
GGGrrruuupppuuulll   dddeee   AAAcccțțțiiiuuunnneee   LLLooocccaaalllăăă    

CCCÂÂÂMMMPPPIIIAAA   GGGĂĂĂVVVAAANNNUUU   BBBUUURRRDDDEEEAAA   
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ] 

 

CCCAAAPPPIIITTTOOOLLLUUULLL   III:::   PPPrrreeezzzeeennntttaaarrreeeaaa   ttteeerrriiitttooorrriiiuuullluuuiii   șșșiii   aaa   pppooopppuuulllaaațțțiiieeeiii   aaacccooopppeeerrriiittteee   –––   aaannnaaallliiizzzaaa   

dddiiiaaagggnnnooossstttiiiccc | 
 

 

CCCAAAPPPIIITTTOOOLLLUUULLL   III:::   PPPrrreeezzzeeennntttaaarrreeeaaa   ttteeerrriiitttooorrriiiuuullluuuiii   șșș iii   aaa   pppooopppuuulllaaațțțiiieeeiii   aaacccooopppeeerrriiittteee   –––   aaannnaaallliiizzzaaa   dddiiiaaagggnnnooossstttiiiccc   

1. Prezentarea teritoriului: Teritoriul acoperit de către Grupul de Acțiune Locală 

CÂMPIA GĂVANU BURDEA este situat în partea de sud a României, în Regiunea de 

Dezvoltare Sud-Muntenia, cuprinzând localități din județul Teleorman și județul Giurgiu. 

Teritoriul se învecinează la nord-este cu județul Dâmbovița, la nord-vest cu județul Argeș, 

la vest cu județul Olt, la est cu județul Ilfov și la sud cu Bulgaria și este amplasat în 

apropierea municipiului București (toate localitățile componente se află la o distanță de 

aproximativ 100 km față de capitală). Între limitele descrise mai sus, suprafața teritoriului 

este de 652,05 km2 reprezentând 7% din suprafața totală a județelor Giurgiu și Teleorman, 

respectiv 2,59% din suprafața județului Giurgiu și 9,68% din teritoriul județului Teleorman. 

Teritoriul este caracterizat printr-un relief de câmpie, cuprinzând o parte din Câmpia 

Română, respectiv una dintre cele cinci subunități principale ale acesteia, Câmpia 

Burnazului. Specificul reliefului și gradul scăzut de diversitate imprimă teritoriului un nivel 

limitat în ceea ce privește resursele naturale. Rocile utile sunt prezente sub forma 

argilelor comune, nisipuri și pietrișuri (zăcăminte importante în localitățile Poroschia, 

Țigănești și zone de perspectivă pe raza comunei Nanov). Un avantaj al reliefului este 

reprezentat de potențialul solulilor, care prezintă un grad ridicat de fertilitate naturală, 

favorabil dezvoltării de culturi agricole. Cele mai întâlnite soluri sunt cernoziomurile și 

solurile brun-roscate, ce creează condiții favorabile pentru culturile cerealiere, precum și 

pentru legume și plante tehnice.  

Rețeau hidrografică este formată din râul Vedea și afluentul său, râul Teleorman 

În teritorului acoperit de către Grupul de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA se 

distinge o vegetație de câmpie silvo-stepică, formată din pajiști stepice și pâlcuri de 

pădure în care se remarcă stejarul pufos și stejarul brumăriu. Flora sălbatică se compune 

din specii ierboase ca mohor, pir, peliniță, mușețel, romaniță, troscot, raba câmpului, 

coada vulpii, firuța, stânjenelul de baltă, laptele cucului, cimbrișor, mierea ursului. 

Fauna este variată, fiind reprezentată de mamifere, păsări, reptile, pești. 

Clima specifică teritoriului este temperat-continentală, specifică etajului climatic 

moderat de câmpie sudică și se caracterizează printr-un potențial caloric ridicat, 

amplitudini mari ale temperaturii aerului, cantități reduse de precipitații și adeseori în 

regim torențial vara, precum și frecvente perioade de secetă. În ceea ce privește 

distribuția climatică pe anotimpuri, verile sunt foarte calde, fără ploi abundente care cad 

adesea ca averse, iar iernile sunt reci, uneori cu viscole puternice, cu frecvente perioade 

de încălzire care provoacă discontinuități repetate în stratul de zăpadă.  

