngrășămintelor chimice, a zahărului, a uleiurilor comestibile, preparatelor 
din carne și a conservelor de legume, fructe și carne, laptelui și 
produselor lactate, pâine și produse de panificație, în industria 
confecțiilor, tricotajelor și materialelor de construcții, producerea de 
aparate electronice, mobilă și prelucrarea lemnului, producerea alcoolului 
și a băuturilor alcoolice, lacuri și vopseluri, producție tipografică etc.  
Agricultura în județul Ialomița este reprezentată de un sector 
preponderent privat care deține, ca urmare a aplicării legilor fondului 
funciar, peste 331.000 ha, adică 95% din suprafața agricolă a județului.  
Județul Ialomița produce anual, în medie, aproape 900.000 to cereale, 
140.000 to plante tehnice, 90.000 to legume etc.  
Dispunând de o largă bază cerealieră și furajeră județul Ialomița are 
condiții și pentru creșterea animalelor, efectivele însumând aproximativ 
46 mii capete bovine, 140 mii capete porcine, 125 mii capete ovine și 
caprine, 20 mii capete cabaline, 2,4 milioane păsări și altele.  
Comerțul este preponderent în activitatea agenților economici privați din 
județ și el cuprinde întreaga gamă de produse: industriale, alimentare, 
nealimentare, comercializate engros sau en-detail.  
Serviciile prestate în județul Ialomița au crescut ca pondere, s-au 
diversificat ca domenii și au atras forță de muncă disponibilă. Principalele 
servicii aferente consumatorilor se referă la: hoteluri și restaurante, 
transporturi, intermedieri financiare, închirieri de bunuri mobile și imobile, 
asistență medicală, servicii informatice, servicii personale sau pentru 
întreprinderi, activități recreative etc.  
Sfera serviciilor publice este asigurată în județul Ialomița de societăți 
comerciale și companii /societăți naționale care prestează servicii de 
interes general.  
 
Sănătate  
Activitatea de ocrotire a sănătății populației din județul Ialomița se 
desfășoară în 3 spitale cu 789 de paturi, precum și Serviciul județean de 
Ambulanță și Centrul de Transfuzii Ialomița.  
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Învăţământ  
Începând din anul şcolar 2004-2005 populaţia şcolară din judeţul Ialomiţa 
înregistrează un trend descrescător, tendinţă ce se înregistrează şi la 
nivelul regiunii Sud Muntenia.  
Reţeaua de învăţământ din judeţul Ialomiţa cuprinde 28 unităţi 
preşcolare, 99 şcoli primare şi gimnaziale, 17 licee şi grupuri şcolare, 13 
şcoli de arte şi meserii, o şcoală postliceală sanitară, o şcoală specială şi 
4 cluburi ale elevilor din centrele urbane. În total, în judeţ sunt 167 de 
unităţi şcolare, din care 122 de unităţi cu personalitate juridică, restul de 
45 fiind arondate la cele cu personalitate juridică. Din punct de vedere al 
repartizării pe medii de rezidenţă, 37,12% sunt în mediul urban şi 
62,87% în mediul rural.  
Caracterizată printr-o diversitate de repartizare geografică redusă, 
structura unităţilor de învăţământ din cadrul regiunii asigură un grad bun 
de acoperire a nevoilor de pregătire primară. Este de remarcat faptul că 
în mediul rural se află cele mai multe şcoli cu clasele I-VIII, şcoli de arte 
şi meserii şi nu există grădiniţe cu program prelungit.  
Dacă reţeaua şcolilor primare şi gimnaziale acoperă într-un grad suficient 
nevoile educaţionale, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre 
învăţământul liceal a cărui structură educaţională este orientată pe 
următoarele profiluri: teoretic (5 licee), tehnologic (9 licee) şi vocaţional 
(3 licee), acoperind parţial nevoile pieţei muncii. Profilul tehnologic 
cuprinde 5 licee cu profil tehnic, 2 licee cu profil agricol şi 1 liceu 
economic. Profilul vocaţional cuprinde 1 liceu de artă, 1 liceu pedagogic şi 
1 liceu teologic. Din numărul total al liceelor, 16 se află în mediul urban şi 
unul singur în mediu rural.  
Învăţământul superior este prezent în judeţ prin filialele unor universităţi 
de renume: Academia de Studii Economice Bucureşti în oraşul Amara cu 
Facultatea de Comerţ, Turism şi Finanţe Bănci, în sistem de învăţământ 
deschis la distanţă, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice din cadrul 
Universităţii Gheorghe Cristea Bucureşti şi Colegiul de Institutori din 
cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, care funcţionează în Municipiul 
Slobozia.  
În domeniul sportului, există un club sportiv la Slobozia şi peste 180 
asociaţii sportive în întreg judeţul. Sporturile practicate sunt: atletism, 
handbal, tenis de masă şi câmp, scrimă, box, turism, fotbal, lupte libere 
şi greco-romane.  
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În ciuda unui progres semnificativ (dublarea în ultimul an a numărului de 
şcoli autorizate ca furnizori de formare pentru adulţi), implicarea şcolilor 
din domeniul învăţământului profesional şi tehnic în formarea 
profesională adulţilor nu reflectă potenţialul acestora.Trebuie menţionat 
că România înregistrează cea mai scăzută rată de participare în formarea 
continuă a populaţiei adulte (1,3% în 2006, conform Eurostat, faţă de 
9,6% media UE-27 şi 11,1% media UE-15).  
În ceea ce priveşte educaţia adulţilor în judeţul Ialomiţa, în judeţ există o 
singură şcoală acreditată de CNFPA (Grupul Şcolar Agricol Urziceni) ca 
furnizor de formare profesională pentru adulţi care, conform ultimelor 
date disponibile, a derulat în anul 2006 un număr de 5 programe vizând 
2 calificări, cu un număr total de 140 de participanţi. În acelaşi an, la 
nivelul judeţului s-au derulat 3 programe de tip ―A doua şansă‖, cu 
profesionalizare, în şcoli din Municipiul Feteşti şi comunele Borduşani şi 
Bărcăneşti, fiind şcolarizaţi un număr de 45 de participanţi.  
Unităţi cu activităţi educative extra şcolare:  
1. Palatul Copiilor şi Elevilor Slobozia  
 
În cadrul acestei instituţii îşi desfăşoară activitate un număr de 1080 de 
elevi înscrişi la cercuri de agrobiologie, matematică aplicată în 
informatică, chimie experimentală, arte plastice, atelier fantezie, carting, 
electronică, navomodele, automodele, gimnastică şi dans.  
2. Clubul Elevilor şi Preşcolarilor Feteşti  
 
În cadrul acestei instituţii îşi desfăşoară activitate un număr de 1200 de 
elevi înscrişi la cercuri de teatru, ecologie, machete/construcţii, orchestră 
populară, pictură/desen, carting, electronică, navomodele.  
3. Clubul Elevilor şi Preşcolarilor Urziceni  
 
În cadrul acestei instituţii îşi desfăşoară activitate un număr de 600 de 
elevi înscrişi la cercuri de ecologie, dans modern, informatică, arte 
plastice, electronică.  
 
Turism  
Turismul în județul Ialomița are următoarele componente: turism balnear, 

agroturism, turism cultural și turism pentru vânătoare și pescuit. 
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Baza turistică a județului Ialomița însumează o capacitate de cazare de 
peste 6.000 locuri, din care aproape 3.000 de locuri în hoteluri (Select, 
Paradis, Columbia din Slobozia, Compet și Miorița din Fetești, Turist din 
Țăndărei), peste 600 locuri în vile și la motelurile Sinești, Malu și Perla din 
Amara, 2.430 locuri în unitățile de tratament balnear din Amara și 300 
locuri în vilele Taberei școlare din Amara.  
Valorificarea turistică a zonei a pornit de la caracteristicile peisajelor sale 
geografice, legate îndeosebi de rețeaua hidrografică, cu salba de lacuri și 
limane fluviatile, dar și la poziția de „tranzit‖ a județului Ialomița spre 
litoralul românesc al Mării Negre.  
Cel mai important obiectiv turistic al județului este stațiunea 
balneoclimaterică AMARA, situată la 7 km de Slobozia și 126 km de 
București, vestită prin nămolul sapropelic și apele minerale sulfatate, 
clorurale și bromurate folosite în tratamentul bolilor reumatismale 
cronice, ale sistemului nervos periferic, în afecțiuni posttraumatice ale 
aparatului locomotor și în boli ginecologice.  
 
Elemente de patrimoniu  
Monumente și ansambluri arhitecturale și de artă plastică:  
-Mănăstirea „Sf. Voievozi‖ sec. XVII - XIX, Biserica „Sf. Voievozi‖ - zidul 
din incintă (ruine); 
-Școala Agricolă „Iordache Zossima‖ (1887);  
-Ansamblul conacului și cavoului familiei Zappa - 1857 - Primăria Ion 
Roată;  
-Conacul Bolomey (1898) - Primăria Cosîmbești;  
-Schitul Balaciu Piteșteanu (1821- 1841) - Mănăstirea Balaciu;  
-Podurile dintre Fetești și Cernavodă (1890 - 1895) - inginer Saligny 
Anghel;  
-Conacul Marghiloman (1869 - 1874);  
-Conacul Bizu Cantacuzino (jumătatea sec XIX);  
-Cavoul lui Barbu Catargiu, sat Malu, comuna Sf. Gheorghe;  
-Conacul Hagianoff (1899), comuna Manasia;  
-Casa memorială Ionel Perlea, sat Ograda, comuna Bucu;  
-Monumentul și Cimitirul Eroilor în municipiul Slobozia;  
-Bustul lui Matei Basarab (1932), municipiul Slobozia.  
 
Arii protejate în județul Ialomița  
a) Aria Lacului Fundata cu o suprafață de 391 ha;  
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b) Aria Lacului Amara cu o suprafață de 162 ha;  
c) Aria Lacului Natural Strachina cu o suprafață totală- 1000 ha;  
d) Aria lacurilor naturale: Bentu Mic (19,87 ha), Bentu Mic Cotoi (18,30 ha) 
și Bentu Mare (92,33 ha); 
e) Situl arheologic Popina Bordușani – 1,62 ha, care conservă resturi de 
cultură materială și spirituală geto-dacică, pe o grosime de 12 m.  
f) „Pădurea de Stejari Seculari – Canton Hățiș‖, amplasată în localitatea 
Stelnica, care are o suprafață de 6,4 ha și unde aproape 90% din arbori 
sunt din specia Stejarul Brumăriu cu vârsta de circa 300 ani. 
 

 
2.1. DESCRIEREA TERITORIULUI 
 
2.1.1. Localizarea 
 
 Comuna Vlădeni se află situată în estul Județului Ialomița, teritoriul 
său administrativ fiind mărginit de cel al comunelor Giurgeni (Nord), 
comuna Mihail Kogalniceanu si Movila (Vest), comuna Făcăeni (Sud), 
Balta Ialomiței (Est), teritoriul respectiv intrând în administrarea comunei 
Făcăeni. 
Localitatea este situată pe cursul inferior al fluviului Dunărea, reprezentat 
prin Brațul Borcea, fiind totodată cea mai importantă arteră navigabilă a 
Europei Centrale. Distanța față de cele mai apropiate orașe este de 27 
km de Fetești, respectiv 24 km de Țăndărei. 
Așezarea are o poziție de contact geografic și de intersecție. Suprafața 
administrativă aparține unei unități de câmpie cunoscută sub denumirea 
de Bărăganul Feteștiului (Câmpul Hagieni) și a unor sectoare de vale 
(Valea Dunării, respective.Ialomiței). 
 
2.1.2. Teritoriul 
 

Terenul intravilan existent al comunei Vladeni este cel prevăzut de 
Legea fondului funciar şi este materializat în PUG, prin corelarea limitelor 
şi suprafeţelor aflate în evidenţa OCPI Ialomiţa, cu cele aflate în evidenţa 
Consiliului local Vladeni. 

Din punct de vedere administrativ, comuna Vladeni este formată 
din satul Vladeni pe un teritoriu administrativ cu o suprafaţă 13426 ha. 
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Din analiza structurii fondului funciar, pe categorii de folosință se 
constată că din totalul de 13.426 ha al suprafeței comunei, ponderea cea 
mai mare o deține terenul agricol 11.491 ha, pădurile ocupă 900 ha, iar 
pășunile ocupă 661 ha. 
 
2.1.3. Clima 
 
  Clima se inscrie intr-o zona cu climat continental – moderat cu o 
temperatura medie anuala de 110C. Zona, se caracterizeaza prin vanturi 
aspre, preponderente din nord – est ( Crivatul ), uscate –preponderente 
dinspre sud – vest ( Austrul ) si umede dinspre sud ( Baltaretul ). 
 
2.1.4. Relieful    
 
 Relieful face parte din unitatea Bărăganului de Sud, situat la sud de 
râul Ialomița, având la sud și est Lunca Dunării. "E un pustiu și nu e. În 
toate părțile se desfășoară ca o mare liniștită ce s-ar închega pentru 
totdeauna, șesul desavârșire gol. Nimic mai rar deât, tocmai în fund o 
perdea de arbori săraci. Satele nu se văd dacât doar cate unul în 
marginea depărtării imense". ("Drumuri și orașe din Romania"- N. Iorga) 
Trecerea spre luncile Ialomiței și a Dunării se face printr-o serie de 
denivelări de mică amploare, denumite local popine (pochine) - Popina 
Lala, Popina cu Sat, Popina Lata, Popina Ibrianu, Popina Blagodeasca. "… 
In depărtare, pe linia netedă a orizontului, se profilează ca mușuroaie de 
cârtițe uriașe, movile a căror urzeală e taina trecutului și podoaba 
pustietății. … ele stau semănate în largul Câmpiei ca santinele mute și 
gârbovite sub ale lor bătrâneți. La poalele lor cuibează vulturii cei falnici 
cu late pene negre …" ("Pseudokineghetikos" - Alexandru Odobescu). 
Movilele sunt născute din aluviuni sau sunt construite în perioada 
preistorică, geto-tracică, perioada daco-romană sau din perioada 
migrațiilor, îndeosebi a tătarilor. Ele au servit ca puncte de apărare, 
dovadă că in apropierea lor se observă gropi, șanțuri de apărare, valuri 
de pământ, puncte de observare, tumuli. Uneori construcția movilelor 
este atribuită "uriașilor" sau este pusă pe seama tătarilor. 
 
2.1.5. Date hidrografice 

 Reteaua hidrografica a zonei este reprezentata de fluviul Dunarea si 
raul Ialomita, care sunt principalele cursuri de apa ale judetului Ialomita. 
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Dunarea delimiteaza la vest judetul Ialomita si pe teritoriul judetului 
curge pe doua brate: Borcea pe stanga si Dunarea Veche pe dreata.  

Raul Ialomita intra in judet in amonte de localitatea Fierbinti Targ, 
avand o lungime de 178 km. Aportul principal este adus de raurile 
afluente Prahova si Sarata.  

Nivelul hidrostatic al panzei de apa subterana, este conform 
informatiilor cantonate in jurul adancimii de 6-7 m de la CTN. 

Din observatiile executate in timp asupra orizontului freatic, s-a 
constat ca acesta prezinta fluctuatii sezoniere, in perioadele cu precipitatii 
abundente, nivelul orizontului freatic se poate ridica cu pana la 1 m fata 
de nivel. 
 

 2.1.6. Caracteristicile geotehnice 

 Principala bogatie naturala o reprezinta terenurile agricole alcatuite 
din mai multe tipuri de cernoziomuri. 
De asemenea exista pe raza comunei Vladeni zone impadurite aflate in 
proprietatea societatii Romsilva si a persoanelor private. 

2.1.7. Date fitogeografice 
 
      Vegetaţia are caracter stepic. Pădurile se găsesc în lunca Ialomiţei. 
Flora şi fauna comunei sunt caracteristice câmpiei, fiind reprezentate 
prin plante şi animale specifice acesteia. Predomină vegetaţia ierboasă. 
Cea mai mare parte a teritoriului administrativ este ocupată de 
terenuri agricole. Se găsesc şi rămăşiţe de stepă, reprezentată de pajişti 
naturale, precum şi pe marginea drumurilor, de-a lungul digurilor şi al 
canalelor de irigaţie. 

 
2.1.8. Protecţia seismică 
 
In conformitate cu prevederile Codului de proiectare privind 
bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor, “Actiunea 
vantului”, indicativ CR 1-1-4-2012, presiunea de referinta a vantului 
mediata 10min. la 10m, pe interval de 50ani de recurenta este de 
0.6KPa. 
In conformitate cu prevederile Codului de proiectare, 
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“Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1- 
3-2012, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este 
de 2.5KN/mp. 
In conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismicapartea 
I, “Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P100/1- 
2013, pentru amplasamentul studiat s-au stabilit, valoarea de varf a 
acceleratiei terenului pentru proiectare, ag=0.25g si valoarea perioadei 
de control a spectrului de raspuns Tc=1.0s. 
Conform SR 11.100/1-93, amplasamentul se incadreaza in 
zona cu grad 71 de macroseismicitate pe scara MSK (unde indicele 
1 corespunde unei perioade medii de revenire de minim 50 de ani). 
 
 

2.2. PATRIMONIUL ISTORIC 
 
2.2.1. Caracteristicile istorice ale localităţii 

 

