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 TERITORIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Amplasare geografică a teritoriului în 

apropierea municipiul București ce poate fi 

benefică prin prisma sporirii gradului de 

atractivitate a zonei pentru investitori; 

 Suprafețe relativ mari ocupate cu soluri 

având o fertilitate ridicată; 

 Rețeaua de drumuri județene și 

comunale asigură accesul spre toate 

localitățile GAL; 

 Relieful specific zonei oferă suport 

pentru dezvoltarea agriculturii, 

infrastructurii de transport și dezvoltarea 

spațială dirijată a localităților; 

 Climatul temperat este propice derulării 

activităților agricole; 

 Prezența a 22 de monumente istorice, 5 

situri arheologice și 4 situri Natura 2000 pe 

teritoriul GAL;  

 Amplasarea pe traseul unor importante 

coridoare de transport paneuropene. 

 Gradul relativ scăzut de modernizare a 

drumurilor publice; 

 Grad scăzut de resurse naturale; 

 Rețeaua de alimentare cu apă și rețeaua 

de canalizare sunt insuficient dezvoltate 

raportat la necesitățile din teritoriu; 

 Potențial scăzut pentru dezvoltarea 

turismului bazat pe peisaje naturale, 

datorită caracteristicilor reliefului. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea accesării finanțărilor 

nerambursabile în vederea valorificării 

resurselor zonei; 

 Dezvoltarea durabilă a zonei bazată pe 

diversificarea și identificarea unor soluții 

optime de valorificare a terenurilor 

agricole. 

 Capacitate scăzută a autorităților publice 

locale de a menține infrastructura în 

condiții optime; 

 Lipsa intervenției la obiectivele de 

patrimoniu cultural aflate într-o continuă 

stare de degradare. 

AGRICULTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Condiții pedo-climatice favorabile 

obținerii  de producții agricole diversificate 

calitativ și cantitativ;  

 Suprafață agricolă ridicată cu o pondere 

importantă a terenului arabil; 

 Deținerea cu proponderență a terenurilor 

în proprietate privată; 

 Potențial ridicat al culturilor de cereale, 

porumb, floarea soarelui, mazăre, fasole, 

plante medicinale; 

 Practicarea la scară extinsă a agriculturii 

de subzistență, lipsa inițiativelor de 

asociere și fragmentarea excesivă a 

terenurilor, ce împiedică în prezent 

valorificarea optimă a potențialului agricol; 

 Ponderea covârșitoare a exploatațiilor 

agricole fără personalitate juridică; 

 Gradul ridicat de îmbătrânire a 

persoanelor care lucrează în agricultură; 

 Pregătire profesională scăzută a 
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 Zonă cu potențial ridicat pentru 

zootehnie; 

 Procent relativ mare al populației active 

ocupată în agricultură; 
. 

administratorilor de ferme, majoritatea 

bazându-se doar pe experiența practică 

nesusținută și de cunoștințe dobândite în 

urma unor cursuri în domeniu; 

 Nivel scăzut de cunoștințe adecvate de 

management, utilizarea a tehnologiilor 

moderne, inovative și a practicilor de 

protecție a mediului în rândul fermierilor; 

 Dotarea tehnologică sub valorile optime a 

exploatațiilor agricole; 

 Gradul ridicat de uzură a parcului de 

mașini și echipamente agricole; 

 Procent redus de utilaje agricole deținute 

în proprietate de către fermieri; 

 Nivel redus de adaptabilitate a 

fermierilor la noile tehnologii moderne, 

inovatoare; 

 Lipsa culturii antreprenoriale în rândul 

proprietarilor de ferme de subzistență; 

 Lipsa culturii asociative în vederea 

creșterii sectorului agricol; 

 Lipsa unui sistem de informare constantă 

a fermierilor din teritoriul GAL; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Valorificarea forței de muncă active prin 

asigurarea unui proces continuu de 

informare și dezvoltare profesională; 

 Utilizarea oportunităților de finanțare 

existente pentru dezvoltarea spațiului 

rural; 

 Prezența unui institut de cercetare 

(Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 

Agricolă Teleorman) în proximitatea 

teritoriului GAL, ce poate contribui la 

formare profesională, asocierea fermelor și 

la transformarea agriculturii de subzistență 

și semi-subzistență, într-o agricultură 

competitivă; 

 Modernizarea agriculturii în vederea 

determinării tinerilor să rămână sau să se 

întoarcă în teritoriul GAL; 