1.1. AGRICULTURA: Grupul de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA dispune de un 

potențial agricol semnificativ, care nu este valorificat suficient astfel încât agricultura să 

poată deveni un pilon real de susținere a economiei locale. După cum relevă și analiza de 

mai jos, teritoriul dispune de premise favorabile pentru realizarea unor activități agricole 

productive. La nivelul teritorului aferent Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU 

BURDEA există o suprafață agricolă totală de 59.688 hectare reprezentând 91,54% din 

suprafața totală a teritoriului și 7,72% din suprafața agricolă totală aferentă celor două 

județe, Giurgiu și Teleorman. Din totalul suprafețelor agricole existente pe raza 

comunelor partenere, terenurile agricole deținute în proprietate privată însumează 

59.463 hectare (99,62% din suprafața agricolă totală). Tendința în teritoriu este de 

scădere în ceea ce privește suprafața agricolă utilizată, în perioada 2010 – 2014 

înregistrându-se o diminuare cu 1,34% a acesteia (de la 60.501 ha la 59.688 ha). Distribuția 

suprafețelor agricole la nivelul teritoriului prezintă un caracter uniform, pe raza tuturor 
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localităților componente aceastea având o pondere semnificativă de peste 86% din 

suprafața totală a fondului funciar. Structura pe categorii de folosință a suprafeței 

agricole relevă o pondere importantă deținută de terenurile arabile (92,58%), urmată de 

pășuni și fânețe (6,02%), vii și pepiniere viticole (1,50%) și livezi și pepiniere pomicole 

(0,04%). 

Sub aspectul dimensiunilor fizice, exploatațiile agricole preponderente la nivelul 

teritoriului sunt reprezentate de fermele mici cu o suprafață agricolă sub 5 ha (94,11% 

din totalul exploatațiilor), în timp ce fermele mari, peste 50 ha au o pondere foarte 

redusă, de doar 0,95%. Forma predominantă de deținere a exploatațiilor agricole este 

proprietatea (93,34%), urmată arendă și alte moduri de deținere. 

Din totalul exploatațiilor agricole existente la nivelul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA 

GĂVANU BURDEA (9970 exploatații agricole), doar 72 aveau personalitate juridică, 

conform RGA 2010, diferența de 99,28% fiind organizate ca exploatații agricole individuale 

(99,14%) și ca persoane fizice autorizare, întreprinderi individuale sau familiale.  

Cea mai mare parte a suprafeței cultivate este formată din cultura cu cereale pentru 

boabe (58,25%), dintre care cele mai frecvente fiind grâul comun și grâul spelt, porumbul, 

orzul și ovăzul. Activitățile agricole se desfășoară fragmentat, pe terenuri mici, familiale, 

în regim privat, cu un randament destul de scăzut din lipsa accesului la noile cunoștințe și 

tehnologii de producție. 

În ceea ce privește zootehnia, efectivele de animale înregistrau, conform RGA 2010, 4,95% 

din totalul existent la nivelul celor două județe și 0,25% din totalul general pe România. 

La nivelul teritoriului Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA, lucrează în 

agricultură un  număr total de 18.404 persoane, din care 9.803 bărbați și 8.601 femei. În 

ceea ce privește repartiția pe grupe de vârste, 4.436 tineri din grupa de vârstă 15 – 44 

ani (24,10% din totalul lucrătorilor), iar diferența de 13.968 persoane cu vârste cuprinse 

între 45 – 65 ani (75,90%). În ceea ce privește nivelul de instruire al șefilor de exploatații 

agricole de la nivelul teritoriului, analiza întreprinsă a relevat faptul că, doar 0,57% 

dintre aceștia dețin pregătire agricolă completă, 2,54% având un nivel de pregătire de 

bază, iar diferența de 96,89% se bazează numai pe experiența practică agricolă. 

Numărul total al exploatațiilor agricole care au utilizat mașini și echipamente agricole 

este de 25.564, din care 4.053 (15,85%) dețin în proprietate utilajele angrenate în 

activitatea agricolă. Parcul de mașini și echipamente de la nivelul teritoriului cuprinde un 

număr de 5.242 unități (9,27% din totalul aferent celor două județe). Conform 

Recensământului General Agricol 2010, în localitățile din cadrul teritoriului nu existau 

exploatații agricole care să fi utilizat echipamente pentru producerea de energie 

regenerabilă. 