 Primele date despre numărul de familii din Vlădeni îl avem din anul 
1831. În perioada respectivă, satul Vlădeni, număra 66 de familii cu o 
populație de aproximativ 220 de locuitori, făcea parte din plasa Hagieni 
fiind totodată și asezarea cu cel mai mare număr de familii. In anul 1837 
dintr- o altă situație statistică aflăm că în satul Vlădeni numărul familiilor 
crește la 69 insumând 227 locuitori. Creșterea populației s-a făcut destul 
de rapid în a doua jumătate a secolului XIX-lea, de la 69 de familii în anul 
1837 în anl 1864 se ajungea la 109 familii. Creșterea populației așezărilor 
de pe Brațul Borcei în sec. XIX lea, a fost cauzată de condițiile istorice și 
geografice: extinderea arăturilor în câmp, desființarea monopolului 
turcesc asupra comerțului exterior al Țarii Românești, foametea din 
Transilvania dintre anii 1815-1816, transhumanța, împroprietărirea din a 
doua jumătate.a.sec.XIX-lea. O creștere importantă a populației se 
produce la începutul secolului al XX lea, în primul deceniu ajungând la 
4176 locuitori (1912) după Sorin Geacu în "Dictionar Geografic al 
Județului Ialomița". Valoarea fiind prea mare comparativ cu datele 
cunoscute ulterior ne face să credem că la cei 4176 de locuitori se 
adaugă și locuitorii din satele Chioara, Bobu și Brailița. Aproximând 
valoarea numărului de locuitori din satele amintite, în urma unor cercetări 
ulterioare s-a stabilit că numărul de locuitori al comunei Vlădeni este de 
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2176 locuitori (1912). Cu aceeași valoare eronată se confruntă și în anul 
1930, când populația număra 4281 locuitori, readucând-o la o valoare 
aproximativă de 2281 locuitori, iar în 1941 un număr de 2709. 
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Ialomița - 
Balta a județului Ialomița și avea 984 de locuitori. În comună funcționau 
o școală mixtă și o biserică. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în 
plasa Țăndărei din același județ, având o populație de 1302 locuitori.  
În 1950, comuna a fost transferată raionului Fetești din regiunea 
Ialomița, apoi (după 1952) din regiunea Constanța și (după 1956) din 
regiunea București. În 1968, a revenit la județul Ialomița, reînființat.  
Patru obiective din comuna Vlădeni sunt incluse în lista monumentelor 
istorice din județul Ialomița ca monumente de interes local. Trei dintre 
ele sunt clasificate drept situri arheologice — așezarea de pe „Coasta 
Belciugului‖; așezarea „Ibirian‖ de pe Popina Lată, datând din secolele al 
X-lea–al VIII-lea î.e.n. și situl arheologic de pe popina Blagodeasca, 
cuprinzând o așezare neolitică, una din perioada Halstatt și o alta 
medievală, din secolele al XVI-lea–al XVIII-lea.  
Un al patrulea obiectiv, Biserica Sfântul Nicolae de pe strada Mare din 
Vlădeni, construită în 1856 de către comunitate la inițiativa egumenului 
Gavril, constituie un monument de arhitectură.  
Situl arheologic de la Vlădeni situat la ,,Popina Blagodeaşca’’ si 2 aşezări 
– una situata la ,,Coasta Belciugului’’( descoperiri arheologice: ceramica, 
chirpic ars si oase de animale) si cealaltă la ,,Popina lata’’ (Ibrian), datata 
de catre Ministerul Culturii si Cultelor in sec. X-VIII a Chr.(unde s-au găsit 
locuinţe, gropi menajere, ceramica, chirpici ars si oase de animale).  
Indiferent de vremurile care s-au abătut asupra acestor locuri,Vlădeni a 
fost şi va rămâne un ţinut de legendă. Documentele istorice păstrate in 
arhivele satului, care atestă existenţa de secole a acestei aşezări 
omeneşti, vorbesc despre frumuseţile şi bogăţiile acestor locuri, despre 
hărnicia şi preocupările oamenilor care s-au stabilit in timp pe aceste 
meleaguri. Săpăturile arheologice efectuate de-a lungul anilor dovedesc 
că aici au trăit şi au vieţuit oamenii încă de pe vremea lui Decebal şi 
Traian, sau de pe timpul lui Burebista.  
Primele însemnări şi dovezi în domeniu au fost făcute de către Vasile 
Pârvan in 1960 şi ele au fost descoperite în urma săpăturilor efectuate pe 
şantierul arheologic Blagodeasca.  
Cercetările au fost reluate 40 de ani mai târziu de un colectiv coordonat 
de prof. Ştefan Olteanu de la Universitatea "Dimitrie Cantemir" din 
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Bucureşti, ajutat de Emilia Corbu, arheolog-muzeograf la Muzeul 
Judeţean Ialomiţa.  
În anul 2000 sa realizat o săpătură de sondaj, iar principalul obiectiv 
arheologic a fost stabilirea stratigrafiei, a succesiuni nivelelor de locuire şi 
a cronologiei relative. În urma acestor lucrări s-a stabilit existenţa a două 
nivele de locuire: unul geto - dacic şi unul medieval - timpuriu aparţinând 
culturii Dridu.  
În 2001 lucrările au continuat şi s-au evidenţiat două nivele de locuire: o 
locuinţă geto - dacică care este intersectată parţial de două locuinţe 
Dridu căruia îi aparţine un cuptor. S-a recoltat un material arheologic 
format din fragmente de ceramică aparţinând culturii Dridu precum şi trei 
fragmente de vase geto - dacice.  
În anul 2002 s-a prelevat din nou material arheologic: ceramică, oase de 
animale, pietre, chirpici, gropi de bucate medieval - timpuriu, cuptoare di 
aceiaşi perioadă.  
În urma lucrărilor efectuate au fost cercetate parţial sau integral un 
număr de 14 complexe aparţinând celor două aşezări descoperite aici, 
încadrate in epoca geto - dace, două complexe nedeterminate încă, din 
care unul caracterizat de prezenţa unui şanţ, două depuneri de chirpici şi 
o groapă medievală.  
Descoperirile şi cercetările arheologice efectuate in zonă fac dovada 
existenţei la Popina Blagodeasca a două faze de locuire, prima situată in 
sec. IX - X, din care s-au cercetat două bordeie încadrate cronologic la 
finalul acestei faze şi probabil începutul celeilalte, şi a doua din sec. X -
XI.  
Aşezată in colţul sud - estic al satului, chiar lângă marginea terasei înalte 
pe care sunt situaţi de secole Vlădenii şi într-o poziţie de dominare a 
împrejurimilor până departe, către popine şi lunca Borcei, biserica locală 
are hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Deşi e de crezut că un lăcaş a existat 
acolo încă din vremurile dinainte, biserica păstrată până astăzi a fost 
ridicată începând cu anul 1856. Iniţiativa a fost a egumenului Gavriil de la 
Mănăstirea Sfântul Ioan cel Vechi din Bucureşti, pe moşia căreia se aflau 
Vlădenii şi căreia lăcaşul trebuia să îi servească ca metoc, dar şi cu 
cheltuiala credincioşilor din sat. La anul 1863, odată cu secularizarea din 
vreme lui Cuza - Vodă, lucrările de înălţare au încetat, fiind reluate in 
anul 1869, cu sprijinul familiei Davidescu, care avea arenda moşiei şi a 
comunităţii locale în frunte cu Iane Agalopol, Chiriac Cocă, Costache 
Postelnicul şi Şerban Burada.  
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Primele reparaţii s-au făcut la anul 1909 - când s-a ridicat şi clopotniţa, 
prin grija familiei Fuerea mare proprietară in părţile Sloboziei. La anul 
1912 s-au refăcut o parte a picturilor interioare şi sa zugrăvit 
catapeteasma de către pictorul Gheorghe Giorgescu. La anul 1924 s-a 
restaurat din nou pictura, de către Gheorghe Dumitrescu, iar in anul 1947 
s-au efectuat reparaţii la acoperiş şi turla bisericii. Între anii 1970 - 1972 
sau făcut reparaţii generale, prin stăruinţele comunităţii locale in frunte 
cu preotul paroh Iordache Nicolae.  
Arhitectural, biserica din Vlădeni are un plan trilobat, absidele naosului 
fiind însă puţin scoase în evidenţă în interior găsindu-se doi stâlpi de 
susţinere. Dispune de un pridvor, mai mic decât restul lăcaşului, două 
tablouri încadrând această încăpere, iar deasupra intrării în biserică este 
înfăţişat tabloul sfântului Ierarh Nicolae, menţionându-se acolo şi 
momentul încheierii reparaţiilor din anii 70.  
Edificiul este realizat din zidărie de cărămidă cu fundaţie de cărămidă 
încastrată la circa 1,25m în sol şi măsoară o lungime totală de 22,25m la 
sol, o lăţime de 8,28m iar înălţimea maximă este atinsă de turla de lemn 
dispusă pe pronaos, măsurând 20,1m.  
Biserica este zidită în formă de cruce, având însă braţele foarte puţin 
proeminente. Acoperişul biserici este din tablă,iar pictura interiorului se 
prezintă intr-o stare bună datorită restaurărilor repetate, iluminatul 
natural fiind asigurat prin ferestre înalte. Exteriorul se prezintă după 
ultimele reparaţii in culoarea crem, bordură realizată de jur 
împrejur,aproape de fundaţie, fiind de altă culoare.  
De-a lungul vremii, la biserica din Vlădeni au slujit preoţii: Radu, 
Gheorghe Sin Popa Radu, Nicolae Iordache,Vasile Cioară ş.a.,astăzi paroh 
fiind PC Pr. Gabriel Popa.  
 
Legenda lui Vlad  
Cu secole în urmă, spune legenda, se instalase pe malul stâng al 
bătrânului Danubius, bătrânul turc Ibraim. Acesta împreună cu familia sa 
erau proprietarii unei turme mari de oi. într-o frumoasă zi de primăvară, 
călătorind pe ape cu ajutorul unei plute de papură și venind de la poalele 
Carpaților (se pare că de prin zona Sibiului), s-a oprit pe "popină turcului" 
un tânăr chipeș și frumos pe nume Vlad.  
Ca orice călător oboist de drum lung și flămând, pentru că nu mâncase 
de trei zile și trei nopți, a cerut și el adăpost și hrană. Turcul acceptă să-l 
primească numai dacă acesta se învoiește să-i păzească oile. Muncitor și 
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harnic, Vlad și-a atras laudele celor din jurul sau, iar în scurt timp și-a 
întemeiat și o familie. Toate bune până într-o zi, când hainul turc Ibraim 
socotind că dânsul dă prea multă mâncare și pe deasupra mai dă și bani 
pentru paza oilor, i-a spus lui Vlad să-și ia familia și să plece. Vlad își ia 
nevastă și cei 9 copii (7 fete și 2 băieți) precum și cele patru oițe ale sale 
și se mută pe o altă popină, puțin mai la deal de a turcului. Nu după mult 
timp, necazul se abate asupra familiei lui Vlad. îmbolnăvindu-se de tifos, 
cele 7 fete ale lui Vlad au murit și au fost îngropate pe "Popină cu 
morminte".  
Din cauza inundațiilor, Vlad își ia familia care-i mai rămăsese, oițele pe 
care le avea și cu o plută se mută pe un loc mai ridicat (cel pă care se 
află comuna astăzi), unde, din paie, lemn și pământ a ridicat o colibă. 
Colibei lui Vlad i s-au adăugat noi așezări omenești, unele din gard și 
pământ, altele mai mari și mai trainice, după puterea celor ce le ridicau. 
Cei doi băieți ai lui Vlad și-au ridicat și ei colibe și se pare că după numele 
lor au fost "botezați" cei care s-au așezat în jurul lor. Astfel, Gurău și-a 
făcut casă pe deal rezultând Guraestii cărora unii le mai spun și Deleni-
adică "cei din deal", iar Besgas s-a stabilit mai în vale rezultând Besgasii- 
adică "cei din vale". După secole, mai precis după inundațiile din 1970, 
prin strămutarea celor din Lunca (Chioara) s-a format un al treilea 
cartier-Sinistrați.  
Primul document istoric purtând pecetea domnească și care atestă 
existența localității Vladeni, datează din 15 ianuarie 1467 și a fost semnat 
la București.  
Documentul este un hrisov prin care Radu cel Frumos întărește mănăstirii 
Cozia bălțile de la Săpatul și gură Ialomiței, stabilindu-se hotarul în 
prezența unor martori din Facaeni, Fratilestii și Orașul de Floci, iar în 
locurile de încărcare al peștelui de la Steanca, Bordusani, Facaeni, 
Vladeni, Blagodesti și Corneni au drept la vamă doar călugării mănăstirii:  
"Din mila lui Dumnezeu, Io Radul Voievod și domn a toată țara Ungro-
Vlahiei, fiul lui Vlad mare voievod. Da Domnia mea această poruncă a 
Domniei mele sfîntului hram și sfîntului locaș al sfintei și de viață 
începătoarei troițe, mănăstirii de la Cozia și egumenului și nastavnicului 
acelui sfînt locaș, chir Simion și tuturor fraților care locuiesc întru Hristos 
în acel sfînt locaș, că să le fie bălțile și girlele de la Săpatul, drept la 
Dunăre, dar pe apa și pe Dunăre în jos, pînă la gură Elovnitei tot pe apa. 
Pentru că a venit înaintea Domniei mele egumenul Simon de i-a dat 
Domnia mea pe slugile Domniei mele Dragoi și Goe din Facaeni și Gureș 
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din Fratilesti și din Floci, Petre pirgarul și Buduslov, de li-au dat hotar pe 
apa, pe unde scrie cartea Domniei mele. De aceea, să le fie de ocina și 
de ohabă. și oricît este venitul acelor bălți și girle, vamă din peste, tot să 
fie al acelui sfînt locaș. și nimeni altul să nu se amestece, nici pircalabii 
Flocilor, nici branistari, nici nimeni altul dintre boierii și dintre dregătorii 
Domniei mele, pentru că cine I-ar împiedică și cu un fir de păr, acela va 
păți rău de la Domnia mea. și iarăși vouă flocenilor, astfel vă vorbește 
Domnia mea, să fie volnici călugării să-și așeze vătafii și alți dregători pe 
la bălțile lor, iar voi să nu aveți treabă. și oriunde se încarcă carele cu 
peste de la bălțile lor sau la Steanca sau la Bordusani sau la Facaeni sau 
la Vladeni și la Blagodesti sau la Corneani, să fie volnici călugării să ia 
vamă și perperul, iar altul nimeni să nu se amestece. și oricine ar călca 
această poruncă a Domniei mele, acela va primi mare rău și urgie de la 
Domnia mea, după spusă Domniei mele.  
Martorii acestei porunci a Domniei mele: jupîn Neag vornic, jupîn Ducă, 
jupîn Dragomir al lui Udriște, jupîn Cazan logofăt, jupîn Neagoe al lui 
Borcea, jupîn Stanciul șoimul vornic mic, Deatco stolnic, Brațul spătar, Lal 
vistier, Ivan paharnic, Mircea comis, Stan și Radul stratornici.  
Și eu, Stan, am scris în cetatea București, luna ianuarie 15, în anul 6975 .  
Io Radul voievod, din milă lui Dumnezeu, domn".  
În anul 1958, regimul comunist instaurat în România completează seria 
lagărelor de muncă forţată din Lunca Dunării, cu cel de la Vlădeni, 
judeţul Ialomiţa. 16000 de oameni au fost închişi aici, unii dintre ei 
găsindu-şi sfârşitul din cauza muncilor grele la care au fost supuşi.  
Istoria lagărului de muncă forţată din Bărăgan, de la Vlădeni, începe în 
anul 1958. Aşa ia fiinţă Penitenciarul Vlădeni, cunoscut în acte sub 
numele de „Formaţia 888 – Coloana de muncă M.I.‖. Datele arată că 
această închisoare s-a vrut a fi un penitenciar de drept comun, în care 
urmau să fie închise persoanele care săvârşeau infracţiuni. Sub paravanul 
acestei idei s-a născut însă un adevărat lagăr de muncă, a cărui menire 
era a aceea de a-i condamna la moarte şi oprimare pe toţi cei care erau 
consideraţi „duşmanii poporului‖. Profesorul de istorie Cristina Catrina 
scrie în paginile revistei de istorie locală ialomiţeană „Naparis‖ faptul că: 
„Penitenciarul Vlădeni (…) a fost înfiinţat ca parte a salbei lagărelor de 
muncă comuniste care mărgineau Lunca Dunării, de la Călăraşi, la Brăila 
şi până în Deltă. (…) După mărturiile personalului angajat aici s-ar fi aflat 
totuşi şi deţinuţi politici, închişi sub diverse.pretexte‖.  
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Pentru a-i închide la Vlădeni pe cei care erau consideraţi o ameninţare 
pentru regimul socialist, angajaţii lagărului apelau la tot soiul de tertipuri. 
Astfel, celor vizaţi de regimul comunist le erau înscenate delicte sau 
infracţiuni minore, astfel încât să poată fi condamnaţi şi închişi într-un 
penitenciar de drept comun, cum se dorea a fi Vlădeniul. 
În realitate, toţi deţinuţii beneficiau de tratamente abuzive, specifice 
gulagurilor sovietice construite în întreg URSS-ul.  
Documentele istorice arată că la Vlădeni au fost închişi peste 16.000 de 
deţinuţi, mulţi dintre ei făcând parte din cercurile politice ostile regimului 
comunist. Viaţa acestora în celulele închisorii din Bărăgan a fost un 
adevărat calvar. Oamenii au fost nevoiţi să îndure frigul şi foamea şi erau 
în permanenţă puşi la munci extrem de grele. Profesorul Cristina Catrina 
mai relatează că: „ Regimul alimentar era destul de dur (…) Raţiile 
alimentare erau de două categorii: raţii de muncă grea şi raţii de muncă 
uşoară‖. Până la desfiinţarea gulagului de la Vlădeni, anul 1977, aici îşi 
desfăşurau activitatea 1.000 de gardieni, al căror rol era acela de a 
însămânţa teroarea în sufletul.deţinuţilor. Cei închişi erau obligaţi să 
muncească până la epuizare. Cu forţa de muncă a ocnaşilor au fost 
executate lucrări de îndiguire ale malurilor care apără Vlădeniul de apele 
Braţului Borcea sau lucrări de construire a sistemelor de irigaţii. 
 

2.3 URBANISMUL 
 
2.3.1 Intravilanul existent. Bilanţ teritorial. 
 
Vladeni este o comună în judeţul Ialomiţa, Muntenia, România, formată 
din satul Vladeni. 
Din analiza structurii fondului funciar, pe categorii de folosință se 
constată că din totalul de 13.426 ha al suprafeței comunei, ponderea cea 
mai mare o deține terenul agricol 11.491 ha, pădurile ocupă 900 ha, iar 
pășunile ocupă 661 ha.  
Din bilanțul territorial rezultă că 85,59 % din suprafața totală a comunei 
o reprezintă cea arabilă . 
Suprafata de intravilan existenta impreuna cu celelalte trupuri izolate din 
teritoriu = 265 ha 
Intravilanul existent al comunei Vladeni aprobat de OCPI este de 263,72 
ha. 
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2.3.2 Caracteristicile zonelor functionale din intravilan 

Vladeni este o comună în judeţul Ialomiţa, Muntenia, România, 
formată din satul Vladeni. 

Locuintele. Functiunea majora a localitatii este cea de locuire 
individuala, de tip traditional, rural, iar majoritatea locuintelor sunt 
proprietate private. Suprafata ocupata de zona de locuit in situatia 
existenta este de 54,79 ha, reprezentand 20,77% din totalul suprafetei 
intravilanului existent pentru locuintele individuale cu regim mic de 
inaltime. Suprafata ocupata de zona cu constructii si curti existenta este 
de 488 ha. 

Se doreste infiintarea de programe pentru tineri pentru a beneficia 
de terenuri sa isi construiasca locuinte. 

In prezent, in comuna Vladeni se desfasoara activitati Agricole, de 
catre societati comerciale precum S.C. NADIRCOM S.R.L., S.C. AGROCAM 
S.R.L., S.C. UTIL ONE INTER S.R.L., S.C. CHERPE SERVICE S.R.L., S.C. 
GON AGRO S.R.L., S.C. TICOMI SERV TIU S.R.L. 

De asemenea sunt prezente si activitatile de crestere a ovinelor, de 
catre societatea comerciala S.C. EUROCO LIVESTOCK S.R.L., aceasta 
detinand peste 1000 de capete, activitate desfasurata in incinta fostei 
S.C. AGROZOOTEHNICA S.R.L. 

Institutiile publice si serviciile sunt functiuni care se regasesc 
in mod special in zona de concentrare a unitatilor cu character 
administrative, cu character istoric puternic, dar in teritoriu se contureaza 
si alte mici nuclee in cadrul zonei de locuire. Acestea reprezentate de 
scoli, gradinite, muzeu, primarie, oficiu postal, spatii comerciale etc. 
Suprafata pe care o ocupa aceasta zona functionala este de 6,60 ha, 
reprezentand 2,5% din teritoriul intravilan. 

Gospodarire comunala. La nivelul comunei exista un cimitir . 
 
 
2.3.3 Bilanţ teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita 

teritoriului administrativ 

Vladeni este o comună în judeţul Ialomiţa, Muntenia, România, formată 
din satul Vladeni. 
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Din analiza structurii fondului funciar, pe categorii de folosință se 
constată că din totalul de 13.426 ha al suprafeței comunei, ponderea cea 
mai mare o deține terenul agricol 11.491 ha, pădurile ocupă 900 ha, iar 
pășunile ocupă 661 ha.  
Din bilanțul territorial rezultă că 85,59 % din suprafața totală a comunei 
o reprezintă cea arabilă. 

 

 

2.4 CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORTURI  

  
 Vlădeni este o comună în județul Ialomița, formată doar din satul 
de reședință. Comuna se află în estul județului, pe malul stâng al brațului 
Borcea al Dunării. Este traversată de șoseaua.națională DN3B, care leagă 
Feteștiul de Giurgeni (unde se termină în DN2A). 
Comuna Vlădeni se află situată în estul Județului Ialomița, teritoriul său 
administrativ fiind mărginit de cel al comunelor Giurgeni (Nord), comuna 
Mihail Kogalniceanu si Movila (Vest), comuna Făcăeni (Sud), Balta 
Ialomiței (Est), teritoriul respectiv intrând în administrarea comunei 
Făcăeni. 
Localitatea este situată pe cursul inferior al fluviului Dunărea, reprezentat 
prin Brațul Borcea, fiind totodată cea mai importantă arteră navigabilă a 
Europei Centrale. Distanța față de cele mai apropiate orașe este de 27 
km de Fetești, respectiv 24 km de Țăndărei. 
Transportul în comun se realizează cu autobuze  
asigurate de societăți de transport persoane care dețin licență pentru 
desfășurarea unor astfel de activități. Pe raza comunei sunt amenajate 
stații de autobuz, pe viitor urmărindu-se alocarea de fonduri pentru 
amenajarea acestora. 
 Comuna Vlădeni este traversată de șoseaua națională DN3B, care 
leagă Feteștiul de Giurgeni (unde se termină în DN2A). 
 Caile de comunicatie rutiera si caile ferate ocupa 260 ha.  
 