 Adoptarea unor practici agricole 

îmbunătățite; 

 Replicarea modelelor de succes de la 

nivel local, național sau european în 

domeniul agriculturii; 

 Utilizarea energiei regenerabile, 

 Scăderea forței de muncă ocupate în 

agricultură; 

 Infrastructura agricolă din teritoriul GAL 

nu oferă tinerilor posibilități de dezvoltare, 

ceea ce contribuie la migrarea acestora 

spre alte zone mai dezvoltate; 

 Întârzierea depunerii de proiecte de către 

potențialii beneficiari identificați în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL; 

 Menținerea agriculturii în sfera 

subzistenței (exploatații mici și foarte 

mici), caracterizată prin productivitate 

scăzută și forță de muncă îmbătrânită și 

necalificată, ce va limita valorificarea 

potențialului agricol al teritoriului; 

Creșterea ponderii terenurilor necultivate 

ce va afecta poductivitatea generală a 

terenurilor și mediul înconjurător; 

 Creșterea dependenței de produsele 

agricole din afara teritoriului.  
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contribuind la protejarea mediului și 

reducerea costurilor; 

 Dezvoltarea agriculturii ecologice. 

 POPULAȚIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Distribuția echilibrată a populației pe 

sexe; 

 Ponderea ridicată a populației din 

categoria de vârstă 20-59 ani; 

 Soldul pozitiv al schimbărilor de 

domiciliu. 

 Gradul ridicat de îmbătrânire a 

populației; 

 Sporul natural negativ; 

 Populație îmbătrânită lucrătoare în 

agricultură; 

 Soldul negativ al schimbărilor de 

reședință. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Creșterea interesului tinerilor față de 

sectorul agricol; 

 Diversificarea economiei locale poate 

duce la creșterea populației stabile la 

nivelul teritoriului; 

 Existența furnizorilor de formare 

profesională continuă la nivelul celor două 

județe, ce oferă programe în domenii de 

interes pentru populația din teritoriu; 

 Facilitarea incluziunii sociale a tuturor 

membrilor comunităților locale, în special a 

reprezentanților minorității rome; 

 Accentuarea fenomenului de migrație a 

populației tinere; 

 Migrarea populației către centrele 

urbane; 

 Nivel scăzut de trai. 

  

ECONOMIA LOCALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Reprezentare bună a serviciilor și a 

industriei prelucrătoare (ca număr de 

întreprinderi existente); 

 Teritoriul deține o tradiție în practicarea 

agriculturii, susținută de un sol propice 

activităților de profil; 

 Potențial turistic însemnat datorat 

cadrului natural variat și a climei, adecvate 

dezvoltării turismului piscicol și de 

vânătoare; 

 Repartiție teritorială omogenă a 

obiectivelor cu potențial turistic; 

 Existența unor monumente istorice cu 

însemnătate pentru teritoritoriu și 

potențial de exploatare în vederea 

dezvoltării serviciilor turistice; 

 Orientarea domeniile de activitate 

preponderent către comerț și servicii; 

 Reprezentare slabă a activităților non-

agricole; 

 Slaba dezvoltare a întreprinderilor mici și 

mijlocii; 

 Predominanța microîntreprinderilor și a 

întreprinderilor mici; 

 Capacitatea redusă a întreprinderilor de a 

genera locuri de muncă pentru populația 

din teritoriu; 

 Nivel redus de instruire și participare 

scăzută la programe de formare 

profesională pentru dobândirea de noi 

competențe a forței de muncă locale;  

 Sectorul turistic nu este reprezentat în 

cadrul teritoriului (lipsa structurilor de 

primire turistică și a firmelor ce activează 

în domeniul turistic sau altele 
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complementare); 

 Obiective culturale aflate în stare de 

degradare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Dezvoltarea întreprinderilor mici și 

mijlocii ca sursă importantă de locuri de 

muncă și venituri din activități non-

agricole; 

 Realizarea de investiții în infrastructura și 

serviciile de bază ce vor contribui la 

creșterea atractivității teritoriului; 

Accesarea de finanțări nerambursabile în 

vederea dezvoltării și/sau modernizării 

activităților economice desfășurate la 

nivelul teritoriului; 

 Creșterea accesului populației la 

programe de formare profesională, ce vor 

conduce la dobândire și/sau îmbogățirea 

cunoștințelor specifice și la dezvoltarea 

abilităților antreprenoriale; 