1.2. ECONOMIA LOCALĂ: Conform datelor furnizate de către Oficiul Național al 

Registrului Comerțului, la nivelul anului 2014 în localitățile componente ale Grupului de 

Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA erau active din punct de vedere juridic 310 

societăți comerciale (2,11% din totalul la nivelul celor 2 județe), care au realizat o cifră 

de afaceri totală de 403.983.831 lei și au angrenat un număr de 1.574 angajați. La 

nivelul teritoriului predomină microîntreprinderile (69,03%) și întreprinderile mici 

(24,19%), aspect ce relevă capacitatea scăzută de a genera locuri de muncă pentru 

populația din teritoriu.  

Majoritatea întreprinderilor au ca obiect principal de activitate comerțul (43,23%), 

datorită recuperării rapide a investițiilor și a unei experiențe minime necesare pentru 

organizarea și desfășurarea unei astfel de activități. Un alt sector destul de bine 



GGGrrruuupppuuulll   dddeee   AAAcccțțțiiiuuunnneee   LLLooocccaaalllăăă    

CCCÂÂÂMMMPPPIIIAAA   GGGĂĂĂVVVAAANNNUUU   BBBUUURRRDDDEEEAAA   
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ] 

 

CCCAAAPPPIIITTTOOOLLLUUULLL   III:::   PPPrrreeezzzeeennntttaaarrreeeaaa   ttteeerrriiitttooorrriiiuuullluuuiii   șșșiii   aaa   pppooopppuuulllaaațțțiiieeeiii   aaacccooopppeeerrriiittteee   –––   aaannnaaallliiizzzaaa   

dddiiiaaagggnnnooossstttiiiccc | 
 

 

reprezentat este cel al serviciilor (30,32%), urmat de industria prelucrătoare (13,55% 

din firme) și agricultură (10,97%).  

În ceea ce privește participarea principalelor domenii economice la realizarea cifrei de 

afaceri totale, în anul 2014, pe primul loc s-a situat agricultura (43,17% din cifra de 

afaceri totală), urmat de comerț (33,89% din cifra de afaceri totală și 22,81% din numărul 

mediu total de angajați), industria prelucrătoare (12,62% din cifra de afaceri totală și 

21,60% din numărul mediu total de angajați) și servicii (10,32% din cifra de afaceri totală 

și 20,52% din numărul mediu total de angajați). 

Sectorul care a angrenat cea mai multă forță de muncă este reprezentat de agricultură 

(33,8% din numărul mediu total de angajați), secondat de comerț (22,81% din numărul 

mediu total de angajați), servicii (21,73% din numărul mediu total de angajați) și 

industria prelucrătoare (21,60% din numărul mediu total de angajați).  

Activitatea turistică nu este prezentă la nivelul teritoriului. Conform datelor furnizate de 

către Institutul Național de Statistică la nivelul anului 2015 nu existau structuri de primire 

turistică în localitățile componente, iar conform ONRC exista o singură firmă cu obiect de 

activitate în turism, care însă nu a avut niciun salariat și nu a înregistrat activitate 

economică. 

1.3. INFRASTRUCTURA DE BAZĂ, SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ: La nivelul teritoriului, 

gradul de modernizare a drumurilor publice este scăzut, în proporție de 44%. Alimentarea 

cu apă potabilă este un indicator al gradului de civilizaţie şi al calității vieţii. În acest 

sens este oportun de menționat faptul că la nivelul teritoriului lungimea totală a rețelei 

simple de distribuție a apei potabile era 151 km în anul 2014, reprezentând 9,93% din 

lungimea totală existentă în cele două județe și înregistrând o creștere continuă în ultimii 

zece ani, dublându-se față de valoarea înregistrată în 2008 (75,2 km). 

În ceea ce privește cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din teritoriul 

Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA la nivelul anului 2014, aceasta a 

fost de 1.847 mc. În ceea ce privește sistemul de canalizare, la nivelul teritoriului există 

un grad redus de acoperire a sistemului de canalizare, lungimea totală a conductelor fiind 

de 42,7 km, existând localități neracordate la canalizare.  

Localitățile din teritoriu nu sunt racordate la rețeaua de distribuție a gazelor. 

Serviciile de sănătate sunt puse la dispoziția populației aferente teritoriului în cadrul 

unui spital (ce deține 185 de paturi) cu ambulatoriu de specialitate amplasat în comuna 

Poroschia, județul Teleorman, a 16 cabinete medicale de familie, a 2 cabinete 

stomatologice, a 10 farmacii și a 2 laboratoare medicale. Unitățile medicale sunt 

deservite de un număr de 127 cadre medicale, din care 31 de medici, 2 stomatologi, 8 

farmaciști și 86 de asistenți. 

