Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia

Ora ul Sl nic face parte din jude ul Prahova, care, la rândul s u, face parte din
Regiunea de Dezvoltare 3 Sud Muntenia – o structur neadministrativ din care mai fac
parte jude ele Arge , Dâmbovi a, Ialomi a, Giurgiu, Prahova i Teleorman.
Sediul Agen iei de Dezvoltare Regional Sud Muntenia este în municipiul C l ra i.
Date despre regiunea 3 Sud Muntenia
Popula ia total a celor apte jude e componente era, în 2005, de 3.342.042 locuitori,
reprezentând 15,4% din popula ia României.
Regiunea Sud are o re ea de localit i alc tuit din 48 de ora e (din care 16 municipii),
517 comune i 2018 de sate.
Regiunea de dezvoltare este un concept de asociere a jude elor pentru facilitarea
dezvol rii acestora de o manier integrat

i echilibrat .

Regiunea de Dezvoltare reprezint o zon

care cuprinde teritoriile mai multor jude e

constituite în baza unor conven ii încheiate între reprezentan ii consiliilor jude ene dar i
cadrul de elaborare, implementare i evaluare a politicilor de dezvoltare regional , precum i
de culegere a datelor statistice specifice . Regiunile de dezvoltare nu sunt unit i
administrativ teritoriale i nici nu au personalitate juridic . Din punct de vedere juridic, în
România, dezvoltarea regional este reglementat

de Legea 315/2004, publicat în

Monitorul Oficial, partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004.
Importan a cunoa terii structurii i strategiei regiunii din care facem parte rezid

i din

faptul c în urm torii 7 ani, o parte din fondurile structurale vor fi accesate la nivel regional,
prin Agen iile de Dezvoltare Regional . În evaluarea proiectelor care vor fi finan ate prin
Programul Opera ional Regional o ultima etap , definitorie, va fi evaluarea regional
strategic - în acest context acele proiecte care reu esc s demonstreze c solu ioneaz
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probleme la nivel local dar i la nivel regional i care vor atinge obiectivele de dezvoltare ale
regiunii – acelea vor fi proiectele câ tig toare care vor ob ine finan are.
Structura care gestioneaz dezvoltarea i finan area proiectelor la nivel de regiune
este Consiliul de Dezvoltare Regional .
Acesta are o structur executiv care sus ine activitatea i se nume te Agen ia de
Dezvoltare Regional – ADR.
Dezvoltarea ora ului Sl nic în contextul strategiilor europene, na onale i regionale i
a celor sectoriale agricultur : Teleorman, Giurgiu (59,4 % i 57,5%), C l ra i (51,5%).
Jude ele Prahova i Arge se caracterizeaz printr-o pondere ridicat a popula iei ocupate în
industrie i servicii.
Tr s tura esen ial a Regiunii Sud este reprezentat de împ r irea acesteia în dou
sub-arii cu caracteristici geografice i socio-economice diferite. Partea de nord a Regiunii
(jude ele Arge , Dâmbovi a i Prahova) se caracterizeaz printr-un grad ridicat de
industrializare, Prahova de inând locul 1 pe ar în ceea ce prive te produc ia industrial .
Principalele probleme cu care se confrunt acest areal sunt legate de declinul
unit ilor industriale, care a generat o rat ridicat a omajului. Închiderea unor unit i
industriale în zonele monoindustriale a determinat apari ia unor grave probleme economice i
sociale, în special în zonele urbane monoindustriale: Mizil, Moreni, Plopeni, Urla i, Coste ti i
Câmpulung-Muscel. Partea sudic a Regiunii (jude ele C l ra i, Giurgiu, Ialomi a i
Teleorman) este o zon tradi ional subdezvoltat , reprezentând al doilea buzunar de mare
s r cie în România (primul pol fiind cel din Regiunea Nord - Est).
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Sectoare economice cu tradi ie în Regiune Sud Muntenia:
Produc ia de utilaj petrolier i chimic
Produc ia de produse petro-chimice
Produc ia de automobile Dacia i Aro
Produc ia agricol vegetal
Produc ia de carne a

rii

Turism montan
Avantaje comparative ale regiunii Sud Muntenia
Grad de acoperire ridicat cu re ele de telecomunica ii
Existen a în cadrul regiunii a aeroportului interna ional Bucure ti-Henri Coand
Existen a unor segmente ale coridoarelor europene de transport IV i IX
precum i existen a segmentului de autostrada A1 (Bucure ti-Pite ti) i A2
(Bucure ti-Drajna) , re ele de drumuri na ionale i europene modernizate.
For a de munc ieftin

i calificat .

Existen a terenurilor adecvate agriculturii ecologice
Strategia de dezvoltare a ora ului Sl nic ine cont de con inutul Planului de
Dezvoltare Regional (P.D.R.) 2007-2013 pentru regiunea Sud Muntenia. Acesta este
principalul instrument de planificare strategic multianual al unei regiunii de
dezvoltare.
Mai jos sunt redate elemente cheie la care trebuie s contribuie în just m sur
proiectele de dezvoltare ale ora ului Sl nic pentru a avea maxime anse de a primi finan ri
nerambursabile.
Viziunea strategic privind dezvoltarea regiunii 3 Sud Muntenia, men ionat în
P.D.R. este: “Regiunea Sud Muntenia va fi o regiune cu o puternic identitate na ional

i

european , capabil s ofere locuitorilor s i o înalt calitate a vie ii”.
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Scopul strategic principal de dezvoltare al Regiunii Sud Muntenia este: „cre terea
capacit ii regiunii în vederea dezvolt rii economice i sociale durabile i echilibrate a
acesteia, care s conduc la reducerea disparit ilor i cre terea coeziunii economice i
sociale, la cre terea prosperit ii i standardului de via

al locuitorilor regiunii”.

Obiectivele strategice care urm resc regenerarea economic

i social a regiunii

Sud Muntenia, sunt:
Obiectivul 1 - Cre terea nivelului de competitivitate i atractivitate al regiunii
Obiectivul 2 - Cre terea capacit ii inovative i competitivitp ii mediului de afaceri al regiunii
Obiectivul 3 - Dezvoltarea economic , social

i cultural durabil

i echilibrat a

comunit ilor urbane
Obiectivul 4 – Cre terea stabilit ii sociale i eficientizarea poten ialului for ei de munc a
ora ului Sl nic în contextul strategiilor europene, na ionale i regionale i a celor sectoriale.
Planul de dezvoltare va fi pus în aplicare prin urm toarele priorit i cheie orientate
spre nevoile specifice de dezvoltare ale regiunii:
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale i regionale
Prioritatea 2 – Dezvoltarea afacerilor
Prioritatea 3 – Dezvoltarea urban

i eficientizarea agriculturii

Prioritatea 4 – Dezvoltarea resurselor umane .
Fiecare din priorit ile de mai sus con ine un set de M suri corespondente care
prezint tipurile de ac iuni care trebuie întreprinse.
Pentru perioada 2007-2013, se estimeaz c regiunea Sud Muntenia va primi o
infuzie de fonduri europene de aproximativ 550 milioane de Euro
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