 Utilizarea potențialului TIC în dezvoltarea 

activităților derulate de către 

întreprinderile existente și nou înființate 

de la nivelul teritoriului; 

 Facilitarea inovării, a cooperării și a 

creșterii economice la nivel local prin 

intermediul parteneriatului  Grupul de 

Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA; 

 Păstrarea și promovarea identității 

locale; 

 Punerea în valoare a obiectivelor de 

interes turistic și a tradițiilor etnografice 

prin includerea lor în circuite turistice la 

nivel județean și regional; 

Proximitatea municipiului București ce ar 

putea determina relocarea unor investiții în 

localitățile partenere; 

  Întârzieri în realizarea investițiilor de 

modernizare a infrastructurii și serviciilor 

de bază în localitățile din teritoriu; 

 Capacitate scăzută de asigurare a 

cofinanțării proiectelor de către potențialii 

beneficiari de finanțări nerambursabile; 

 Alterarea și pierderea moștenirii culturale 

locale și a tradițiilor specifice teritoriului; 

 Capacitate redusă de accesare a 

finanțărilor nerambursabile datorată lipsei 

cunoștințelor în domeniu; 

 

INFRASTRUCTURA DE BAZĂ, SOCIALĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unui spital în cadrul teritoriului; 

 Prezența unor cabinete medicale de 

familie în fiecare localitate din cadrul GAL; 

 Existența a 5 farmacii la nivelul 

teritoriului; 

 Cadre didactice bine pregătite; 

 Grad de solicitare în parametri normali a 

 Prezența doar a două cabinete 

stomatologice la nivelul teritoriului; 

 Lipsa unităților de învățământ liceal sau 

profesional de la nivelul teritoriului; 

 Lipsa unităților de învățământ superior de 

la nivelul celor două județe (Teleorman și 

Giurgiu); 
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cadrelor didactice (în medie unui cadru 

didactic îi revin 11 elevi); 

 Existența unui nivel satisfăcător al 

dotărilor IT&C în cadrul unităților de 

învățământ (se înregistrează o medie de 12 

elevi la 1 PC). 

 

 

 Lipsa creșelor din toate localitățile 

componente; 

 Lipsa infrastructurii after-school; 

 Scăderea numărului de persoane cuprinse 

în procesul de educație; 

 Distribuție neechilibrată a elevilor pe săli 

de clasă (în medie la nivelul teritoriului 

sunt repartizați 24 de elevi/sală de clasă, 

față de numărul de 15-20 elevi 

recomandat); 

 Reducerea numărului sălilor de clasă 

existente în unitățile de învățământ de la 

nivelul teritoriului; 

 Reducerea numărului de laboratoare 

școlare din cadrul școlilor din teritoriul 

GAL; 

 Scăderea numărului de PC-uri deținute de 

unitățile de învățământ; 

 Existența a doar 4 terenuri de sport și săli 

de gimnastică în trei din cele localități 

partenere; 

 Lipsa unităților cu profil cultural din 

teritoriu. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Proximitatea teritoriului față de centre 

urbane importante (Alexandria, București) 

ce îi asigură accesul al servicii 

educaționale, sanitare, sociale de calitate; 

 Accesarea finanțărilor nerambursabile în 

vederea îmbunătățirii infrastructurii și a 

serviciilor, ce va conduce la creșterea 

nivelului calității vieții pentru locuitorii 

Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA 

GĂVANU BURDEA ; 

 Dezvoltarea activităților de tip after-

school; 

 Activități de implicare activă a elevilor în 

comunitate, prentru responsabilizare și 

educație civică și în domeniul protecției 

mediului; 

 Existența furnizorilor de formare 

profesională continuă la nivelul celor două 

județe, ce oferă programe în domenii de 

interes pentru populația din teritoriu. 

 Scăderea veniturilor locuitorilor cu efect 

asupra accesului la serviciile sociale și cele 

de sănătate; 

 Acces redus la oportunitățile de finanțare 

din cauza slabei capacități de management  

de proiect a instituțiilor sociale, 

educaționale solicitante; 

 Creșterea deficitului forței de muncă 

calificate datorită proximității de centre 

urbane (Alexandria, București); 

 Creșterea abandonului școlar din cauza 

accesibilității reduse la serviciile de 

învățământ. 

 

 

 