În teritoriul analizat funcționează un număr total de 23 unități de învățământ, distribuite 

uniform în toate localitățile, respectiv câte o unitate ce asigură învățământul primar și 

gimnazial în fiecare comună și minimum câte o gradiniță, cu excepția comunei Toporu. 

Niciuna dintre comune nu deține pe raza sa forme de învățământ liceal sau profesional, 

acestea concentrându-se în orașele învecinate din cele două județe (33 de unități liceale, 

porfesionale și postliceale). De asemenea, în teritoriu nu există creșe și nici 

infrastructură de tip after-school. 

În cadrul unităților de învățământ menționate mai sus, sunt înscriși un număr total de 

2.471 copii, din care 629 copii înscriși la grădinițe și 1.842 în învățământul preuniversitar. 

În ceea ce privește evoluția populației școlare în cadrul teritoriului pe parcursul ultimilor 

ani, s-a observat o scădere continuă a numărului de persoane cuprinse în procesul de 
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educare și formare, de la un total de 3.461 copii în anul 2005 la 2.471 persoane la nivelul 

anului 2014. Personalul didactic încadrat în sistemul de învățământ de la nivelul 

teritoriului însuma în 2014 un număr de 219 persoane. Un trend descendent a înregistrat 

și numărul sălilor de clasă, care a scăzut de la 131 în 2005 la 79 în 2014 (24 elevi/sală de 

clasă). O scădere au înregistrat și laboratoarele școlare existente în cadrul instituțiilor de 

învățământ din teritoriu, de la 21 în 2005 la 13 în 2014, în discrepanță cu trendul de la 

nivel județean unde s-au înregistrat creșteri. Numărul PC-urilor din cadrul unităților 

școlare (203 la nivelul anului 2014, 3,50% din totalul aferent celor două județe) a 

înregistrat fluctuații în ultimii șapte ani, cu o scădere cu 23 de unități în 2014 față de 2013. 

La nivelul teritoriului existau în anul 2014 un număr de 4 terenuri de sport și 4 săli de 

educație fizică. 

Conform Registrului Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților 

Autorizați pe teritoriului Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA nu există 

furnizori de formare profesională continuă, însă la nivelul județelor Teleorman și Giurgiu 

sunt autorizați un număr de 118 furnizori, din care 27 pot furniza programe de formare în 

domeniul agriculturii și alte domenii complementare acestuia. 

Teritoriului acoperit de parteneriat cuprinde următoarele zone Natura 2000: 

Cod 

SIRUTA 

Localitate Nume Sit 

 

Cod Sit 

 

Suprafața km2 

153776  Vitănești Vitănești-Răsmirești  ROSPA0148  4,65  

153909  Răsmirești Vitănești-Răsmirești  ROSPA0148  2,24  

153339  Mârzănești Vitănești-Răsmirești  ROSPA0148  0,61  

151816  Nanov Râul Vedea  ROSCI0386  0,87  

Pe teritoriul cuprins de GAL CÂMPIA GĂVANU BURDEA există un număr total de 22 

obiective culturale ce se regăsesc în Lista Monumentelor Istorice 2015. Patrimoniul 

arheologic al teritoriului cuprinde 5 situri arheologice, conform Repertoriului Arheologic 

Național. O bogată istorie şi amprentă culturală în viaţa comunităţii o oferă lăcașele de 

cult din teritoriu, în număr de 35, dintre care 17 aparțin cultului orthodox, 10 cultului 

adventist de ziua a șaptea, 5 celui evanghelic și 2 celui baptist (conform datelor furnizate 

de Secretariatul de Stat pentru culte – Lăcașuri de cult din România). 

2. Populația acoperită de teritoriu 

Populația totală ce locuiește în teritoriul aferent Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA 

GĂVANU BURDEA, conform Recensământului Populației și al Locuințelor 2011, este de 

31.468 locuitori, distribuită în nouă comune din județul Teleorman și o comună din 

județul Giurgiu. Populația teritoriului reprezintă 4,76% din populația cumulată a județelor 

Teleorman și Giurgiu, ce totalizează 661.545 locuitori și 6,89% din populația rurală a celor 

două județe de 456.152 locuitori. 