 
2.5 ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 
 

Echipare edilitara. In comuna exista retea de alimentare cu apa, 
iar sistemul de canalizare este in executie. In prezent, comuna Vladeni 
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dispune de urmatoarele constructii edilitare care formeaza sistemul de 
alimentare cu apa potabila a comunei: 
- 4 gospodarii de apa alcatuite din put forat si rezervor de inmagazinare 
- Reteaua de distributie: avand o lungime totala de 15.728 m. 

Terenurile ocupate cu constructii si curti ocupa o suprafata de 488 ha.  
Aceste terenuri sunt localizate numai in satul Vladeni, dispersate in 
teritoriu. 

In anul 2018 s-a demarat proiectul de realizare canalizare in comuna, 
finantat prin MDRAP, cu finalizare in perioada 2021 – 2022 si va include 
si statie de epurare. Procentajul de realizare al sistemului de canalizare 
este aproximativ 60% pana acum. 
Se doreste reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si sa cuprinda 
toata comuna cu extinderile viitoare. 
In anul 2020 a fost demarat un proiect , depus pe ADI Ialomita, de 
contorizare bransamente apa, reparatii vane si inlocuire de hidranti.  
 

 

2.6     MEDIU 

 

Poluarea atmosferei reprezintă unul dintre factorii majori care 

afectează sănătatea şi condiţiile de muncă ale populaţiei. Disconfortul 

produs de fum  şi mirosuri , reducerea vizibilităţii, efectele negative asupra 

sănătăţii umane şi a vegetaţiei produse de pulberi şi gaze nocive, daunele 

asupra construcţiilor datorate prafului şi gazelor corozive se înscriu printre 

problemele majore de mediu ale zonelor locuite. 

Menţinerea calităţii atmosferei în limite acceptabile, cu tendinţa de 

aducere la parametri naturali, constituie o linie strategică esenţială a unui 

program de management al mediului într-o zonă, program al cărui scop 

constă în reconstrucţia ecologică a zonei şi asigurarea dezvoltării ei 

durabile. 
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2.7 SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI MEDIUL DE AFACERI 

Pe raza comunei Vlădeni își desfășoară activitatea numeroși agenți 

economici ale căror domenii sunt în principal: agricultură, comerț și 

construcții.  

Pe raza comunei a fost înființat în anul 2013 un parc eolian, al 

doilea ca mărime din țară și unul dintre cele mai mai mari parcuri eoliene 

pe uscat din Europa. Proiectul contribuie, la reducerea efectului de sera 

prin scaderea emisiilor de CO2, productia de energie electrica fiind din 

surse regenerabile de energie, respectiv vantul. 

Tot pe raza comunei este S.C. Riso Scotti Danubio Srl Otopeni, 

fabrică de decorticare, prelucrare şi ambalare a orezului. Grupul Riso 

Scotti apartine unor italieni și aceștia sunt singurii exportatori de orez 

ecologic din România. 

Evoluţia recentă indică o ameliorare în dominanta activităţilor 

agricole în economia locală, datorită impactului favorabil al proprietăţii 

particulare asupra pământului, reclamând acţiuni eficiente de pregătire 

profesională a noii generaţii în munca agricolă. 

 

2.7.1 Agricultură şi silvicultură 

 
Economia comunei Vlădeni are un carater preponderent agrar. 

Specificul activităților zonei sunt cultivarea cerealelor, legumicultura și 
creșterea animalelor.  
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Agricultură  
Prin potențialul productiv mare al solurilor și resurselor heliotermice 

bogate ale climatului local, în arealul comunei Vlădeni se întâlnesc condiții 
naturale favorabile pentru dezvoltarea agriculturii. Fondul funciar agricol 
constituie principala resursă naturală a teritoriului localității,  
valorificarea acestuia conducând la dezvoltarea agriculturii ca funcțiune 
dominantă în profilul său social - economic.  
Din analiza structurii fondului funciar, pe categorii de folosință se 
constată că din totalul de 13.426 ha al suprafeței comunei, ponderea cea 
mai mare o deține terenul agricol 11.491 ha, pădurile ocupă 900 ha, iar 
pășunile ocupă 661 ha.  
Din bilanțul territorial rezultă că 85,59 % din suprafața totală a comunei 
o reprezintă cea arabilă. 
Pe raza comunei Vlădeni nu există sistem de irigații funcțional. În prezent 
necesarul de apă este asigurat din Brațul Borcea. Un sistemul de irigații 
care să deservească agricultura ar fi necesar în comuna Vlădeni. 
 
Legumicultură, Pomicultură  

În comuna Vlădeni sectoarele legumicol și pomicol nu dunt 
dezvoltate, produsele existând doar în gospodăriile localnicilor pentru 
consumul propriu.  
 
Viticultură  

În prezent, pe raza comunei Vlădeni sunt cultivate doar 24 ha de 
viță de vie. Aceasta se cultivă în gospodării și pe câmp doar pentru 
consumul propriu.  
 
Piscicultură  

Suprafața totală de apă aflată pe teritoriul comunei Vlădeni este de 
325 ha și în zonă se practică pescuitul.  
Pe balta de renume din zonă, Bentu se întâlnesc specii precum: caras, 
biban, șalău, știucă și crap. Râul Ialomița și Brațul Borcea străbat 
teritoriul comunei. 
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Silvicultură  
Comuna Vlădeni dispune de 900 ha de pădure și altă vegetație 

forestieră care sunt în proprietatea Ocolului Silvic Fetești. Ponderea cea 
mai mare din cele 900 ha este reprezentata de speciile de salcie și plop. 

 
2.7.2 Serviciile 

 

Prestările de servicii se realizează în special pentru agricultură, fiind 

asigurate prin societăţile agricole înfiinţate. 

Celelalte servicii se asigură în procent foarte mic şi la standarde 

scăzute (croitorie, frizerie ş.a.).   

 

2.7.3  Comerţ 

 

În comună funcţionează atât unităţi alimentare sau mixte, organizate 

sub formă de asociaţii familiale sau societăţi comerciale. 

 

2.7.4  Industrie 

Industria este slab reprezentată. Odată cu acumularea de capital 

există posibilităţi ca activităţile private să se îndrepte mai mult spre 

producţie şi servicii. 

 

2.7.5  Spirit antreprenorial 

 

Dintre persoanele intervievate, doar una intenţiona să-şi înceapă o 

activitate pe cont propriu/să-şi deschidă o afacere. 
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În ceea ce priveşte agenţii economici, aceştia nu dispun de informaţii 

cu privire la transformările pe care le înregistrează România odată cu 

integrarea în Uniunea Europeană. Puţinele informaţii de care dispun cu 

privire la legislaţie şi fondurile structurale sunt provenite , în general, 

din mass-media. 

 

2.7.6  Gradul de informare legat de posibilităţile de dezvoltare 

a afacerii 

  

 Agenţii economici din comună nu sunt foarte optimişti cu privire la 

perspectivele de viitor ale mediului de afaceri, printre cele mai importante 

probleme identificate de aceştia fiind: 

• Migraţia forţei de muncă; 

• Lipsa de personal calificat; 

• Problemele financiare (impozitare, fiscalitate mare, dobânzi 

bancare ridicate); 

• Obţinerea dificilă a finanţărilor europene şi a informaţiilor legate 

de acestea; 

• Condiţiile meteo nefavorabile şi calamităţile din ultimii ani -  

aceasta constituind o problemă importantă pentru societăţile 

agricole. 

 

2.7.7  Caracteristicile forţei de muncă 

Situaţia comunei Vladeni este caracterizată printr-un pronunţat 
caracter de ruralitate şi fragilitate din punct de vedere al potenţialului 
economic şi al capitalului uman. 
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Repartiţia salariaţilor pune în evidenţă câteva tendinţe clar conturate în 
evoluţia recentă: 
• Dezvoltarea monosectorială – activitatea predominantă în comună fiind 
agricultura; 
• Diminuarea până la dispariţie a activităţilor industriale; 
• Amplificarea activităţilor de servicii, în special, cele conexe agriculturii. 
Dominanta activităţilor agricole, promovarea altor tipuri de activităţi care 
nu solicită un nivel ridicat de pregătire, şi mai ales atracţia centrelor 
urbane din apropiere pentru forţa de muncă calificată – sunt elementele 
care au perpetuat gradul redus de pregătire profesională. Principala 
disfuncţionalitate privind modul de ocupare a forţei de muncă o constituie 
faptul ca persistă indicele redus de atractivitate al mediului economic şi al 
facilităţilor sociale. De aici, migrarea populaţiei către centrele urbane 
învecinate în legătură directă cu oferta slabă de locuri de muncă a 
agenţilor economici din comună. 
Populaţia: 
În urma ultimului recensământ al populației efectuat în 2011, populația 
comunei Vlădeni se ridică la 2.156 de locuitori, în scădere față de 
recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.257 de 
locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,94%). Pentru 2,27% din 
populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 
confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97,68%). Pentru 
2,27% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 
Numărul femeilor și al bărbaților din comună este echilibrat, aproximativ 
egal, numărul femeilor fiind cu puțin mai mare decât cel al bărbaților.  
Conform datelor de la INS – Direcția Județeană de Statistică Ialomița în 
anul 2014 populația după domiciliu a comunei Vlădenieni numără 2193 
locuitori, în scădere față de ranul 2009 când se înregistraseră 2256 
locuitori. 
Structura pe grupe de vârstă este un indicator care reflectă stadiul 
„îmbătrânirii‖ sau „întineririi‖ populaţiei într-o anumită perioadă de timp 
şi, mai ales, perspectivele stadiilor  
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următoare, facilitează analiza posibilităţior de asigurare cu forţa de 
muncă tânără, tendinţele de îmbătrânire sau întinerire dermatografice. 
Analizând cifrele referitoare la populaţia de mari grupe de vârstă (tânără, 
adultă, vârstnică) constatăm predominare grupei adulte, după care 
urmează grupa tânără urmată de grupa vârstnică. 
Existenta trenului si autobuzului ca mijloc de transport a determinat 
apariţia unei categorii sociale aparte, a navetiştilor în marea lor 
majoritate muncitori şi funcţionari. Naveta, fenomen important în 
ansamblul complex al migraţiei de tip ocupaţional, influenţează, 
atât structura generală a populaţiei, cât şi ponderea şi structura 
populaţiei ocupate. 
 Astfel, zilnic, navetismul constituie un flux-reflux al populaţiei de 
la sat către oraş. 
 Periodic, condiţionat de lucrările agricole, are loc un adevărat exod al 
populaţiei de la oraş la sat, apărând un fenomen invers tendinţei 
generale a migraţiei forţei de muncă, cu influenţe asupra structurii 
forţei de muncă la nivelul comunei.  
 

Intelectualii sunt în număr mic stabiliţi în sat, aceştia fiind cadre 
didactice, cadre medicale sau funcţionari publici. 
 

Şomerii formează o categorie aparte, fiind în special tineri absolvenţi de 
liceu. 
Pensionarii, veteranii de război, casnicele de toate vârstele si copiii 
constituie alte categorii sociale, în cadrul acestor categorii manifestându-
se o anumită dinamică socială, având ca forţă interesele politice, de 
serviciu, de religie, de vârstă. 

 

2.7.8  Populaţia–caracteristicile demografice 

 

Primele date despre numărul de familii din Vlădeni îl avem din anul 
1831. În perioada respectivă, satul Vlădeni, număra 66 de familii cu o 
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populație de aproximativ 220 de locuitori, făcea parte din plasa Hagieni 
fiind totodată și asezarea cu cel mai mare număr de familii. In anul 1837 
dintr- o altă situație statistică aflăm că în satul Vlădeni numărul familiilor 
crește la 69 insumând 227 locuitori. Creșterea populației s-a făcut destul 
de rapid în a doua jumătate a secolului XIX-lea, de la 69 de familii în anul 
1837 în anl 1864 se ajungea la 109 familii. Creșterea populației așezărilor 
de pe Brațul Borcei în sec. XIX lea, a fost cauzată de condițiile istorice și 
geografice: extinderea arăturilor în câmp, desființarea monopolului 
turcesc asupra comerțului exterior al Țarii Românești, foametea din 
Transilvania dintre anii 1815-1816, transhumanța, împroprietărirea din a 
doua jumătate.a.sec.XIX-lea. 

O creștere importantă a populației se produce la începutul secolului 
al XX lea, în primul deceniu ajungând la 4176 locuitori (1912) după Sorin 
Geacu în "Dictionar Geografic al Județului Ialomița". Valoarea fiind prea 
mare comparativ cu datele cunoscute ulterior ne face să credem că la cei 
4176 de locuitori se adaugă și locuitorii din satele Chioara, Bobu și 
Brailița. Aproximând valoarea numărului de locuitori din satele amintite, 
în urma unor cercetări ulterioare s-a stabilit că numărul de locuitori al 
comunei Vlădeni este de 2176 locuitori (1912). Cu aceeași valoare 
eronată se confruntă și în anul 1930, când populația număra 4281 
locuitori, readucând-o la o valoare aproximativă de 2281 locuitori, iar în 
1941 un număr de 2709. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa 
Ialomița - Balta a județului Ialomița și avea 984 de locuitori. În comună 
funcționau o școală mixtă și o biserică. Anuarul Socec din 1925 o 
consemnează în plasa Țăndărei din același județ, având o populație de 
1302 locuitori.  

În 1950, comuna a fost transferată raionului Fetești din regiunea 
Ialomița, apoi (după 1952) din regiunea Constanța și (după 1956) din 
regiunea București. În 1968, a revenit la județul Ialomița, reînființat. 

În urma ultimului recensământ al populației efectuat în 2011, 
populația comunei Vlădeni se ridică la 2.156 de locuitori, în scădere față 
de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.257 de 
locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,94%). Pentru 2,27% din 
populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 
confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97,68%). Pentru 
2,27% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 
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Numărul femeilor și al bărbaților din comună este echilibrat, aproximativ 
egal, numărul femeilor fiind cu puțin mai mare decât cel al bărbaților.  

Conform datelor de la INS – Direcția Județeană de Statistică 
Ialomița în anul 2014 populația după domiciliu a comunei Vlădeni numără 
2193 locuitori, în scădere față de ranul 2009 când se înregistraseră 2256 
locuitori. 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă denotă diferenţe cantitativ 
semnificative între segmentul grupat între 25-40 de ani şi extremităţile 
inferioară şi superioară. Semnificaţia acestei structuri, rezultat al unui 
proces de populare, poate fi interpretat diferit, în funcţie de perioada de 
timp la care dorim să o raportăm; pentru momentul la care a fost 
realizată 
statistica, diferenţa dintre segmentul activ şi cel inactiv situat în 
extremităţile acestuia sugerează un grad important de dependenţă 
economică. 

Populaţia este majoritar de origine română. 

 

2.8 CALITATEA VIEŢII 

 
 La prima întrebare din chestionar, şi anume « Cât de mulţumit 
sunteţi de felul în care trăiţi », majoritatea locuitorilor comunei Vladeni, 
respectiv 70,00%, menţionează un grad multumitor de satisfacţie privind 
nivelul propriu de trai. 
Din punct de vedere al părerii locuitorilor despre nivelul de trai general al 
comunei, 66,00% consideră că acest nivel este unul destul de scăzut şi 
28 % considera comuna având un nivel de trai ridicat, iar 4% un nivel de 
trai foarte scazut. 

 

 

2.8.1 Infrastructura instituţional-administrativă 

 

Legat de insuficienţa sau absenţa unor instituţii publice au fost 

menţionate următoarele: 

- zona recreere; 



 

  

Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

                                                                                                                  64

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI VLADENI 

- zone agrement. 

Disfuncţionalităţi generate de insuficienţa sau absenţa unor instituţii 
publice: lipsa delimitării unei zone centrale de interes comunitar şi, de aici, 
necesitatea introducerii de dotări noi, în vederea închegării unei zone 
centrale de interes public, existenţa unor terenuri insuficient valorificate, 
atât în centru, cât şi spre periferii, lipsa unor spaţii amenajate aferente 
dotărilor publice, starea necorespunzătoare a unor institutii de interes 
public. 
In vederea asigurarii unui nivel ridicat al serviciilor publice gestionate de 
administratia publica locala, in perioada 2021 – 2027 investitiile vor fi 
directionate cu precadere spre: 
  modernizarea / extinderea cladirii primariei sau construire sediu nou, 
  reabilitarea si dotarea cladirilor publice, inclusiv cu sisteme de energie 
regenerabila, 
  instalarea unui sistem de supraveghere cu camere video, in comuna, 
  achizitionarea de utilaje de deszapezire, 
  infiintarea unor servicii precum cel de politie comunitara si cel de 
salubritate, 
  realizarea unui sistem de iluminat stradal, in toata comuna, cat si 
pentru cimitir 
  realizarea unui sistem WI-fi in comunca 
  realizarea de obiective agroturistice 
  realizarea unui spatiu adecvat pentru servicii psiho – socio – medicale 
si construirea unui centru de zi pentru persoane in varsta 
  realizarea adaposturi pentru animale 
  realizare baza sportiva, terenuri sport si de agreement, parcuri si 
locuri de joaca,   
  amenajarea unei platforme de salubrizare pentru un bun management 

al deseurilor. 

A fost realizat un loc de joaca cu zona fitness in centrul satului 
Vladeni in anul 2019, cu fonduri de la A.D.I. Ialomita si cofinantare din 
bugetul local, investitie ce a fost foarte apreciata de locuitorii comunei si a 
avut un real succes atat in randul copiilor cat si al adultilor, urmand a se 
depune pentru sesiunea din 2021 inca un proiect pentru a accesa fonduri 
pe A.D.I. 
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2.8.2 Infrastructura educaţională 

 

Infrastructura de învățământ a comunei Vlădeni cuprinde:  
- Școala Gimnazială Vlădeni;  
- Grădinița Vlădeni.  
Școala Gimnazială Vlădeni este amplasată într-o poziție favorabilă pe 
strada Vlad nr 10 având în apropiere instituții importante cum ar fi 
Cabinet de Medicină Individuală, Cabinetul Stomatologic, Farmacia . 
La instituțiile de învățământ din comuna Vlădeni sunt înregistrați 220 
școlari și 160 preșcolari. În aceste instituții își desfășoară activitatea un 
număr de 21 cadre didactice încadrate ca personal didactic cu studii 
corespunzătoare disciplinelor predate, cu deschidere spre formarea și 
perfecționarea continuă, cât și cu personal de întreținere angajat conform 
normelor în vigoare. 
Nivelul de satisfacţie privind calitatea învăţământului din comună este 
ridicat, 66% dintre persoanele intervievate declarându-se mulţumite sau 
foarte mulţumite.  32% dintre persoane se declară nici mulţumite, nici 
nemulţumite de calitatea învăţământului din comună.  
Se doreste reabilitarea scolii si a gradinitei din sat, cat si dotarea lor cu 
echipamente , dotari si mobilier corespunzator. 
Legat de felul în care arată şcolile şi grădiniţele majoritatea persoanelor 
intervievate se declară mulţumite de acest lucru. 

 

 

2.8.3 Infrastructura medicală 

 

O mare parte dintre persoanele intervievate se declară mulţumite 
sau foarte mulţumite de serviciile medicale din comună, respectiv 50%, 
36% declarandu-se nici mulţumite, nici nemultumite de acestea, iar 8% 
fiind nemultumite. 
O situaţie diferită se înregistrează la întrebarea referitoare la posibilitatea 
de a cumpăra medicamente din comună, 70% din persoanele 
intervievate declarându-se foarte mulţumite şi 30% dintre respondenţi se 
declară mulţumiţi. 
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Pe raza localitatii se are in vedere reabilitarea / extinderea dispensarului 
si a farmaciei, cat si dotarea lor. 
 
 

2.8.4  Infrastructura de cult 

 

Aşezată in colţul sud - estic al satului, chiar lângă marginea terasei 
înalte pe care sunt situaţi de secole Vlădenii şi într-o poziţie de dominare 
a împrejurimilor până departe, către popine şi lunca Borcei, biserica 
locală are hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Deşi e de crezut că un lăcaş a 
existat acolo încă din vremurile dinainte, biserica păstrată până astăzi a 
fost ridicată începând cu anul 1856. Iniţiativa a fost a egumenului Gavriil 
de la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Vechi din Bucureşti, pe moşia căreia se 
aflau Vlădenii şi căreia lăcaşul trebuia să îi servească ca metoc, dar şi cu 
cheltuiala credincioşilor din sat. La anul 1863, odată cu secularizarea din 
vreme lui Cuza - Vodă, lucrările de înălţare au încetat, fiind reluate in 
anul 1869, cu sprijinul familiei Davidescu, care avea arenda moşiei şi a 
comunităţii locale în frunte cu Iane Agalopol, Chiriac Cocă, Costache 
Postelnicul şi Şerban Burada.  
Primele reparaţii s-au făcut la anul 1909 - când s-a ridicat şi clopotniţa, 
prin grija familiei Fuerea mare proprietară in părţile Sloboziei. La anul 
1912 s-au refăcut o parte a picturilor interioare şi sa zugrăvit 
catapeteasma de către pictorul Gheorghe Giorgescu. La anul 1924 s-a 
restaurat din nou pictura, de către Gheorghe Dumitrescu, iar in anul 1947 
s-au efectuat reparaţii la acoperiş şi turla bisericii. Între anii 1970 - 1972 
sau făcut reparaţii generale, prin stăruinţele comunităţii locale in frunte 
cu preotul paroh Iordache Nicolae.  
Arhitectural, biserica din Vlădeni are un plan trilobat, absidele naosului 
fiind însă puţin scoase în evidenţă în interior găsindu-se doi stâlpi de 
susţinere. Dispune de un pridvor, mai mic decât restul lăcaşului, două 
tablouri încadrând această încăpere, iar deasupra intrării în biserică este 
înfăţişat tabloul sfântului Ierarh Nicolae, menţionându-se acolo şi 
momentul încheierii reparaţiilor din anii 70.  
Edificiul este realizat din zidărie de cărămidă cu fundaţie de cărămidă 
încastrată la circa 1,25m în sol şi măsoară o lungime totală de 22,25m la 
sol, o lăţime de 8,28m iar înălţimea maximă este atinsă de turla de lemn 
dispusă pe pronaos, măsurând 20,1m.  
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Biserica este zidită în formă de cruce, având însă braţele foarte puţin 
proeminente. Acoperişul biserici este din tablă,iar pictura interiorului se 
prezintă intr-o stare bună datorită restaurărilor repetate, iluminatul 
natural fiind asigurat prin ferestre înalte. Exteriorul se prezintă după 
ultimele reparaţii in culoarea crem, bordură realizată de jur 
împrejur,aproape de fundaţie, fiind de altă culoare.  
De-a lungul vremii, la biserica din Vlădeni au slujit preoţii: Radu, 
Gheorghe Sin Popa Radu, Nicolae Iordache,Vasile Cioară ş.a.,astăzi paroh 
fiind PC Pr. Gabriel Popa. 
 
Legenda lui Vlad  
 
Cu secole în urmă, spune legenda, se instalase pe malul stâng al 
bătrânului Danubius, bătrânul turc Ibraim. Acesta împreună cu familia sa 
erau proprietarii unei turme mari de oi. într-o frumoasă zi de primăvară, 
călătorind pe ape cu ajutorul unei plute de papură și venind de la poalele 
Carpaților (se pare că de prin zona Sibiului), s-a oprit pe "popină turcului" 
un tânăr chipeș și frumos pe nume Vlad.  
Ca orice călător oboist de drum lung și flămând, pentru că nu mâncase 
de trei zile și trei nopți, a cerut și el adăpost și hrană. Turcul acceptă să-l 
primească numai dacă acesta se învoiește să-i păzească oile. Muncitor și 
harnic, Vlad și-a atras laudele celor din jurul sau, iar în scurt timp și-a 
întemeiat și o familie. Toate bune până într-o zi, când hainul turc Ibraim 
socotind că dânsul dă prea multă mâncare și pe deasupra mai dă și bani 
pentru paza oilor, i-a spus lui Vlad să-și ia familia și să plece. Vlad își ia 
nevastă și cei 9 copii (7 fete și 2 băieți) precum și cele patru oițe ale sale 
și se mută pe o altă popină, puțin mai la deal de a turcului. Nu după mult 
timp, necazul se abate asupra familiei lui Vlad. îmbolnăvindu-se de tifos, 
cele 7 fete ale lui Vlad au murit și au fost îngropate pe "Popină cu 
morminte".  
Din cauza inundațiilor, Vlad își ia familia care-i mai rămăsese, oițele pe 
care le avea și cu o plută se mută pe un loc mai ridicat (cel pă care se 
află comuna astăzi), unde, din paie, lemn și pământ a ridicat o colibă. 
Colibei lui Vlad i s-au adăugat noi așezări omenești, unele din gard și 
pământ, altele mai mari și mai trainice, după puterea celor ce le ridicau. 
Cei doi băieți ai lui Vlad și-au ridicat și ei colibe și se pare că după numele 
lor au fost "botezați" cei care s-au așezat în jurul lor. Astfel, Gurău și-a 
făcut casă pe deal rezultând Guraestii cărora unii le mai spun și Deleni-
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adică "cei din deal", iar Besgas s-a stabilit mai în vale rezultând Besgasii- 
adică "cei din vale". După secole, mai precis după inundațiile din 1970, 
prin strămutarea celor din Lunca (Chioara) s-a format un al treilea 
cartier-Sinistrați. 
Patru obiective din comuna Vlădeni sunt incluse în lista monumentelor 
istorice din județul Ialomița ca monumente de interes local. Trei dintre 
ele sunt clasificate drept situri arheologice — așezarea de pe „Coasta 
Belciugului‖; așezarea „Ibirian‖ de pe Popina Lată, datând din secolele al 
X-lea–al VIII-lea î.e.n. și situl arheologic de pe popina Blagodeasca, 
cuprinzând o așezare neolitică, una din perioada Halstatt și o alta 
medievală, din secolele al XVI-lea–al XVIII-lea.  
Un al patrulea obiectiv, biserica „Sfântul Nicolae‖ de pe strada Mare din 
Vlădeni, construită în 1856 de către comunitate la inițiativa egumenului 
Gavril, constituie un monument de arhitectură. 
 Se doreste modernizarea si reabilitarea unitatilor de cult, 
construirea de anexe bisericesti si trapeza / capela. 

 

2.8.5  Infrastructura culturală 

 

Comuna Vlădeni beneficiază de un Cămin Cultural, care ar trebui 
modernizat ți dotat în perioada următoare.  
Biblioteca din Vlădeni dispune de peste 8446 de unități de bibliotecă, 
având anual un număr de 900 de cititori, din care 650 adulți. Biblioteca 
se află în incinta Căminului Cultural din anul 1982 , este formată din sală 
de lectură și depozit, suprafața fiind de 70 mp. Aceasta dispune de 5 
calculatoare conectate la internet, dintre care 4 sunt pentru public, 
scanner, imprimantă și video-proiector. 
În septembrie 2015 la Vlădeni s-a inaugurat Muzeul Satului. Spațiul 
expozițional a fost amenajat în școala veche a comunei și reunește peste 
600 de foto-documente, piese etnografice donate de săteni și material 
arheologic împrumutat de la Muzeul Județean.  
Patru obiective din comuna Vlădeni sunt incluse în lista monumentelor 
istorice din județul Ialomița ca monumente de interes local. Trei dintre 
ele sunt clasificate drept situri arheologice — așezarea de pe „Coasta 
Belciugului‖; așezarea „Ibirian‖ de pe Popina Lată, datând din secolele al 
X-lea–al VIII-lea î.e.n. și situl arheologic de pe popina Blagodeasca, 
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cuprinzând o așezare neolitică, una din perioada Halstatt și o alta 
medievală, din secolele al XVI-lea–al XVIII-lea.  
Un al patrulea obiectiv, biserica „Sfântul Nicolae‖ de pe strada Mare din 
Vlădeni, construită în 1856 de către comunitate la inițiativa egumenului 
Gavril, constituie un monument de arhitectură.  
Se dorestea reabilitarea si dotarea caminului cultural. 

 

2.8.6 Infrastructura pentru sport 

 

Domeniul sportiv este reprezentat, din punct de vedere al infrastructurii, 

de 1 teren de sport de dimensiuni mari din comuna Vladeni si de o sala de 

sport realizata in 2004 prin CNI. 

In comuna nu exista nici un teren de sport de dimensiuni reduse. 

Se doreste realizarea de baze sportive, terenuri de sport / fotbal, locuri 

de agrement, fitness si spatii de joaca, dezvoltarea agroturismului , 

contruire de zone piscicole si dezvoltare baze pentru sporturi nautice. 

 Toate persoanele intervievate se declară mulţumite sau foarte 

mulţumite de posibilităţile oferite de comună de a petrece timpul liber. 

 
  
 
 

2.8.7 Siguranţa cetăţeanului 

 

Comuna Vladeni doreste sa implementeze iluminatul public stradal 

care sa acopere toate strazile importante din comuna, cat si iluminatul 

cimitirului. La nivelul comunei există un Comitet Local pentru Situaţii de 

Urgenţă, iar echipa de voluntari din cadrul acestuia asigură protecţia 

împotriva incendiilor. 
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2.8.8  Serviciile de poştă şi bancare 

 

 În comună există un oficiu poştal. Calitatea serviciilor acestora 

este apreciată ca mulţumitoare de către agenţii economici din comună 

şi de populaţie, aceasta putând suferi îmbunătăţiri.  

 

2.8.9  Posibilitatea de a face cumpărăturile în comună 

 

 Locuitorii îşi pot face cumpărăturile la magazinul situat în centru, 

precum şi de la celelalte magazine comerciale care funcţionează pe raza 

comunei.  

Posibilitatea de a face cumpărăturile în comună şi serviciile de 

poştă au scorurile cele mai ridicate în privinţa gradului de satisfacţie. 

Toate persoanele intervievate se declară mulţumite sau foarte mulţumite 

de posibilitatea de a face cumpărăturile din comună. 

 

 

2.8.10  Problemele prioritare ale comunităţii 

 

Din punctul de vedere al locuitorilor comunei Vladeni, cele mai 

importante probleme ale comunei sunt: 

-     Lipsa locurilor de muncă, menţionată de majoritatea  

     localnicilor intervievaţi. 

- Trotuare nerealizate sau nereabilitate ; 

- Canalizarea nefinalizata; 
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- Asfaltarea strazilor 

- Reţea gaze naturale. 

Întrebarea a vizat obţinerea unei liste a priorităţilor privind 

rezolvarea problemelor comunei. Astfel, scorurile mai mici înregistrate 

de anumite probleme trebuie interpretate ca prioritate relativ scăzută  

în ordinea rezolvării, şi nu neapărat ca nivel ridicat de satisfacţie privind 

serviciile respective. 
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Analiza SWOT va trebui să dea răspunsul la întrebarea "Unde 

suntem?"  , ,  aceasta implicând analiza mediului intern al zonei şi a 

mediului extern general şi specific. 

 

3.1. CARACTERISTICI   GENERALE - ELEMENTE ISTORICO-

GEOGRAFICE, POZIŢIE, RESURSE NATURALE 
 

 
Puncte forte Puncte slabe 

* Rezervă de teren pentru 
amenajări ulterioare 

-lipsa unui Plan urbanistic general 
adaptat necesităţilor actuale 

* Teren agricol suficient pentru 
dezvoltări ulterioare 

-Lipsa unor PUZ-uri pentru centrul 
administrativ al comunei şi centrele de 
culturale, spirituale şi de agrement ale 
satelor componente 

 -Zonă săracă în resurse naturale 

  
-Clima continental de tip excesiv 
caracteristică Bărăganului 

  
-Terenurile libere în intravilan ocupă o 
pondere insuficientă raportată la nevoile 
actuale 

  -Degradarea în timp a lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare 

  -Zonă deficitară în spaţii verzi, în 
special, cele de folosinţă imediată 

Capitolul 3 ANALIZA SWOT 
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-Lipsa perdelelor de protecţie a 
localităţilor faţă de vânturile dominante 
şi faţă de elementele generatoare de 
poluare ca: depozitele de deşeuri, 
cimitire, arterele de circulaţie rutieră 

Oportunităţi Ameninţări 

-Politici naţionale de promovare 
a turismului 

-Creşterea disparităţilor inter şi 
intrazonale 

-Posibilitatea de a atrage 
investiţii pe diferite activităţi 
care să contribuie la 
îmbunătăţirea permanentă a 
situaţiei comunităţii locale 

-Nevalorificarea oportunităţilor oferite 
de integrarea în Uniunea Europeană 

-Expunere favorabilă utilizării 
resurselor regenerabile de 
energie: sursă eoliană, solară, 
biocombustibil 

-Amânarea punerii în aplicare a 
proiectelor existente 

-Posibilitatea realizării unor 
parteneriate cu comunele 
învecinate pentru dezvoltări 
ulterioare 

-Întârzieri în dezvoltarea comunei 
datorate lipsei unei echipe de specialişti 
pentru atragerea fondurilor europene 

 

3.2. INFRASTRUCTURĂ ŞI ACCESIBILITATE 

 

Puncte forte Puncte slabe 
-Proiecte de reabilitare a 
infrastructurii rutiere în derulare 
şi propuneri pentru reabilitări 
ulterioare la nivel de autoritate 
publică 

-Gradul ridicat de uzură şi slaba 
capacitate de management a 
infrastructurii rutiere 

-Existenţa reţelei de transport în 
comun 

-Lipsa marcajelor rutiere , treceri de 
pietoni 

- existenţa reţea de alimentare 
cu apă  

-Lipsa sistemului de colectare a apelor 
meteorice pe toată lungimea drumurilor 
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  -Lipsa trotuarelor 

  - lipsa iluminatului public stradal la 
standardele normate 

Oportunităţi Ameninţări 
-posibilitatea accesării unor 
programe de finanţare 
comunitare ale Uniunii Europene 
pentru reabilitarea infrastructurii 
rutiere 

-Neutilizarea de către comună a 
resurselor financiare disponibile prin 
programe ale Uniunii Europene şi alte 
surse de finanţare 

-reducerea riscurilor în 
desfăşurarea traficului auto şi 
creşterea siguranţei pietonilor 

-Interes redus al investitorilor pentru 
demararea de afaceri în zonă, datorate 
infrastructurii fizice şi sociale 
neadecvate 

  
-deteriorarea parcului auto din cauza 
degradării infrastructurii rutiere şi 
creşterea poluării 

 

3.3. ECHIPAREA EDILITARĂ 

 

Puncte forte Puncte slabe 

-sisteme de distribuţie a energiei 
electrice ce acoperă toate 
aşezările comunei 

-lipsa unui sistem de colectare si 
tratare a apelor uzate pe intreg 
teritoriul comunei 

-acoperire bună în ceea ce 
priveşte accesul la telefonie 
mobilă 

-lipsa unui sistem de preluare si 
dirijare a apelor pluviale pe toată 
lungimea drumurilor din comuna 

-gradul bun de satisfacţie al 
locuitorilor privind dotările 
edilitare existente în zonă 

-lipsa alimentării cu gaze naturale 
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 -grad foarte redus de conectare la 
internet 

 -sistem deficitar de distribuţie la presa 
scrisă 

  

-lipsa foselor de tip rural, 
neimpermealizate pentru colectarea 
apelor menajere care poluează 
bacteriologic stratul freatic de mică 
adâncime 

Oportunităţi Ameninţări 

- accesarea unor finanţări 
nerambursabile în vederea 
realizării unui sistem de colectare 
şi tratare a apelor uzate si a unui 
sistem de alimentare cu gaze 
naturale 

- amânări în conectarea comunei la 
sistemul de alimentare cu gaze 
naturale 

- accesarea unor linii de finanţare 
pe componenta de protecţie a 
mediului - gestionarea deşeurilor 
– proiect aprobat 

- impactul negativ asupra mediului 
generat de întârzierea implementării 
unui sistem de colectare si tratare a 
apelor uzate  

- creşterea posibilităţilor de 
informare ale populaţiei prin 
îmbunătăţirea accesului la presa 
scrisă şi la internet 

- scăderea gradului de informare al 
populaţiei, din cauza lipsei accesului la 
presa scrisă şi la internet 
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3.4. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

Puncte forte Puncte slabe 

- grad de poluare a solului şi a 
aerului, scăzut 

- poluare generată de lipsa unui 
sistem de colectare şi tratare a 
deşeurilor menajere 

- utilizarea pe scară redusă a 
îngrăşămintelor chimice pentru 
agricultura de subzistenţă 

- poluarea solului, apei şi aerului 
generată de lipsa unui sistem de 
colectare şi tratare a apelor  uzate 

- poluare sonoră redusă datorată 
traficului 

- poluarea generată de arderea 
combustibililor solizi şi a deşeurilor 
agricole pentru încălzire, în lipsa unui 
sistem de alimentare cu gaze 

- existenţa unor suprafeţe 
considerabile de zone verzi care 
pot îmbogăţi microclimatul - 
posibilitatea extinderii acestora 

- lipsa unor programe de 
educare/informare a populaţiei privind 
efectele poluării asupra stării de 
sănătate 

- în vecinătatea comunei nu se 
află poluatori industriali 

- slaba conştientizare a populaţiei şi 
agenţilor economici în problematica 
protecţiei mediului 

  
- folosirea pe scară largă a 
îngrăşămintelor chimice de către 
societăţile agricole mari din zonă 

  - lipsa unei preocupări pentru 
agricultura de tip ecologic 

  - insuficienţa spaţiilor plantate 
amenajate 

  
- depozitarea semicontrolată a 
deşeurilor menajere 
- lipsa colectarii selective a deseurilor 
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Oportunităţi Ameninţări 

- posibilitatea dezvoltării unor 
tehnologii performante în 
domeniul de gestionare a 
deşeurilor, dar şi de reciclare a 
acestora 

- dificultăţi în susţinerea costurilor de 
investiţie a proiectelor majore în 
domeniul infrastructurii de mediu 

- oportunitatea adoptării unor 
măsuri ce vizează împăduriri pe 
anumite suprafeţe de teren 
vizând astfel protecţia mediului 
împotriva unor factori dăunători 

- orice formă de poluare poate avea 
consecinţe economice semnificative 
asupra activităţii din zonă 

- posibilitatea aplicării unor 
măsuri de conştientizare a 
populaţiei cu privire la 
dezvoltarea durabilă si la 
protecţia mediului 

- efectele poluării asupra stării de 
sănătate a populaţiei 

- disponibilitate de fonduri 
europene alocate pentru sectorul 
de mediu 

- extinderea suprafeţelor construite în 
defavoarea spatiilor verzi 

- existenţa fondurilor structurale 
pentru managementul integrat al 
deşeurilor 

  

- existenta fondurilor pentru 
protecţia naturii   

- implicarea unor persoane cu 
autoritate în comună la 
elaborarea unor programe 
educaţionale pentru 
conştientizarea populaţiei asupra 
necesitaţii protejării şi conservării 
mediului 
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3.5. SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI MEDIUL DE AFACERI 

 

Puncte forte Puncte slabe 

- terenuri şi spaţii disponibile 
pentru dezvoltări economice 

- dezvoltarea monosectorială - 
concentrare mare a sectorului de 
agricultură, din cauza condiţiilor 
favorabile şi a facilităţilor existente 

- tip de sol între cele mai fertile 

- slaba diversificare a sectoarelor 
existente, în special sectorul secundar şi 
cel terţiar şi dependenţa de sectorul 
agricol 

- preocuparea si deschiderea 
autorităţilor locale pentru 
stimularea şi sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri 

- acces limitat la finanţarea firmelor 
locale 

- posibilitatea generării de forţă 
de muncă pentru agricultură  

- inexistenţa unui centru pentru 
colectarea produselor agricole din 
producţia locală 

- accesul la căi de transport - ponderea mică a societăţilor cu 
activitate de servicii  

- fiscalitate redusă în localitate, 
în limita permisă de legislaţie 

- parteneriate public - privat insuficient 
dezvoltate 

- potenţial pentru dezvoltarea 
agroturismului 

- creşterea şomajului şi a persoanelor 
ocupate în gospodăria proprie 
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- tradiţie în practicarea 
agriculturii 

- slaba implicare a comunităţii de afaceri 
în problemele comunităţii 

- potenţial ridicat pentru 
creşterea animalelor 

- slaba informare a societăţilor 
comerciale privind impactul aderării la 
Uniunea Europeană şi asupra surselor de 
finanţare 

- accesul la căi de transport - utilizarea incompletă a sistemelor de 
irigaţii la culturile vegetale 

- pondere mare a suprafeţelor 
lucrate în mediu asociativ 

- insuficienta dezvoltare a sectorului 
terţiar (servicii) ca principal absorbant al 
forţei de muncă disponibile 