Densitatea populației la nivelul teritoriului este de 48,26 locuitori/km2, mai mică față de 

densitatea populației la nivelul județului Giurgiu (79,81 locuitori/km2) și a județului 

Teleorman (65,65 locuitori/km2). 

Din totalul populației stabile a teritoriului, un procent de 37,15% este reprezentat de 

populația inactivă îmbătrânită cu vârste peste 60 de ani, iar 44,88% îl reprezintă 

populația din categoria de vârstă 20 – 59 ani, ceea ce evidențiază o capacitate crescută a 

forței de muncă existentă la nivelul teritorului.   

În urma analizării distribuției populației pe sexe la nivelul teritoriului a rezultat prezența 

unui echilibru în ceea ce privește raportul demografic, caracterizat printr-o pondere ușor 

crescută a populației femine (50,66% din populație) față de cea masculină (49,34% din 
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populație), ce denotă o natalitate mai crescută.   

Structura etnică a populației conform ultimului recensământ evidențiază o populație 

majoritar română (28.716 locuitori) și existența comunităților de etnici romi (776 

locuitori), în proporție de 2,47% din populația stabilă, sub procentul existent la nivelul 

celor două județe (3,54%). 

Conform Recensământului populației și locuințelor din 2011, din totalul populației 

teritoriului, 2,47% (776 locuitori) aparțin minorității rome, în nouă din cele zece 

localități partenere regăsindu-se reprezentanți ai acesteia, după cum urmează: 

Nr. crt. Denumire UAT Județul Număr de romi 

1. Comuna Toporu GIURGIU 75 

2. Comuna Vitănești TELEORMAN 53 

3. Comuna Mârzănești TELEORMAN 149 

4. Comuna Ștorobăneasa TELEORMAN 15 

5. Comuna Brânceni TELEORMAN 189 

6. Comuna Țigănești TELEORMAN 29 

7. Comuna Poroschia TELEORMAN 119 

8. Comuna Furculești TELEORMAN 84 

9. Comuna Nanov TELEORMAN 63 

La nivelul teritoriului analizat s-a înregistrat o creștere cu 19,41% a numărului de 

persoane care și-au schimbat domiciliul în anul 2014 față de anul 2011. Soldul 

schimbărilor de domiciliu la nivelul teritoriului a avut o evoluție fluctuantă în perioada 

2005-2014, dar înregistrează valori pozitive, atingând valoarea de 91 în anul 2014 (620 de 

stabiliri cu domiciliul într-una din localitățile componente față de 529 de plecări cu 

domiciliul din teritoriu). 

La sfârșitul anului 2015, numărul de șomeri înregistrați la nivelul teritoriului a fost de 

1.644 persoane, din care ponderea persoanelor șomere de gen feminin a fost de 36,11%, 

iar cea a bărbaților a atins valoarea de 63,89%. În ceea ce privește dinamica numărului de 

șomeri din localitățile teritoriului în perioada 2012-2015 aceasta a urmat trendul de la 

nivel național și regional, cunoscând o creștere până la nivelul anului 2014 urmată de o 

scădere începând cu anul 2015. 

În cadrul teritoriului acoperit de parteneriat, din cele 10 unități administrativ-teritoriale 

au fost identificate zone sărăce la nivelul a șapte localități, după cum urmează: 

Nr. crt. Denumire UAT Județul IDUL 

1. Comuna Toporu GIURGIU 26,33 

2. Comuna Vitănești TELEORMAN 38,81 

3. Comuna Răsmirești TELEORMAN 35,27 

4. Comuna Mârzănești TELEORMAN 43,29 

5. Comuna Ștorobăneasa TELEORMAN 45,38 

6. Comuna Brânceni TELEORMAN 51,29 

7. Comuna Furculești TELEORMAN 43,08 



GGGrrruuupppuuulll   dddeee   AAAcccțțțiiiuuunnneee   LLLooocccaaalllăăă    

CCCÂÂÂMMMPPPIIIAAA   GGGĂĂĂVVVAAANNNUUU   BBBUUURRRDDDEEEAAA   
[STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ] 

 

CCCAAAPPPIIITTTOOOLLLUUULLL   III:::   PPPrrreeezzzeeennntttaaarrreeeaaa   ttteeerrriiitttooorrriiiuuullluuuiii   șșșiii   aaa   pppooopppuuulllaaațțțiiieeeiii   aaacccooopppeeerrriiittteee   –––   aaannnaaallliiizzzaaa   

dddiiiaaagggnnnooossstttiiiccc | 
 

 

 