- dotarea relativ bună cu 
echipamente şi utilaje pentru 
prelucrarea solului în comună 

- potenţial turistic nevalorificat 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- programe guvernamentale şi 
europene privind stimularea 
dezvoltării întreprinderilor 

- instabilitatea legislativă 

- atragerea investitorilor prin 
facilităţi locale 

- insuficienta direcţionare a fondurilor 
europene 

- atragerea furnizorilor de 
instruire antreprenorială faţă de 
iniţierea de programe de formare 
profesională specializate pe 
meserii legate de domeniul 

- continuarea procedurilor birocratice, 
complexe şi cu durata mare de timp 
pentru obţinerea finanţărilor 
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agricol, creşterea animalelor, 
turism, servicii 

- promovarea agriculturii 
ecologice, factorii externi de 
poluare fiind reduşi ca intensitate 

- atracţiile turistic potenţiale necesită 
investiţii importante externe, pentru a 
putea fi puse în valoare 

- implicarea actorilor locali în 
rezolvarea problemelor 
comunităţii şi dezvoltarea 
acesteia 

- întârzieri în introducerea de noi 
tehnologii 

- reducerea dependenţei de 
precipitaţii şi atingerea unei 
constante a producţiei agricole 
prin reabilitarea sistemului de 
irigaţii 

- pierderea ocupaţiilor tradiţionale locale 

- valorificarea spiritului 
antreprenorial şi încurajarea 
sectorului terţiar pentru 
atragerea forţei de muncă 
existente în localitate 

  

 

3.6. POPULAŢIA 
 

Puncte forte Puncte slabe 

- existenţa populaţiei active 
- bilanţul demografic negativ atrage 
atenţia asupra scăderii numărului 
populaţiei 
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- gradul ridicat de conştientizare 
referitor la importanţa existenţei 
locurilor de muncă în comună 

- lipsa ofertei de locuri de muncă în 
comunitate 

- disponibilitatea locuitorilor de a 
se angaja sau schimba locul de 
muncă cu unul în comună 

- număr mare al persoanelor ocupate în 
gospodăria proprie care şi-au pierdut 
obiceiul de persoană ocupată activ 

 - populaţie cu medie de vârstă ridicată 

  - dificultăţi în menţinerea în comună a 
forţei de muncă calificate 

  - nivel ridicat al insatisfacţiei cu privire la 
găsirea unui loc de muncă 

  
- migrarea tinerilor către locurile de 
muncă din străinătate sau alte locuri ce 
prezintă oportunităţi de ocupare 

  
- oferta de instruire redusă ca varietate 
şi calitativ slabă şi care nu corespunde 
exigenţelor actuale 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- accesarea de proiecte din 
Fondul Social european ce 
acordă sprijin proiectelor de 
resurse umane 

- deplasarea forţei de muncă locale 
în afara graniţelor ţării după 
integrarea în Uniunea Europeană 
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- dezvoltarea economică a 
comunei, pentru a spori oferta 
de locuri de muncă şi reducerea 
şomajului 

- număr redus de absolvenţi de 
liceu şi studii superioare care au 
rămas în comună 

- accesarea unor finanţări 
guvernamentale care oferă 
sprijin pentru încadrarea 
persoanelor aflate in şomaj 

- incapacitatea de elaborare si 
accesare a proiectelor cu finanţare 
europeană 

- accesarea de fonduri europene 
sau guvernamentale pentru 
iniţierea de activităţi care să ducă 
la rezolvarea problemelor de 
incluziune sociala a grupurilor 
dezavantajate 

- lipsa capacităţii de management a 
proiectelor 

- încurajarea angajării tinerilor 
absolvenţi 

- creşterea populaţiei inactive din 
cauza întârzierilor în dezvoltarea 
comunei 

- programe guvernamentale de 
subvenţionare 

- scăderea in continuare a gradului 
de calificare a forţei de muncă şi a 
gradului de şcolarizare al populaţiei 

  
- scăderea populaţiei din cauza 
fenomenului de îmbătrânire şi a 
sporului negativ 

 

3.7. CALITATEA VIEŢII 

 

Puncte forte Puncte slabe 

- existenţa unei bune 
infrastructuri educaţionale  

- grad scăzut de vizibilitate cu privire 
la activitatea autoritaţilor publice 
locale 

- existenţa unui cabinet medical 
în comună 

- grad redus de activitate culturală şi 
sportivă 

- nivel ridicat de satisfacţie 
privind calitatea serviciilor 
medicale 

- zona de colectare selectiva deseuri 
slab dezvoltată 
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- infrastructura de cult bine 
dezvoltată 

- posibilităţi reduse de petrecere a 
timpului liber 

- existenţa la nivel local a unui 
Comitet pentru situaţii de 
urgenţă  

- iluminat public deficitar 

- servicii poştale de calitate 
- lipsa unei zone de interes 
comunitar bine delimitată 

- nivel ridicat de satisfacţie cu 
privire la posibilitatea realizării 
cumpăraturilor din comună 

- stare nesatisfăcătoare sau lipsa 
trotuarelor din comună pe mari 
porţiuni 

- zona de sport bine dezvoltata 

- spatiile verzi de imediată folosinţă 
situate de-a lungul străzilor 
nespeculate peisagistic şi ca 
protecţie sonoră pentru locuinţe 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- ridicarea nivelului de trai prin 
dezvoltarea economică a 
comunei 

- scăderea dramatică a optimismului 
populaţiei 

- refacerea infrastructurii pentru 
sport şi agrement prin atragerea 
de finanţări nerambursabile 

- degradarea nivelului de trai şi a 
calităţii vieţii 

- rezolvarea unor probleme 
importante ale comunei prin 
creşterea gradului de implicare a 
cetăţenilor 

- pierderea unor surse importante de 
finanţare europene si 
guvernamentale pentru dezvoltarea 
comunei 

- îmbunătăţirea stării de sănătate 
a populaţiei prin dezvoltarea şi 
creşterea calităţii serviciilor 
medicale 

- migrarea populaţiei către oraş sau 
alte localităţi care oferă un standard 
de viaţă mai ridicat 
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- menţinerea unui nivel ridicat al 
calităţii sistemului de învăţământ 
prin atragerea de personal 
didactic calificat şi sporirea 
gradului de dotare al unităţilor de 
învăţământ 

- pierderea încrederii în autorităţi din 
cauza lipsei de informare a populaţiei 
cu privire la acţiunile întreprinse de 
primărie 

  - scăderea nivelului de educaţie 

  - scăderea gradului de sănătate al 
populaţiei 
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4.1 CE ESTE DEZVOLTAREA DURABILĂ? 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi 

metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă 

în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-

economice şi elementele capitalului natural. 

 Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cu siguranţă 

cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în 

raportul "Viitorul nostru comun",cunoscut şi sub numele de Raportul 

Brundtland: "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmareşte 

satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea 

generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”. 

Dezvoltarea durabilă urmareşte şi încearcă să găsească un cadru 

teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte 

un raport de tipul om/mediu, fie ca e vorba de mediu înconjurător, 

economic sau social. 

Deşi iniţial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza 

ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi 

degradarea continuă a mediului şi cauta in primul rand prezervarea calităţii 

mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii 

în complexitatea sa, şi sub aspect economic şi social.  

Capitolul 4 VIZIUNEA ŞI DIRECŢIILE DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 
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Principiile majore care caracterizează dezvoltarea durabilă sunt 

următoarele:  

• Preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între 
generaţii;  

•  Viziunea de lungă durată asupra dezvoltării;  
• Gândirea sistemică - interconexiunea între mediu, economie şi 

societate;  

Strategiile de dezvoltare durabilă evidenţiază interdependenţa între 

local şi global, accentuând necesitatea cooperării în cadrul şi între 

sectoarele economic, social şi de mediu.  

Dezvoltarea durabilă răspunde necesitaţilor generaţiilor actuale 

fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde 

propriilor necesităţi.  

 

4.2 PE CE SE BAZEAZĂ DEZVOLTAREA DURABILĂ? 

 
Dezvoltarea durabilă a comunei se bazează pe dezvoltarea unei 

comunităţi durabile care are ca obiective majore protejarea mediului, 

eradicarea sărăciei, îmbunătăţirea calităţii vieţii, dezvoltarea şi menţinerea 

unei economii locale viabile şi eficiente.  

O comunitate durabilă apreciază şi promovează ecosisteme 

sănătoase, u tilizează eficient resursele, dezvoltă şi asigură o economie 

locală viabilă. Comunitatea durabilă are o viziune asupra dezvoltării 

susţinută şi promovată de toate sectoarele comunităţii, asociaţiile civice, 

autorităţile locale, organizaţiile religioase, tineri, agenţi economici etc.  
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O comunitate durabilă este cea care deţine controlul asupra 

p rocesului de dezvoltare, a deciziilor pe care le elaborează şi le adoptă, 

asigurând durabilitatea la nivel local. Aceasta comunitate durabilă posedă 

o structură socială activă - actori, grupuri, asociaţii şi instituţii capabile 

să se mobilizeze pentru acţiuni comune de lungă durată şi să-şi asume 

responsabilitatea pentru acest proces continuu de dezvoltare.  

Comunităţile durabile prosperă, pentru că populaţia lucrează în 

colaborare şi în parteneriat pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

Comunitatea durabilă utilizează resursele proprii, pentru a asigura 

necesităţile generaţiilor actuale, asigurând, în acelaşi timp, resursele 

necesare pentru generaţiile viitoare. Ea îşi mobilizează capacităţile, 

pentru a asigura servicii medicale calitative, un nivel de viaţă ridicat  

pentru toţi rezidenţii săi, prin limitarea deşeurilor, prevenirea poluării, 

maximizarea conservării şi prin dezvoltarea resurselor locale şi a utilizării 

lor eficiente pentru revitalizarea economiei locale.  

 

S-au identificat următoarele componente ale unei comunităţi durabile: 

• Integritate Ecologică: 

- Satisfacerea necesitaţilor umane de bază pentru aer si apă curate, 

hrana nutritivă, necontaminată; 

- Protejarea şi dezvoltarea ecosistemelor locale şi regionale şi a 

diversităţii biologice; 

- Conservarea apei, solului, energiei şi a resurselor regenerabile, inclusiv 

utilizarea maximă a deşeurilor; 

- Aplicarea strategiilor de prevenire şi a tehnologiilor moderne pentru 

minimizarea poluării; 
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- Folosirea resurselor regenerabile în conformitate cu rata de 

regenerare. 

 

• Securitate economică 

- O bază economică diversă şi financiar viabilă; 

- Reinvestirea resurselor în economia locală; 

- Participarea activă a firmelor locale în dezvoltarea economiei; 

- Oportunităţi de angajare pentru cetăţeni; 

- Instruire şi educaţie necesare pentru ajustarea la cerinţele de angajare 

pentru viitor. 

 

• Responsabilitate si împuternicire 

- Oportunităţi egale pentru toate persoanele în a participa şi influenţa 

deciziile care le afectează viaţa; 

- Acces la informaţia cu caracter public; 

- O atmosferă a respectului şi a tolerantei pentru puncte de vedere 

diferite, valori şi tradiţii; 

- Stabilitate politică; 

- Încurajarea persoanelor de toate vârstele, genurile, etniile, religie şi 

abilitaţi fizice în asumarea responsabilităţii proprii pentru procesul 

dezvoltării comunităţii 

- Necompromiterea dezvoltării durabile a altor comunităţi. 

 

• Bunăstare socială 

- Servicii medicale relevante, locuinţe sigure şi sănătoase, instituţii de 

învăţământ de calitate pentru toţi membrii comunităţii; 
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- Securitate asigurată; 

- Stimularea expresiei creative prin artă şi cultură; 

- Un mediu de activitate sănătos; 

- Adaptare la schimburi şi provocări externe. 

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor are ca scop major eradicarea 

sărăciei la nivel local, punând accent pe resursele locale, care pot fi 

structurate în patru categorii:  

 Capitalul uman: cunoştinţe, abilitaţi, calificare, capacităţi, 

creativitate, strategii de adaptare;  

 Capitalul fizic: clădiri, drumuri, sisteme de irigaţii, amenajări funciare 

etc.;  

 Capital natural: soluri, aer, apă, plantaţii forestiere, faună;  

 Capital social: structuri administrative, de guvernare şi luare a 

deciziilor, comunitatea, cultura.  

A ne dezvolta durabil înseamnă a aborda în complexitate 

problemele cu care ne confruntăm, a adopta politici integrate de 

soluţionare a problemelor de mediu, sociale şi economice, a implica 

grupurile majore - autorităţile publice locale, femeile, tinerii, sectorul 

privat, instituţiile academice - în procesul de planificare a dezvoltării 

şi a luării deciziilor.  

Rolul deosebit important pe care autorităţile publice locale îl au 

în procesul de dezvoltare durabilă, rezidă în elaborarea şi 

implementarea politicilor de dezvoltare în parteneriat cu grupurile 

majore ale comunităţii.  

Autorităţile publice locale aplică principiile de dezvoltare durabilă la 

nivel local, prin elaborarea, în consens cu populaţia, a Strategiei 
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Durabile de Dezvoltare a comunei, care răspunde necesitaţilor şi 

posibilităţilor locale existente. 

 

4.3 DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE A COMUNEI 

VLADENI 

Analiza resurselor, a problemelor cu care comuna Vladeni se 

confruntă, a necesităţilor şi priorităţilor de dezvoltare, a măsurilor de 

intervenţie necesare în baza prerogativelor legale, conferite Consiliului 

Local, face necesară identificarea unor direcţii strategice menite să 

constituie cadrul necesar dinamizării şi direcţionării evoluţiei 

economico-sociale în perioada 2021-2027.  

Direcţiile strategice, precum şi planul de acţiuni menit să rezolve 

problemele comunei Vladeni se referă la următoarele domenii: 

 Dezvoltare economică;  

 Infrastructură şi mediu;  

 Resurse umane;  

 Calitatea vieţii;  

 Cooperare teritorială.  

 

4.4 OBIECTIVE GENERALE STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA 

ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ÎN PERIOADA 2014-2020 

 

• Dezvoltare economică: 

  Comuna V l a d e n i  va deveni o comunitate sănătoasă şi atractivă în 

care să trăieşti, să munceşti , să investeşti şi în care toţi oamenii se pot 

realiza pe deplin profesional;  
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• Infrastructura şi mediu: 

-   dezvoltarea infrastructurilor, precum şi acordarea unei atenţii sporite 

protecţiei mediului constituie baza unei dezvoltări durabile a Comunei 

Vladeni.  

•      Resurse umane: 

- prin dezvoltarea economiei, prin programe de pregătire şi reconversie 

profesionale va scădea rata şomajului, va creşte numărul locurilor de 

muncă, crescând astfel nivelul de trai al cetăţenilor.  

• Calitatea vieţii:  

- creşterea gradului de atractivitate a Comunei Vladeni, prin punerea în 

valoare a patrimoniului şi a resurselor existente, prin îmbunătăţirea 

şi diversificarea serviciilor va conduce la o creştere a calităţii vieţii atât 

pentru locuitori, cât şi pentru rezidenţi sau turişti.  

• Cooperare teritorială:  

- dezvoltarea zonei printr-o mai bună gestionare a relaţiilor 

intercomunitare la nivel de autorităţi publice locale, iniţierea de 

parteneriate pentru dezvoltare durabilă între Consiliul Local al Comunei 

Vladeni şi comunele învecinate în vederea realizării de proiecte de 

anvergură, punerea în comun a experienţei acumulate de fiecare 

autoritate publică în parte, realizarea de parteneriate cu autorităţi publice 

din alte zone ale ţării şi Uniunii Europene.  

 

4.5 OBIECTIVE SPECIFICE 

Strategia de Dezvoltare Economico - Socială a comunei Vladeni a 

fost concepută, pentru a sprijini, prin mijloace şi instrumente specifice 

administraţiei publice locale, atingerea obiectivelor generale de dezvoltare 



 

  

Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

                                                                                                                  92

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI VLADENI 

economico-socială ale comunei, în concordanţă cu obiectivele şi 

priorităţile generale de dezvoltare a României, precum şi cu obiectivele 

UE în domeniul coeziunii economice şi sociale.  

Aceasta a fost structurată în 5 capitole ce corespund domeniilor de 

activitate şi competenţă ale Consiliului Local Vladeni şi unităţilor 

subordonate acestuia, capitole ce materializează obiectivele specifice 

ale Strategiei de Dezvoltare Economico - Socială în următoarele domenii: 

•Integrare europeană – cooperarea teritorială  

•Infrastructura              (urbanism, drumuri şi transport, dotări edilitare, 

alimentare cu apă potabilă, alimentare cu energie electrică, 

iluminat public, sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate, 

telecomunicaţii, alimentarea cu gaze naturale, gestionarea 

deşeurilor, sisteme de irigaţii).  

•Mediul înconjurător – (aer, apă, sol).  

•Economia şi dezvoltare economică  (agricultură, comerţul şi 

serviciile, turismul, industria, spiritul antreprenorial);  

•Populaţia şi nevoile sociale- - calitatea vieţii (demografie, gradul 

de ocupare a forţei de muncă, starea de sănătate şi servicii 

medicale, educaţia, siguranţa cetăţeanului, cultura, sportul, 

petrecerea timpului liber, implicarea în problemele comunităţii). 

 

4.6.1. Integrare europeană 

În ceea ce priveşte procesul de integrare europeană, obiectivele 

specifice ale Consiliului Local Vladeni  sunt:  

a. Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice a 

comunei Vladeni în ceea ce priveşte procedurile europene de 
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derulare a fondurilor nerambursabile. 

Obiectivul principal care trebuie atins în acest sens este creşterea 

capacităţii de implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă, 

familiarizarea funcţionarilor publici cu procedurile impuse de autorităţile 

de management. Astfel, Consiliul Local Vladeni va continua 

implementarea proiectelor aflate în derulare şi va întocmi noi proiecte, 

astfel încât să se îmbunătăţească experienţa practică a funcţionarilor 

publici implicaţi în ceea ce priveşte managementul de proiect şi 

dobândirea capacităţii în derularea mai multor proiecte concomitent. La 

astfel de activităţi se vor adăuga şi cele de pregătire profesională 

continuă, astfel încât întregul corp de funcţionari publici, provenind 

din toate domeniile de activitate (tehnic, economic, juridic-administrativ) 

să deţină abilităţi specifice în acest domeniu, pentru furnizarea de 

informaţii prompte şi de calitate. 

 

b. Atingerea unui înalt grad de absorbţie a fondurilor 

nerambursabile la nivelul Consiliului Local Vladeni pentru 

perioada 2021-2027 

Consiliul Local Vladeni, în calitate de solicitant eligibil al fondurilor 

nerambursabile destinate dezvoltării economice şi sociale a comunei, va 

urmări mai multe direcţii de acţiune pentru atingerea unui înalt grad 

de absorbţie a acestor fonduri.  

În primul rând, Consiliul Local V l a d e n i  va urmări 

îmbogăţirea permanentă a portofoliului de proiecte corespunzător 

priorităţilor de dezvoltare ale comunei, precum şi pregătirea 

documentaţiei tehnico-economice absolut necesară eligibilităţii 
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proiectelor în cadrul Fondurilor postaderare. 

De asemenea, se vor urmări în permanenţă oportunităţile de 

finanţare active în cadrul cărora Consiliul Local V l a d e n i  este 

solicitant eligibil, pentru optimizarea gradului de atragere a fondurilor 

nerambursabile la nivelul comunei.  

Consiliul Local V l a d e n i  va asigura în continuare cofinanţarea atât 

a proiectelor cu finanţare nerambursabilă aflate în derulare, cât şi a 

diverselor programe cu finanţare nerambursabilă propuse spre 

finanţare, în care Consiliul Local este solicitant eligibil, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare.  

O altă direcţie de acţiune căreia Consiliul Local Vladeni îi va acorda 

o atenţie specială, este optimizarea calificării profesionale a 

funcţionarilor publici în domeniul managementului proiectelor cu finanţare 

nerambursabilă, prin participarea acestora la pregătirea continuă 

organizată de structurile administraţiei judeţene şi regionale, condiţie 

esenţială pentru întocmirea unor cereri de finanţare viabile. În aceeaşi 

grupă de acţiuni se înscriu solicitarea de asistenţă tehnică pentru 

accesarea fondurilor şi implementarea proiectelor câştigate, r ealizarea 

de parteneriate cu organisme specializate în derularea proiectelor 

comunitare.  

O condiţie esenţială o constituie crearea unui sistem  

informaţional pertinent şi permanent actualizat de cunoaştere a 

priorităţilor strategice ale primărilor din localităţile şi judeţele limitrofe 

pentru crearea de parteneriate deosebit de necesare pentru accesarea 

fondurilor europene. 
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c. Parteneriatul cu cetăţenii ca mod de acţiune socială 

Strategia Consiliului Local Vladeni în privinţa relaţiei cu societatea 

civilă se bazează pe ideea de parteneriat, pe vocaţia de largă deschidere 

pe care acesta a manifestat-o şi o manifestă necondiţionat faţă de 

realizarea problemelor publice identificate de cetăţeanul alegător şi 

plătitor de taxe şi impozite, co-participant şi beneficiar direct al actului 

de administraţie. Specificul parteneriatului ca mod de acţiune socială şi 

elementul său definitoriu este lucrul în echipă, iar cei ce acţionează astfel 

se pun sub semnul acţiunii colective şi comunicative.  

Pentru realizarea acestui obiectiv, administraţia publică locală îşi 

propune: 

a) organizarea de întâlniri periodice între administraţia publică locală 

şi societatea civilă pentru găsirea posibilităţilor de colaborare în 

vederea realizării proiectelor de interes comun, cel puţin o dată la trei luni;  

b) informarea persoanelor sau organizaţiilor din comună cu privire la 

activităţile pe care le desfăşoară autoritatea publică locală; 

informarea privind posibilităţile de accesare de fonduri în sprijinul 

activităţilor pe care persoanele şi organizaţiile doresc să le realizeze în 

folosul comunităţii. În acest sens, se vor elabora materiale documentare 

scrise sau pe suport electronic şi se vor organiza programe clare de 

acordare a informaţiilor. 
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4.6.2 Infrastructură şi accesibilitate 

 

Urbanism 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- Planul urbanistic general si 
regulamentul de urbanism 
nu mai corespund cerinţelor 
actuale şi nevoii de 
dezvoltare a comunei în 
viitor 

- Reactualizarea PUG-ului şi a 
Regulamentului de urbanism conform 
nevoilor de dezvoltare identificate la nivelul 
comunei 

  

Realizarea unui PUZ pentru centrul 
administrativ al comunei si pentru centrele 
culturale, spirituale, sportive si de agrement  
Cadastrare sistematica a comunei, intravilan 
si extravilan 
Terenuri pentru tineri pentru construire 
locuinte 

Drumuri şi transport 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- stare tehnică 
necorespunzătoare a 
drumurilor judeţene şi 
comunale 

- crearea unei reţele de drumuri funcţionale 
care sa deservească nevoile curente ale 
locuitorilor şi activităţilor economice fără să 
afecteze starea mediului înconjurător - 
pietruirea sau asfaltarea tuturor drumurilor 
de pământ 

- fonduri locale insuficiente 
pentru construirea şi 
întreţinerea drumurilor 

- reabilitarea mobilierului urban 

- lipsa sau starea 
necorespunzătoare a 
trotuarelor 

- construirea unui sistem de colectare si 
evacuare a apelor meteorice de-a lungul 
întregii lungimi a drumurilor din comună 

- lipsa parcărilor - refacerea marcajelor rutiere 
- lipsa marcajelor rutiere, 
treceri de pietoni pe 
drumurile judeţene şi 
comunale 

- amenajarea parcărilor, în special in zona 
clădirilor administrative 
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- lipsa unui sistem pentru 
colectarea si evacuarea 
apelor meteorice pe toata 
lungimea drumurilor 

- refacerea trotuarelor 
- reabilitarea si modernizarea tuturor 
drumurilor stradale, inlusiv drumurile de 
exploatare 

- iluminat stradal sub nivel 
normat 
- supraveghere video la nivel 
de comuna 

  

 

Alimentare cu apă curentă, canalizare 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- lipsa unui sistem de 
colectare si tratare a apelor 
uzate pe intreg teritoriul 
comunei 

- informarea populaţiei asupra riscurilor 
cauzate de deversarea apelor uzate in locuri 
neamenajate, asupra utilizării durabile a 
resurselor de apă şi a prevenirii poluării 

- gospodăriile care au bazine 
vidanjabile sau fose septice 
sunt foarte puţine 

- realizarea unui sistem de canalizare şi 
tratare a apelor uzate capabil să 
deservească locuitorii comunei 

- deversarea apelor 
reziduale menajere în locuri 
neamenajate  

- iniţierea unui departament de servicii 
publice in cadrul primăriei care să 
gestioneze sistemul de alimentare cu apă şi 
sistemul de colectare si tratare a apelor 
uzate 

Alimentarea cu gaze naturale 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 
- lipsa unui sistem de 
alimentare cu gaze naturale 
şi influenţa negativă directă 
asupra calităţii vieţii si a 
mediului 

- realizarea unui sistem de alimentare cu 
gaze naturale, precum şi a unui sistem de 
folosire a resurselor de energie regenerabile 
(solar, biocombustibili, eolian etc) 
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Gestionarea deşeurilor 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 
- lipsa la acest moment a 
unui sistem de colectare si 
depozitare a deşeurilor;  
- lipsa sistem de colectare 
selectiva a deseurilor;  

- desfiinţarea tuturor depozitelor 
necontrolate de deşeuri menajere si 
iniţierea unui program pentru utilizarea 
gunoiului de grajd ca fertilizator natural 

- efectul negativ asupra 
mediului realizat prin 
depozitarea deşeurilor 
menajere in spatii 
neamenajate si nepermise 

- dezvoltarea si implementarea la nivel local 
a proiectelor de gestionare a deşeurilor, prin 
care va fi posibila furnizarea facilitaţilor de 
gestionare a deşeurilor in vederea reabilitării 
si protecţiei mediului înconjurător 

- gradul redus de 
conştientizare a locuitorilor 
asupra protecţiei mediului si 
a metodelor aplicabile 
pentru realizarea unui mediu 
curat si sănătos 

- introducerea colectării si transporturilor 
deşeurilor in zonele in care nu exista sistem 
de salubrizare 

  
- îmbunătăţirea metodelor simple si 
eficiente de tratare a deşeurilor intr-un 
raport optim cost-beneficiu 

  
- iniţierea unui departament de servicii 
publice care sa gestioneze sistemul de 
colectare si depozitare a deşeurilor 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- informarea populaţiei asupra efectelor 
nocive asupra sănătăţii si mediului generate 
de managementul defectuos al depozitarii 
deşeurilor 
- colectarea selectiva a deseurilor; 
- realizare perdele forestiere 
- realizare platforme pentru colectare 
deseuri deseuri 
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Dotări edilitare 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- clădirile administrative 
necesită reparaţii şi dotări 
moderne 

- realizarea unei zone administrative 
centrale la nivel de comună 

- servicii publice deficitare 
sau inexistente, din cauza 
lipsei infrastructurii necesare 

- realizarea de dotări edilitare funcţionale 
capabile să deservească cetăţenii localităţii 
în condiţii civilizate 

  

- extinderea dotărilor edilitare pentru 
diversificarea serviciilor publice arondate 
spaţiului rural 
- dotarea si echiparea tuturor cladirilor din 
administratie corespunzator si asigurare cu 
mobilier 

 

Acces la informare si telecomunicatii 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- grad foarte redus de 
conectare la internet 

- realizarea unei infrastructurii IT la nivelul 
comunei in vederea creşterii gradului de 
accesibilitate la internet 

- acces redus la presa scrisă 

- îmbunatăţirea sistemului de distribuţie 
pentru presa scrisă 
- retea de WI -fi gratuita in comuna 
- monitorizare video in toata comuna 
 

 

4.6.3 Mediul înconjurător 

 

Mediul înconjurător 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- poluarea apei datorate 
lipsei  unui sistem de 

- realizarea unui sistem de colectare si 
tratare a apelor uzate 
- colectare selectiva deseuri 
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colectare si tratare a apelor 
uzate 

- realizare de perdele forestiere, impaduriri 

- sistem de gestionare a 
deşeurilor ineficient si 
inexistenta vreme 
îndelungată a unui sistem de 
colectare si tratare selectiva 
a deşeurilor 

- realizarea unui sistem de management 
responsabil al deşeurilor (desfiinţarea 
depozitelor necontrolate, iniţierea unui 
serviciu de salubritate, montarea de coşuri 
de gunoi pe domeniul public pentru 
colectare selectiva a deşeurilor), proiect 
realizabil, obţinându-se deja finanţare  

- necunoaşterea normelor de 
mediu si a legislaţiei in 
vigoare 

-curăţarea domeniului public 

- educaţie ecologica redusa - informarea si conştientizarea populaţiei cu 
privire la problemele de mediu 

- grad redus de 
conştientizare a problemelor 
de mediu la nivelul 
populaţiei din comuna 

- realizarea unor cursuri de educaţie 
ecologica 

- folosirea produselor 
chimice de sinteza pentru 
agricultura în unităţile mari 

- împădurirea suprafeţelor degradate 

- poluarea sonoră a mediului 
- realizarea unor studii de prevenire si 
combatere a poluării fonice datorate 
traficului 

    
 

4.6.4 Situaţia economică şi mediul de afaceri 

Industria 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- dezvoltare monosectorială 
concentrată în activităţi 
agricole 

- diversificarea industriei locale, 
dinamică si capabilă sa ofere 
posibilitatea de împlinire 
profesională şi materială locuitorilor 
comunei 
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- industrie aproape 
inexistentă 

- dezvoltarea de industrii capabile să 
valorifice potenţialul economic al 
comunei, in special industrie 
prelucrătoare a produselor agricole 
(procesarea cărnii, laptelui, 
cerealelor) 

- parteneriate public-privat 
insuficient dezvoltate 

- dezvoltarea de industrie 
nepoluantă şi durabila 

- lipsa cursurilor de formare 
managerială 

- atragerea de investiţii prin oferirea 
de facilităţi potenţialilor investitori 
- construire / extindere parc eolian 
- construire parc fotovoltaic 

 

Agricultura 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- practicarea pe scara largă 
a unei agriculturi de 
subzistenta 

- crearea unor condiţii pentru 
practicile de agricultura durabila, 
adaptate condiţiilor climatice si 
solului 

- resurse financiare 
insuficiente, investiţii reduse 

- instruirea fermierilor si dezvoltarea 
unor programe menite sa demareze 
practicarea agriculturii ecologice 

- utilajele agricole sunt 
învechite şi tehnologii 
neperformante si poluante 

- încurajarea atragerii de fonduri 
comunitare nerambursabile pentru 
înnoirea parcului de echipamente si 
utilaje 

- grad redus de utilizare a 
mijloacelor electronice de 
calcul si comunicaţii 

- încurajarea construirii fermelor 
pentru creşterea animalelor  

- nevalorificarea 
potenţialului zootehnic 

- dezvoltarea de activităţi agricole 
diversificate si generatoare de venit 
la bugetul local 

- parcelarea terenurilor si 
probleme legate de 
posesiune 

- impulsionarea asocierii 
producătorilor 
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- degenerarea raselor 
animalelor si lipsa unei 
farmacii medicale 

- îmbunătăţirea practicilor agricole 

- scăderea producţiilor medii 
la aproape toate culturile 

- elaborarea de politici de marketing 
eficiente pentru atragerea unor 
societăţi de colectare a produselor 
din zona 

- piaţa de desfacere redusă - 
lipsa unor centre de 
colectare a produselor 
agricole 

- reabilitarea sistemului de irigaţii şi 
constituirea asociaţiilor de udători 
- dezvolatarea agroturismului 
- infiintare zone piscicole 
- realizare infrastructura pentru 
sporturi nautice si zone de agrement 

- lipsa unui sistem de irigaţii 
funcţional si a asociaţiilor de 
udători constituite la nivelul 
comunei 

- încurajarea crescătorilor locali de 
animale sa amelioreze rasele 

- nevalorificarea activităţilor 
tradiţionale - încurajarea ocupaţiilor tradiţionale 

- slaba informare a 
întreprinderilor asupra 
surselor de informare 

- informarea continua a fermierilor 
locali asupra surselor de finanţare 
disponibile 
- modernizare exploatatii agricole 

- media de vârsta ridicată a 
celor ce se ocupă de 
activităţi agricole 

  

 

 

Comerţul si serviciile 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- pondere limitata a 
microîntreprinderilor cu 
activitate de comerţ si 
servicii 

- încurajarea spiritului antreprenorial 
spre deschiderea de noi societăţi 
comerciale care să desfăşoare în 
special activităţi în domeniile 
considerate ca deficitare in comuna 
- în special de servicii adresate 
populaţiei 
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- inexistenta unităţilor care 
desfăşoară alte activităţi 
decât cele agricole gen 
cojocarii, cizmarii, ateliere 
reparaţii, lăcătuşerie, 
croitorie s.a. 

- diversificarea obiectului de 
activitate al firmelor 
- lucrari de imbunatatiri funciare 
- infiintare spatii pentru servicii 
psiho – socio – medicale 
- realizare centre de zi pentru 
persoane varstnice 
- infiinatare adaposturi de animale 

- diversitate redusa, 
majoritatea fiind orientate 
spre alimentaţie publica - 
magazine alimentare si 
baruri 

- utilizarea eficienta a resurselor 
locale 

- orientare în majoritate spre 
clienţii locali 

- promovarea unor tehnici eficiente 
de marketing 

- activităţi de marketing 
reduse 

- încurajarea activităţilor 
meşteşugăreşti tradiţionale 

- valorificare slabă a 
resurselor locale   

 

 

4.6.5 Populaţia şi nevoile sociale – calitatea vieţii 

 

Demografie 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- îmbătrânirea accentuată a 
populaţiei 

- realizarea unor condiţii de viaţă 
atractive pentru tineri, atât pentru 
cei din localitate cat si pentru cei din 
exterior care ar putea sa se 
stabilească in comuna 

- depopularea din cauza 
migraţiei, în special, a 
tinerilor, cu studii medii sau 
superioare , spre centrele 
urbane sau în străinătate 

- generarea si implementarea unor 
proiecte menite sa duca la 
integrarea sociala a persoanelor 
dezavantajate 
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- sporul natural negativ 
înregistrat în comună 

- realizarea de condiţii si facilităţi 
pentru familiile tinere cu copii 
- realizare zone de agrement, spatii 
joaca si fitness 

  

- atragerea prin parteneriate a 
organizaţiilor neguvernamentale 
care au ca obiect de activitate 
asigurarea asistentei pentru 
categoriile de populaţie 
dezavantajate 

 

 

Starea de sanatate şi serviciile medicale 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- lipsa consilierii referitoare 
la consumul de alcool şi 
planningul familial 

- facilitarea accesului la serviciile 
medicale de calitate 
- reabilitarea / modernizarea / 
construirea de spatii medicale, 
dispensar 

- dificultăţi privind accesul la 
medicamente si tratament 
(distante mari de parcurs, 
resurse limitate) 

- dotarea spatiilor pentru serviciile 
medicale la standarde actualizate 

- lipsa serviciilor medicale de 
urgenţă la nivel zonal 
adaptate nevoilor 

- educarea populaţiei privind starea 
generala de sănătate si modalităţile 
de a duce o viata sănătoasă 

  
- îmbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei si creşterea speranţei 
medii de viaţă 

  
- realizarea demersurilor pentru 
îmbunătăţirea serviciilor medicale de 
urgenţă la nivel zonal 

  - eliminarea factorilor de perturbare 
a calităţii vieţii 
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Gradul de ocupare a forţei de muncă 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- nivel ridicat al şomajului 

- crearea de locuri de munca suficiente şi 
în domenii variate de activitate, cu 
venituri îndestulătoare pentru 
satisfacerea nevoilor de trai 

- lipsa locurilor de muncă 
- crearea cadrului de formare prin cursuri 
de reconversie profesionala în domenii 
căutate pe piaţa forţei de munca 

- grad ridicat de inerţie la 
schimbare si reconversie 
profesională 

- crearea de condiţii atractive pentru 
tinerii calificaţi 

- forţa de muncă necalificată 
- atragerea organizaţiilor de pregătire 
continua, reconversie profesionala  

- migraţia forţei de muncă 
spre centrele urbane sau 
străinătate 

  

- populaţie activă redusă   
- oferta de instruire redusă 
ca şi varietate şi, în acelaşi 
timp, slabă calitativ 

  

 

Educaţia 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- constrângeri materiale 
datorate bugetelor mici 
alocate de către autorităţi 
pentru susţinerea actului 
educaţional 

- crearea si păstrarea mediului pentru 
educaţie individuala neîngrădita 
- reabilitarae / modernizarea scolii si a 
gradinitei 

 - realizarea unei baze sportive 
multifuncţionale pentru elevii din comună 

- lipsa posibilităţii de 
formare continua pentru 
adulţi 

- crearea accesului la un sistem 
educaţional performant, flexibil si adaptat 
condiţiilor din mediul rural 

- lipsa personalului calificat 
pentru desfăşurarea actului 
educaţional 

- dezvoltarea unei infrastructuri si a bazei 
materiale suficiente si capabile sa 
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satisfacă nevoile legate de actul 
educaţional 

  - crearea de oportunităţi de formare 
continuă pentru adulţi 

  - prevenirea abandonului şcolar 
 

Cultura 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- infrastructura şi baza 
materială în declin 

- crearea infrastructurii corespunzătoare 
cerinţelor unei societăţi in perpetua 
mişcare 

- resurse financiare 
insuficiente pentru 
practicarea şi revitalizarea 
unor obiceiuri şi forme de 
exprimare culturala 
tradiţionale 

- iniţierea de târguri/oboare la sărbători 
majore pentru punerea in valoare a 
practicilor tradiţionale 
- modernizare / reabilitare camin cultural 
- dotarea cu echipamente si mobilier 
corespunzator 

- abandonul practicilor 
tradiţionale in favoarea 
"mondenităţii" 

 

 

Sport, agrement 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- zonă de agrement partial 
dezvoltată 

- dezvoltarea cadrului pentru practicarea 
de sporturi individuale şi de masă, cu baze 
materiale corespunzătoare 

- importanţa minoră 
acordată de sistemul 
educaţional activităţilor 
sportive organizate 

- reabilitarea / construirea terenurilor de 
sport in comuna şi construirea de baze 
sportive multifuncţionale 

 

- crearea la nivel de comună a unor zone 
de agrement şi petrecere a timpului liber 
în special pentru bătrâni şi copii, locuri de 
joaca, de sport / fitness 
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Capitolul 5 IDENTIFICAREA MĂSURILOR ŞI OBIECTIVELOR DIN  

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
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Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANĂ;  
 

Solicitant: Comuna Vladeni 

 

 Probleme Obiective specifice pe termen 
mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura 
Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Atingerea unui grad înalt de absorbţie a fondurilor europene la nivelul Consiliului local Vladeni pentru 
perioada 2021 – 2027 

Gradul scăzut 
de absorbţie a 

fondurilor 
comunitare 

Îmbogăţirea portofoliului de proiecte si 
creşterea numărului de studii si 
documentaţii tehnice 

Realizarea de proiecte, studii si 
documentaţii tehnice necesare 
realizării unor obiective 
strategice de dezvoltare 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2021-2027 

  
 
 

Întocmirea si depunerea de 
cereri de finanţare in vederea 
obţinerii de fonduri externe 
nerambursabile unde 
administraţia publica este 
aplicant eligibil 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2021-2027 

Atingerea unui grad ridicat de absorbţie 
a fondurilor nerambursabile 

Urmărirea oportunităţilor de 
finanţare active 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2021-2027 
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Menţinerea unei permanente 
legaturi cu organizaţiile 
specializate în consultanţă 
privind mediul urban 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2021-2027 

Pregătirea resurselor umane necesare 
accesării si implementării de proiecte 

Realizarea de cursuri de 
instruire în managementul 
proiectelor 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2021-2027 
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Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANA  

Solicitant: Comuna Vladeni 

Probleme 

Obiective 
specifice pe 

termen 
mediu si 

lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura Surse de finanţare 
Termen 
propus 

realizare 

Obiectivul specific: Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice, in ceea ce priveşte procedurile europene pentru derularea 
fondurilor structurale si de coeziune 

 
Capacitate 

administrativa 
scăzuta in ceea 

ce priveşte 
procedurile 
europene cu 

privire la 
derularea 
fondurilor 

structurale si 
de coeziune 

Creşterea 
capacităţii de 
implementare 
a proiectelor 
cu finanţare 

externa, 
familiarizarea 
funcţionarilor 

publici cu 
procedurile 
europene 

Participarea personalului administrativ la instruiri si seminarii pe 
teme legate de managementul proiectelor 

Programe de finanţare UE, 
buget local, ale altor 
organizaţii, donări s.a. 

2021-
2027 

Dezvoltarea unui departament specializat cu atribuţii specifice 
elaborării, implementării si monitorizării proiectelor care se 
adresează comunei 

Bugetul local 
2021-
2027 

Elaborarea şi implementarea unui "modul operandi" pentru 
proiectele cu finanţare nerambursabilă Bugetul local 

2021-
2027 

Iniţierea de schimburi de experienţă cu organizaţii din ţări 
membre care au implementat proiecte bazate pe finanţare 
nerambursabilă 

Programe de finanţare UE, 
buget local, ale altor 
organizaţii, donări s.a. 

2021-
2027 

Iniţierea unui departament de servicii publice responsabil cu 
managementul proiectelor după finalizare Bugetul local 

2021-
2027 
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Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANĂ  

Solicitant: Comuna Vladeni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura Surse de finanţare 
Termen 

propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Parteneriatul cu cetăţenii ca mod de acţiune socială 

lipsa unui 
parteneriat 

public-privat 
activ si 

implicarea 
redusă a 

populaţiei si 
agenţilor 

economici in 
dezvoltarea 

comunei 

Dezvoltarea unui 
parteneriat activ si 

dinamic pentru 
identificarea si 

rezolvarea problemelor 
existente în comună 

Întâlniri periodice între administraţia 
publică locală şi societatea civilă pentru 
găsirea posibilităţilor de colaborare în 
vederea realizării proiectelor de interes 
comun 

Bugetul local 2021-2027 

Informarea persoanelor sau 
organizaţiilor din comună privind 
posibilităţile de accesare de fonduri în 
sprijinul activităţilor pe care doresc sa le 
realizeze in folosul comunităţii. 

Bugetul local 2021-2027 

Iniţierea de schimburi de experienţă cu 
organizaţii similare care au reuşit să 
dezvolte parteneriate fructuoase pentru 
comunitate 

Bugetul local 2021-2027 
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Domeniul: 5.2. INFRASTRUCTURĂ  

Solicitant : Comuna Vladeni 

Probleme 
Obiective specifice 
pe termen mediu si 

lung 

Plan de actiuni 

Acţiunea/masura 
Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Urbanism 

PUG si regulamentul 
de urbanism 

neadecvat nevoii de 
dezvoltare a 

comunei 

Reactualizarea PUG- 
ului si a Regulamentului 

de urbanism 
Realizare PUG si a Regulamentului de urbanism 

Bugetul local, 
de stat 

2021-2027 

Realizarea unui PUZ 
pentru centrul 
administrativ a comunei 
si centrul cultural, 
sportiv si de agrement 

Realizare PUZ zona administrativă comunei Vladeni  şi 
realizare PUZ  

Bugetul local 2021-2027 

Iniţierea de schimburi de experienţa cu organizaţii 
similare care au reuşit să dezvolte parteneriate 
fructuoase pentru comunitate 

Bugetul local 2021-2027 

Obiectivul specific: Drumuri si transport 

PUG si regulamentul 
de urbanism 

neadecvat nevoii de 
dezvoltare a oraşului 

Crearea unei reţele de 
drumuri funcţională, 
modernă şi durabila 

Asfaltare drumuri; realizare si reabilitarea trotuarelor 

Buget local, de 
stat, fonduri 
structurale 

2021-2027 

Refacerea marcajelor de circulaţie 

Extinderea sistemului de colectare a apelor pluviale si a 
sistemului de deversare pe toata lungimea drumurilor 
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Domeniul: 5.2. INFRASTRUCTURĂ  

Solicitant: Comuna Vladeni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu şi lung 

Plan de acţiuni 

Acţiunea/măsura Surse de finanţare 
Termen 

propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Alimentare cu apa potabila, canalizare 

lipsa unui 
sistem 

complet de 
colectare , 
transport a 

apelor uzate, 
conform cu 
standardele 

UE 

Construirea sistemului 
de colectare, transport si 

tratare a apelor uzate 
conform cu standardele 

UE 

Realizarea studiilor de fezabilitate si a 
proiectelor tehnice pentru o reţea 
completă de colectare a apelor uzate  
Execuţia unui sistem complet de 
colectare a apelor uzate 

Bugetul local, fonduri 
structurale, 
guvernamentale etc 

2021-2027 

Creşterea gradului de 
informare a cetăţenilor 
cu privire la riscurile 
poluării datorate 
diversificărilor 
necontrolate de ape 
uzate. 

Campanie de informare si 
constientizare        Elaborarea de 
broşuri si banere care sa avertizeze 
asupra riscurilor sănătăţii 

                                    
POS Mediu 

2021-2027 

Întâlniri si dezbateri publice 

Bugetul local, programe 
destinate protecţiei 
mediului si protejării 
sănătăţii 

2021-2027 
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Domeniul: 5.2. INFRASTRUCTURĂ  

Solicitant:Comuna Vladeni 

 

Probleme Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de actiuni 

Actiunea/masura Surse de finantare 
Termen 

propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Alimentare cu gaze naturale 

Lipsa unui 
sistem de 

alimentare cu 
gaze şi 

influenţa 
negativa 
directă 
asupra 

calităţii vieţii 
si a mediului 

Creşterea calităţii vieţii 
prin realizarea unui 

sistem de alimentare cu 
gaze naturale 

Realizarea studiilor de fezabilitate si a 
proiectelor tehnice pentru reţeaua de 
alimentare cu gaze;                                         
Realizarea unui sistem de alimentare 
cu gaze naturale, capabila sa asigure 
necesarul întregii comune 

Buget de stat, POS, 
buget local 

2021-2027 
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Obiectivul specific: Gestionarea deşeurilor 
 

Inexistenta 
unui sistem 

de gestionare 
a deşeurilor 
si grad redus 

de 
constientizar

e a 
locuitorilor 

asupra 
protecţiei 

mediului si a 
metodelor 
aplicabile 
pentru un 

mediu curat 
si sănătos 

Creşterea calităţii vieţii 
prin realizarea unui 

sistem de gestionare a 
deşeurilor 

corespunzătoare 
normelor UE 

Desfiinţarea tuturor depozitelor 
necontrolate de deşeuri si iniţierea 
unui program de utilizare a gunoiului 
de grajd ca fertilizant natural in 
agricultura 

                                         
POS Mediu                                
Buget local, de stat 

2021-2027 Creşterea gradului de 
informare a cetăţenilor 
cu privire la riscurile 
poluării datorate 
gestionarii 
necorespunzătoare a 
deşeurilor 

Dezvoltarea si implementarea la nivel 
local a proiectelor de deşeuri 
Introducerea colectării si 
transportului gunoiului menajer; 
colectarea selectivă a deşeurilor 
Campanie de informare şi 
conştientizare 

introducerea metodelor simple si 
eficiente de tratare a deşeurilor intr-
un raport optim cost-beneficiu 
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Domeniul: MEDIUL ÎNCONJURATOR  

Solicitant: Comuna Vladeni  

Probleme Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Protecţia mediului înconjurător 

Poluarea sonora a mediului 
Reducerea efectului negativ 
al activităţilor de transport 
asupra mediului 

Realizarea studiilor de sistem de prevenire si combatere 
a poluării fonice datorate traficului 

POS Mediu, 
buget local 2021-2027 

Ineficienţa sistemului de 
gestionare a deşeurilor 

Protecţia mediului prin 
colectarea şi tratarea 
corespunzătoare a deşeurilor 
menajere, proiect care are 
deja finanţare 

Desfiinţarea tuturor depozitelor necontrolate de deşeuri 
şi iniţierea unui program de utilizare a gunoiului de grajd 
ca fertilizant natural în agricultură                                                         
Înfiinţarea unui departament de servicii publice 
responsabil cu gestionarea deşeurilor.  Dotarea cu 
maşini si echipamente pentru colectarea si transportul 
gunoiului menajer 

POS Mediu, 
buget local    

2021-2027 

 
Poluarea apei datorate lipsei 
unui sistem de epurare a 
apelor uzate si a depozitarii 
de gunoaie 

Protecţia mediului prin 
colectarea si epurarea apelor 
uzate 

Realizarea sistemului de colectare, transport si tratare a 
apelor uzate                                         
Curăţarea cursurilor de apă şi a domeniului public 

 Bugetul local, 
POS Mediu 2021-2027 
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Domeniul: 5.3 : MEDIUL INCONJURATOR  

Solicitant: Comuna Vladeni 

Probleme Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Acţiunea/măsura Surse de finanţare 
Termen 

propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Protecţia mediului înconjurător 

Inexistenţa unui sistem 
de tratare si gestionare 
colectiva a deşeurilor 

Implementarea în viitorul 
apropiat a unui sistem de 

colectare selectiva a 
deşeurilor menajere cu 

scopul de a asigura 
conformitatea cu normele 

UE in domeniu 

Modernizarea unui serviciu de salubritate              
Dotarea sistemului de salubritate cu europubele pentru 
colectarea selectiva a deşeurilor                
Amenajarea unui centru de colectare a deşeurilor 
refolosibile                                           
Conştientizarea populaţiei privind colectarea selectivă 

Proiectul are finanţare din 
Bugetul local, POS Mediu 

2021-2027 

Necunoaşterea 
normelor de mediu si a 
legislaţiei în vigoare, 
educaţie ecologică 
redusă 

Creşterea gradului de 
conştientizare a populaţiei 
în aspectele legate de 
protecţia mediului şi a 
educaţiei ecologice 

Programe de informare continuă                             
Conştientizarea cetăţenilor privind obligaţia respectării 
cerinţelor legale în domeniul protecţiei mediului                                                 
Împădurirea si crearea de paduri forestiere 

Bugetul local, POSDRU, 
POS MEDIU etc 2021-2027 

Folosirea produselor 
chimice de sinteza 

pentru agricultură in 
unităţile agricole mari 

Promovarea practicilor de 
agricultura ecologice 

Încurajarea agriculturii ecologice                         
Cursuri de informare si formare profesionala pentru 
practicarea agriculturii ecologice ca metoda de protecţie 
a mediului                         
Formarea unei educaţii ecologice 

Bugetul local, de stat  
2021-2027 
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Domeniul:  ECONOMIA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ – Sector producţie  

Solicitant: Comuna Vladeni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura Surse de finanţare 
Termen 

propus de 
realizare 

Obiectivul specific: dezvoltarea şi sprijinirea activităţilor productive 

Dezvoltarea 
monosectoria

lă 
concentrată 
în activităţi 

agricole 

Dezvoltarea sustenabilă 
şi sprijinirea dezvoltării 

IMM-urilor 

Oferirea de facilităţi investitorilor, în 
funcţie de beneficiul pe care aceştia l-
ar putea aduce bugetului local, de 
natura activităţii  

Bugetul local, agenţii 
economici 

2021-2027 

Organizarea de întâlniri periodice cu 
reprezentanţii mediului de afaceri si 
cei ai Consiliului local in vederea 
identificării de noi oportunităţi 

Crearea unor baze de date la nivel 
local, cu activele disponibile (terenuri 
care se pot vinde, imobile libere) cu 
interes pentru desfăşurarea unei 
activităţi private 
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Dezvoltarea micro-
afacerilor şi 
meşteşugului si 
promovarea 
antreprenoriatului si a 
structurilor economice 

Identificarea si promovarea abilitaţilor 
tradiţionale sau introducerea de noi 
competente    
Achiziţionarea de echipamente şi 
pregătirea profesională                                                          
Menţinerea unei permanente legaturi 
cu organizaţii specializate în 
consultanţă privind investiţiile in 
mediul rural 

 Bugetul local, Agenţi 
economici 

2021-2027 

 

 

Sector uman, IT 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de actiuni 

Actiunea/masura Surse de finantare 
Termen 

propus de 
realizare 

Lipsa unui 
program 

susţinut de 
formare 

managerială 
şi dezvoltare 
a resurselor 

umane 

Formarea unui grup de 
persoane capabile sa 
pornească, dezvolte si 
sa deruleze activităţi 
economice de succes 

Colaborări susţinute cu furnizori de 
instruire antreprenorială si iniţierea 
de programe de formare profesionala 
specializate pe meserii legate de 
turism si servicii conexe 

Bugetul local, POSDRU 2021-2027 

Pregătirea tinerilor în dezvoltarea 
abilitaţilor tradiţionale pentru a 
răspunde cererii de servicii turistice, 
de recreere şi de mediu şi de produse 
de calitate 

Buget de stat 2021-2027 



 

  

Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

                                                                                                                  120

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI VLADENI 

Echipamente 
şi tehnologii 

învechite, 
poluante 

Realizarea de investiţii în 
tehnologie şi 
echipamente 
performante, eficiente şi 
cu grad de poluare 
redus şi dezvoltarea de 
industrii nepoluante 

Accesarea de fonduri nerambursabile 
necesare dezvoltării afacerilor POR 2021-2027 

Adoptarea IT-ului de către fermele locale si adoptarea afacerilor electronice. Dezvoltarea posibilităţilor de internet si 
comunicaţii, pentru a îndepărta dezavantajele localizării. 

Gradul redus 
de utilizare a 
mijloacelor 
electronice 
de calcul si 
comunicaţii 

Încurajarea adoptării şi 
difuzării IT esenţială  
pentru diversificare, 
dezvoltare locală şi 

asigurarea de servicii 
locale. 

Combinarea echipamentului IT cu cel 
de reţea şi pregătire profesională în 
domeniu 

POS CCE 2021-2027 
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Domeniul: 5.4 : ECONOMIA SI DEZVOLTAREA ECONOMICA – Sector agricultura  

Solicitant: Comuna Vladeni 

Probleme Obiective specifice pe termen 
mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Crearea unui sector agricol puternic, care să permită o dezvoltare locala durabila, sa protejeze mediul prin trecerea 
de la agricultura de subzistenta si semi subzistenta la o agricultura comerciala, domeniul 5.4.2 

Practicarea pe scara 
larga a unei agriculturi 
de subzistenţă cu 
resurse financiare 
insuficiente, investiţii 
puţine, folosind utilaje 
agricole învechite, 
rudimentare si 
tehnologii 
neperformante 

Stimularea transformării 
gospodăriilor în ferme familiale cu 
caracter comercial competitive pe 
piaţa 

Asigurarea de asistenta tehnica si 
logistica acordata fermierilor in vederea 
realizării de proiecte pentru obţinerea de 
finanţare nerambursabilă pentru 
modernizarea exploataţiilor agricole 

Bugetul local 2021-2027 

Crearea capacităţilor de stocare si 
procesare a produselor agricole cu 
nişă pe piaţă (de exemplu produse 
alimentare ecologice) 

Accesarea de surse de finanţare si 
programe pentru investiţii in sectorul 
agricol si de procesare 

                                      
POS Mediu 

2021-2027 

Dezvoltarea fermelor bazate pe 
practicarea formelor de agricultura 
prietenoase cu mediul - Agricultura 
ecologica 

Crearea de condiţii pentru practicile de 
agricultura durabila, adaptate condiţiilor 
climaterice si solului din comună                    
Programe de informare asupra 
beneficiilor aduse de practicarea 
agriculturii ecologice                           
Înfiinţarea de ferme zootehnice        
Ameliorarea materialului genetic existent                       

Buget de 
stat 

2021-2027 

Dezvoltarea sectorului zootehnic la 
nivel de comună 
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Domeniul: 5.4 : ECONOMIA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ – Comerţul şi serviciile 

Solicitanţi : Agenţii economici 

Probleme 
Obiective specifice pe termen 

mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Diversificarea activităţilor economice necesare pentru creştere, ocupare si dezvoltare durabilă, domeniul 5.4.3 

Inexistenţa unităţilor 
care desfăşoară 

activităţi altele decât 
cele agricole gen 

cojocării, cizmarii, 
ateliere reparaţii 

auto, electrocasnice, 
ateliere de 

lăcătuşerie, croitorii, 
frizerii, mic mobilier 

Diversificarea obiectului de 
activitate a firmelor                

Utilizarea eficientă a resurselor 
locale                          

Promovarea unor tehnici eficiente 
de marketing                   

Orientarea parţială spre turişti ca 
potenţiali clienţi                   

Încurajarea activităţilor 
meşteşugăreşti                   

Promovarea activităţilor 
tradiţionale 

Crearea cadrului şi a infrastructurii de 
dezvoltare a firmelor prestatoare de 
servicii     
Dezvoltarea de programe de instruire 
şi reconversie pentru adulţi              
Sprijin acordat unităţilor pentru 
dezvoltarea şi lărgirea domeniului de 
activitate 

Bugetul local, 
POSDRU 2021-2027 
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Domeniul: 5.4 : ECONOMIA SI DEZVOLTAREA ECONOMICA – turismul şi agroturismul 

Solicitanţi : Agenţii economici 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Promovarea şi dezvoltarea serviciilor turistice şi agro turistice, domeniul 5.4.4. 

Gradul redus de 
practicare a 
turismului şi 

agroturismului în 
oras 

Încurajarea dezvoltării 
turismului si utilizarea sporită 

a ITC pentru promovare  

Realizarea de investiţii                                      
Practicarea unui turism integrat, cu 
variate pachete turistice                                                
Pregătire profesională pentru 
persoanele fizice si juridice                                                  
Realizarea si promovarea unor 
evenimente locale                                                                
Adoptarea unor măsuri eficiente de 
promovare 

 POR, buget 
local 2021-2027 
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Domeniul: 5.5. POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCI  ALE – STAREA DE SANATATE ŞI SERVICIILE 

MEDICALE  

Solicitant: Comuna Vladeni 

 

Probleme Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura 
Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Asigurarea unui sistem de servicii medicale capabil sa satisfacă nevoile locuitorilor comunei, precum si a 
unui  plan de prevenire a apariţiei problemelor de sănătate, domeniul 5.5.1 

Grad redus de 
educaţie a populaţiei 
legate de sănătate si 
lipsa consilierii de 
specialitate 

Educarea populaţiei privind 
starea de sănătate                                                           
Eliminarea factorilor de 
perturbare a calităţii vieţii 
Dotarea cladirilor medicale 
cu echipamente si mobilier 
Reabilitarea / modernizarea 
cladirilor medicale, a 
dispensarelor 

Derularea unor programe de igiena si 
educaţie sexuală cu elevii                                 
Consilierea populaţiei pentru 
reducerea consumului de alcool                                        

POS DRU 2021-2027 
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Domeniul: 5.5. POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCI  ALE – GRADUL DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA 

Solicitant: agenţii economici 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura 
Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Creşterea gradului de ocupare a forţei de munca şi promovarea măsurilor menite să duca la integrarea 
grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii, domeniul 5.5.2 

Nivelul ridicat al 
şomajului                                

Gradul foarte ridicat de 
inerţie faţă de 
schimbare si 
reconversie 
profesională 

Creşterea calităţii vieţii şi 
reducerea şomajului, prin 
crearea de noi locuri de 

muncă 

Încurajarea intrării femeilor pe piaţa 
muncii prin iniţiative locale de 
dezvoltare a facilitaţilor de îngrijire a 
copiilor si bătrânilor din comună                                                   
Integrarea grupurilor dezavantajate 
pe piaţa muncii                                                                   
Încurajarea înfiinţării de firme mici 
legate de activităţile rurale 

POS DRU 2021-2027 
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Domeniul: 5.5. POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCI  ALE – CULTURA, SPORT, AGREMENT 

Solicitant: Comuna Vladeni 

 

Probleme Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura 
Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Cultură, sport, agrement, domeniul 5.5.4 

Infrastructura si baza 
materială in declin              

Resurse insuficiente 
pentru practicarea si 

revitalizarea unor 
obiceiuri si forme de 
exprimare culturala 

tradiţionale                   
Acces dificil sau 

restrictiv la surse de 

Lucrări de îmbunătăţire a 
complexului socio-cultural           
Înfrăţirea localităţii cu alte 
oraşe din state membre ale 

Uniunii Europene pentru 
realizarea de schimburi, 

informaţii, vizite               
Refacerea unor centre de 

practicare a mesteşugurilor 
artistice si identificarea 

istoriei comunei. Pregătirea 

Reabilitarea căminului cultural                         
realizarea de schimburi de experienţa 
între locuitori şi cetăţenii altor 
localităţi din Uniunea Europeana.                                     
Identificarea micilor meseriaşi si 
îndrumarea lor pentru înfiinţarea de 
microfirme si asociaţii familiale                         
Identificarea si promovarea unor 
obiecte de cult, costume populare, 
unelte agricole şi meşteşugăreşti 

Bugetul local, 
fonduri 
structurale  

2021-2027 
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informare (mass-media, 
cărţi, internet) 

unor colecţii muzeala 
capabile sa conserve peste 
ani identitatea culturala a 

comunei. 

Starea precară a 
infrastructurii sportive 

Dezvoltarea cadrului pentru 
practicarea sporturilor 

Modernizare / Realizare baze 
sportive , terenuri sport si locuri 
fitness, sporturi nautice, pescuit, 

dezvolatare agrement acvatic 

 Bugetul local, 
fonduri structurale 
si guvernamentale  

2021-2027 

Zona de agrement slab 
dezvoltată 

Dezvoltarea zonei de 
agrement si petrecere a 
timpului liber 

Crearea unor zone de agrement 
si petrecere a timpului liber in 
special pentru copii şi bătrâni, 
parcuri , locuri de joaca                                                  

Bugetul local, 
fonduri 
guvernamentale şi 
structurale 

2021-2027 

 

 

 

 

 



 

  

Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

                                                                                                                  128

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI VLADENI 

 

 

 

 

 

 

Pentru a putea monitoriza progresele făcute în implementarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a 

comunei Vladeni, administraţia publică locală trebuie să pună la punct un sistem coerent de supervizare a 

modului în care sunt îndeplinite şi a rezultatelor obţinute şi a efectelor produse de acestea în viaţa socio-

economică a comunei. Instrumentul de lucru prin care se va realiza procesul de monitorizare şi evaluare îl 

constituie Sistemul de indicatori de dezvoltare durabilă la nivel local. Sistemul de luare a deciziilor în vederea 

implementării Strategiei de dezvoltare este redat mai jos: 

 

 

 

 

 

Capitolul 6 STRUCTURILE INSTITUŢIONALE 
DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
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                                            PRIMAR                                        CONSILIUL  

                                                                                                         LOCAL 

 

 

                                                     Viceprimar, secretar,  

             şef birou financiar contabil 

  

 Birou urbanism           Birou achiziţii                 Birou financiar                     Asistent 

                                 proiecte programe           contabilitate                       social 
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Comuna Vladeni, 
 judeţul Ialomiţa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea a II-a 
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I. OBIECTIVE 
 
 

 Aceasta lucrare a fost percepută ca un instrument de testare a modului 

de percepţie a populaţiei faţă de nivelul de dezvoltare a Comunei Vladeni şi 

orientării viitoare a dezvoltării acesteia.  

 Printre obiectivele cele mai importante se numără: 

 Măsurarea satisfacţiei locuitorilor din comună  faţă de serviciile publice 

şi oportunităţile existente în zonă; 

 Măsurarea satisfacţiei faţă de nivelul de trai şi a optimismului privind 

viitorul comunei; 

 Gradul de implicare al membrilor comunităţii în problemele acesteia, dar 

şi vizibilitatea acţiunilor Primăriei în cadrul membrilor comunei; 
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 Identificarea celor mai importante probleme ale comunei din punctul de 

vedere al membrilor acesteia; 

 Intenţiile membrilor comunităţii privind deschiderea unei noi afaceri si 

schimbarea locului de muncă. 

 

 
 
 
 
 
 
 

II. METODOLOGIE 
 
 

 
Eşantionul folosit pentru interviu a fost unul de tip probabilist, 

reprezentativ pentru populaţia adultă a comunei.  

Tipul interviului a fost faţă în faţă, la domiciliul subiecţilor, fiind folosit 

chestionarul din Anexa 1. 
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III. ANALIZA DATELOR DIN CHESTIONAR 

 
 

A. GRADUL DE SATISFACŢIE PRIVIND  
NIVELUL DE TRAI 

 
 

La prima întrebare din chestionar, şi anume « Cât de mulţumit sunteţi de 

felul în care trăiţi », majoritatea locuitorilor comunei Vladeni,  menţionează un 

grad mulţumitor privind nivelul propriu  de trai, respectiv 70%, iar 24% fiind 

nemultumiti. 

  

4.00

70.00

24.00

2.00

Cat de multumiti sunteti de felul în care trăiţi?

Foarte ridicat

Ridicat

Destul de scăzut

Foarte scăzut
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Din punct de vedere al părerii locuitorilor despre nivelul de trai general al 

comunei, 68% considera comuna  având un  nivel de trai destul de scazut si 

28% un nivel de trai  ridicat . 

 

  

 

 La întrebarea ,, Comparativ cu alte zone din România, cum credeţi 

că este localitatea în care trăiţi ? “ , majoritatea persoanelor intervievate 

consideră că localitatea este mai slab  dezvoltată decat altele din ţara, 

respectiv 56% , iar 44% considera ca localitatea este la fel de dezvoltata ca 

altele. 

0.00

28.00

68.00

4.00

După părerea dumneavoastră, care este nivelul de 
trai al oamenilor din comuna în care trăiţi?

Foarte ridicat

Ridicat

Destul de scăzut

Foarte scăzut
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În ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare al comunei, se constată ca 63,83% 

din persoanele intervievate consideră ca localitatea mai dezvoltata peste 5 ani. 

 Sunt persoane care consideră ca localitatea va fi la fel peste 5 ani, 

respectiv 36,17%. 

  

  

0.00

44.00
56.00

Comparativ cu alte zone din România, cum credeţi 
că este comuna în care trăiţi?

Mai dezvoltată

La fel

Mai puţin dezvoltată

63.83

36.17

0.00

Cum credeti ca va arata comuna dvs peste 
5 ani? 

Mai dezvoltată

La fel

Mai puţin dezvoltată
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B. GRADUL DE SATISFACŢIE PRIVIND SERVICIILE  EXISTENTE 
ÎN COMUNĂ 

 
Alimentare cu apă, gaz, sistemul de canalizare 

100% din  locuitorii comunei care au fost chestionaţi folosesc apa pentru 

gospodăria proprie de la reţeaua de apă curentă , majoritatea persoanelor 

declarându-se mulţumite. Precizăm ca majoritatea dintre locuitori sunt 

racordaţi la reţeaua de alimentare cu apă potabilă.  

 6% din populatie folosesc apa de la fantanile din gospodariile proprii. 

 

 În ceea ce priveşte sistemul de canalizare, comuna Vladeni  are 

in proiect realizarea acesteia care să deservească întreaga comună 

cu staţie de epurare prinsă. Sistemul de canalizare este realizat in 

proportie de 60%, urmand a se finaliza in perioada 2021-2022. În 

ceea ce priveşte sistemul de alimentare cu gaze, persoanele 

intervievate semnalează aceasta necesitate în cadrul chestionarelor 

aplicate. 
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Starea drumurilor 

 

  

În ceea ce priveşte starea drumurilor care fac legătura cu oraşul, 

majoritatea persoanelor intervievate, 64%, sunt nici mulţumite nici 

nemultumite de starea drumurilor, în timp ce 22 % sunt mulţumite şi 12 % 

sunt nemulţumite. 

La întrebarea ,, Cât de mulţumiţi sunteţi de starea drumurilor din 

comună? “ , se constată un procent mare, aproximativ 66%, al celor mulţumiţi 

2.00%

22.00%

64.00%

12.00%

0.00%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici
nemulţumit

Nemulţumit

Foarte nemulţumit

Starea drumurilor care fac legătura cu oraşul
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de starea drumurilor din comună, un procent de 14 % al celor nici multumiti , 

nici nemulţumiţi de starea drumurilor din comună, iar 18% fiind foarte 

multumiti. 

 

 

Transportul public 

 Locuitorii comunei Vladeni sunt mulţumiţi de transportul public 

(autobuze), procentul acestora fiind foarte mare . 

 

18.00%

66.00%

14.00%

2.00%

0.00%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici
nemulţumit

Nemulţumit

Foarte nemulţumit

Starea drumurilor din sat
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Curăţenia străzilor şi strângerea gunoiului 

O mare parte a persoanelor intervievate se declară mulţumite de 

curăţenia străzilor din localitate, 60%.  

Există un procent de 30% persoane nici mulţumite, nici nemulţumite, 

acestea fiind în mare parte persoane care au gospodăriile situate mai departe 

de centrul localităţii şi, din discuţiile purtate cu aceştia, referirea este mai mult 

legată de calitatea străzilor şi strângerea gunoiului care determină curăţenia 

de pe străzi. 

 Procentele de mai sus sunt aproape similare şi în cazul satisfacţiei faţă 

de strângerea gunoiului. 

4.00%

60.00%

30.00%

6.00%

0.00%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici
nemulţumit

Nemulţumit

Foarte nemulţumit

Curăţenia străzilor
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      Cele mai multe dintre persoanele intervievate se declară mulţumite sau 

foarte multumite de iluminatul public, procentul acestora fiind de 96%. 

 Nici una din persoanele intervievate nu s-a declarat nemulţumită de 

iluminatul public. 

 

Serviciile medicale şi serviciile de poştă din comună 

 

 Majoritatea persoanelor intervievate, in proportie de 46%, se declara 

multumite de sistemul medical, altele, in proportie de 36 % sunt nici multumite 

nici nemultumite, iar 8% se declara nemultumite de acestea. 

2%

46%

36%

8%

0%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici
nemulţumit

Nemulţumit

Foarte nemulţumit

Serviciile medicale
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Servicii poştale 

Serviciile de poştă sunt apreciate foarte mult de majoritatea locuitorilor 

comunei, aproximativ 88% dintre aceştia declarându-se mulţumiţi de aceste 

servicii , iar 10% foarte multumiti.  

Procentul de 2% al celor care se declară nici mulţumiţi, nici nemulţumiţi 

de aceste servicii este dat de persoanele care nu folosesc serviciile poştale. 

 

 

10.00%

88.00%

2.00%

0.00%

0.00%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici
nemulţumit

Nemulţumit

Foarte
nemulţumit

Serviciile de posta
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Posibilitatea de a face cumparaturile din comună 

 Majoritatea persoanelor intervievate se declară mulţumite sau foarte 
mulţumite de posibilitatea de a face cumpărăturile din comună in procent de 
90%, iar 10% declarandu-se nici multumiti nici nemultumiti fiind din zonele 
marginale ale localitatii. 

 

Posibilitatea găsirii unui loc de muncă în comună 

Majoritatea  dintre  persoanele intervievate menţionează că sunt foarte 
nemultumiti de posibilitatea  posibilitatea găsirii unui loc de muncă in 
comună sau la oras. 

 

 

18.00%

72.00%

10.00%

0.00%

0.00%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici
nemulţumit

Nemulţumit

Foarte nemulţumit

Posibilitatea de a face cumparaturi din sat
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Posibilitatea de a valorifica produsele în comuna 

Majoritatea persoanele intervievate se declară că nu există posibilitatea 
valorificării produselor fără a se deplasa către oraş. 
 

Învăţământul 

Nivelul de satisfacţie privind calitatea învăţământului din comuna este 
multumitor, aproximativ 58 % dintre persoanele intervievate declarându-se 
mulţumite. 32 % dintre persoane se declară nici mulţumite, nici nemulţumite 
de calitatea învăţământului din comună, iar 8% sunt foarte multumite. 
 Majoritatea persoanele intervievate se declară mulţumite si foarte 
multumite de felul în care arată şcoala (84%) si gradinita (86%). 

Legat de aspectul siguranta cetateanului, 52% dintre persoanele 
intervievate se declara multumite, 36% nici nemultumite nici multumite de 
acest aspect si in procent egal de 4% se regasesc atat persoane foarte 
multumite, cat si nemultumite. 

 

 

8.00%

58.00%

32.00%

2.00%

0.00%

Foarte
mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit,
nici…

Nemulţumit

Foarte
nemulţumit

Calitatea invatamantului in comuna
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C. VIZIBILITATEA ACTIVITĂŢII PRIMĂRIEI 
 

În ceea ce priveşte vizibilitatea activităţii desfăşurate de Primărie, 
majoritatea persoanelor intervievate menţionează lucrări efectuate de 
Primărie în ultimii ani. Majoritatea celor care au menţionat proiecte derulate 
de Primărie se declară foarte  mulţumiţi de aceste proiecte. 

Doar o mică parte a  persoanelor intervievate nu au putut menţiona nici 
un proiect desfăşurat de Primărie. 

 

D. PRINCIPALELE PROBLEME ALE COMUNITĂŢII  
 

Din punctul de vedere al locuitorilor comunei Vladeni cele mai importante 

probleme ale comunei sunt : 

- Locurile de muncă ; 

- Drumuri /trotuare 

- Gaze 

- Canalizare 

 Trebuie menţionat că întrebarea a vizat obţinerea unei liste a 

priorităţilor privind rezolvarea problemelor comunei. Astfel, procentele mai 

mici înregistrate de unele probleme nu trebuie interpretate ca nivel ridicat de 

satisfacţie privind serviciile respective, ci ca având o prioritate scăzuta în 

ordinea rezolvării. 

 



 

  

Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

 

 

145 

 

 

 

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI VLADENI 

 

 
E. INTENŢIILE PRIVIND OCUPAŢIILE DIN COMUNĂ 

 
 

O mica parte dintre persoanele intervievate au declarat că intenţionează 

să-şi deschidă o afacere sau să înceapă activitate pe cont propriu daca ar 

avea posibilitatea. 

 Dacă ar avea oportunitatea, unele dintre persoanele intervievate ar fi 

dispuse să-şi schimbe locul de muncă cu un altul, tot în comună, dar într-un 

domeniu diferit. 

 
 
 

IV. CONCLUZII  
 

Pe ansamblu, oamenii sunt cam nemulţumiţi de nivelul de trai in cadrul 

comunei, însă, majoritatea respondenţilor, au mare incredere in actuala 

conducere ca vor dezvolta comuna si vor imbunatatii nivelul de trai. 

În ceea ce priveşte vizibilitatea activităţii desfăşurate de Primărie, 

majoritatea persoanelor intervievate menţionează lucrări efectuate de Primărie 

în ultimii ani. 

Din punctul de vedere al locuitorilor comunei, cele mai importante 

probleme sunt locurile de muncă, drumurile/trotuarele, gaze şi canalizare . 
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Anexa 1 
CHESTIONAR 

 
1. Cât de mulţumit sunteţi de felul în care trăiţi? 

Foarte 
mulţumit 

Destul de 
mulţumit 

Nu prea 
mulţumit 

Deloc 
mulţumit 

Nu stiu-Nu 
raspund 

4 3 2 1 0 
 

2. După părerea dumneavoastră care este nivelul de trai al oamenilor din 
comună ? 

Foarte 
ridicat 

Ridicat Destul de 
scăzut 

Foarte 
scăzut 

Nu stiu-Nu 
raspund 

4 3 2 1 0 
 

3. Comparativ cu alte zone din România, cum credeţi că este comuna în 
care trăiţi? 

1. mai dezvoltată 
2. la fel 
3. mai puţin dezvoltată 
4. NS/NR 

 
4. Cum credeţi că va arăta comuna dumneavoastră peste 5 ani? 

1. mai dezvoltată decât acum 
2. va fi la fel 
3. mai puţin dezvoltată decât acum 
4. NS/NR 

 
5. De unde folosiţi apa pentru gospodăria proprie? 

1. Reţeaua de apă curentă 
2. fântână 
3. NS/NR 
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6. Cât de mulţumit sunteţi de: 
 Foarte 

mulţumit 
Mulţumit Nici 

mulţumit, 
nici 
nemulţu
mit 

Nemulţu
mit 

Foarte 
nemulţumit 

Nu 
exista 

NS/
NR 

1. Calitatea 
apei potabile 
din sat 

       

2. Sistemul 
de canalizare 

       

3.Alimentare
a cu gaze 

       

4.Starea 
drumurilor in 
sat 

       

5.Starea 
drumurilor 
care fac 
legătura cu 
oraşul 

       

6. Starea 
trotuarelor 
din sat 

       

7.Transportul 
public 
(autobuze, 
tren)  

       

8.Accesul la 
telefonie fixa  

       

9.Acesul la 
telefonie 
mobila  

       



 

  

Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

 

 

148 

 

 

 

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI VLADENI 

 

10.Accesul la 
electricitate 

       

11.Curatenia 
străzilor 

       

12.Strangere
a gunoiului 

       

13.Iluminatul 
public 

       

14.Serviciile 
medicale din 
sat 

       

15.Serviciile 
de posta din 
sat 

       

16.Posibilitat
ea de a 
cumpăra 
medicamente 
din sat 

       

17.Posibilitat
ea de a face 
cumpăraturil
e din sat 

       

18.Posibilitat
ea găsirii 
unui loc de 
munca in 
oraş 

       

19. 
Posibilitatea 
de a petrece 
timpul liber in 
comună 
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20.Posibilitat
ea de a 
valorifica 
produsele in 
comună 

       

21.Calitatea 
învăţământul
ui in comună 

       

22.Felul in 
care arata 
şcoala 

       

23.Felul in 
care arata 
grădiniţa 

       

24.Siguranţa 
cetăţeanului 

       

 
 

7. Puteţi să vă amintiţi câteva din proiectele realizate de comună în ultimul 
an? 

 
Enumeraţi-le : 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________ 
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8. Cât de mulţumit sunteţi de aceste proiecte? 
 
 
Foarte 
mulţumit 

Destul de 
mulţumit 

Nu prea 
mulţumit 

Deloc 
mulţumit 

Nu ştiu-Nu 
răspund 

4 3 2 1 0 
 

9. Ştiţi câteva din activităţile pe care Primăria le face în prezent pentru a 
rezolva problemele comunităţii? 

 
Enumeraţi-le : 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________ 
 

10. După părerea dumneavoastră, care sunt cele mai importante trei 
probleme cu care se confruntă comuna dumneavoastră? 

 
Enumeraţi-le : 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________ 
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11. Aţi participat vreodată la o întâlnire sătească unde să se discute 
problemele localităţii? 

 
1. Da 
2. Nu 
3. Nu s-au ţinut astfel de întâlniri 
4. NS/NR 
 

12. Doriţi să vă deschideţi o afacere în comună? 
 

1. Da 
2. Nu 
3. NS/NR 
 

13. Dacă da, în ce domeniu? 
 

1. agricultura 
2. industrie 
3. turism 
4. creşterea animalelor 
5. afacere în domeniul serviciilor 
6. altele........................................................................ 
7. orice domeniu 
8. NS/NR 

 
14. Aţi dori să lucraţi în comună, în alt domeniu decât cel în care lucraţi 

în prezent? 
 

1. Da 
2. Nu 
3. NS/NR 
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15. Dacă da, în ce domeniu? 
 

1. agricultura 
2. industrie 
3. turism 
4. creşterea animalelor 
5. afacere în domeniul serviciilor 
6. altele........................................................................ 
7. orice domeniu 
8. NS/NR 

 
16. Câtă încredere aveţi în: 

 
 Foarte 

multa 
Multa Putina Foarte 

puţină/del
oc 

NS/NR 

1.Consilie
rii locali 

     

2.Primarul 
comunei  

     

3.Inginer
ul 
agronom 

     

4.Director
ul scolii 

     

5.Medicul 
de familie 

     

6.Agentii 
economici 
locali 

     

7.Preot      
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Câteva date despre dumneavoastră 
 
Sex    1.M    2.F 
 
Vârsta ........... 
 
Ocupaţia 

1. agricultor 
2. muncitor 
3. funcţionar cu studii medii 
4. personal cu studii superioare 
5. patron 
6. lucrător ocazional 
7. pensionar 
8. elev, student 
9. casnică 
10. alta ................................................. 
11. NR 

 
Ultima şcoală absolvită 

1. şcoala elementară 
2. gimnaziu 
3. liceu 
4. şcoala profesională 
5. studii postliceale 
6. studii universitare 
7. fără studii 
8. NR 

 
Care este venitul dvs. aproximativ lunar 

1. până în 500 RON 
2. între 500 RON si 700 RON 
3. între 701 RON şi 1000 RON 
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4. peste 1000 RON  
5. NR 

 
Nume.......................................................... 
 
Adresa ....................................................... 
 
Telefon ...................................................... 
 
 
Operator .................................................... 

 


