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I.1 Poziționare și cadru 

natural 
 

Comuna Mădulari este o unitate administrativ 

teritorială componentă a județului Vâlcea, situată 

în sudul României. Comuna este compusă din 

şase sate: Dimuleşti, Bănțeşti, Iacovile, Mamu, 

Bălşoara şi satul reşedință de comună, Mădulari.  

 

Comuna Mădulari, cu o suprafață totală de 3400 

ha, este situată în partea de sud a județului Vâlcea, 

având ca vecini comuna Guşoieni la nord, comuna 

Crețeni la est, comunele Şuşani şi Lungeşti la sud 

şi comuna Valea Mare la vest. Comuna este 

situată la 60 km distanță de Slatina, 85 km față de 

municipiul Râmnicu Vâlcea, 70 km față de 

municipiul Craiova şi 25 km față de municipiul 

Drăgăşani. 

 

Centrul polarizator al zonei în care se află comuna 

Mădulari este municipiul Drăgăşani, legătura 

către acesta realizându – se prin DJ 677 şi ulterior 

prin DN 67 B. În ceea ce priveşte accesibilitatea la 

nivel local, aceasta este asigurată prin drumurile 

comunale DC 54, DC 63 A, DC 63, DC 86 şi DC 87, 

care facilitează legăturile între satele 

aparținătoare ale comunei. 

 

 

 

 

Figura 1 - Încadrarea în teritoriu a comunei Mădulari 

 
Sursa: Prelucrare proprie 
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Din punct de vedere geomorfologic, comuna 

Mădulari aparține Podişului Oltețului, fiind 

formată în general din dealuri de înălțime mijlocie, 

dispuse pe direcția N – S, puternic fragmentate 

de numeroase văi. Hidrografic, comuna aparține 

bazinului central al râului Olt, fiind traversată de 

pâraiele Beica şi Mamu, care au cursuri continue 

numai în perioadele ploioase. 

 

I.2 Populația și activitățile 

economice 
 

Din punct de vedere al populației, cei 1459 de 

locuitori înregistrați la Recensământul Populației 

şi al Locuințelor 2011 clasează comuna pe locul al 

71 – lea dupa mărimea demografică, din cele 78 

de comune componente ale județului Vâlcea. 

Principala activitate economică a locuitorilor este 

agricultura, la care se adaugă prelucrarea 

lemnului şi comerțul. Mai mult, industria 

extractivă a început să se dezvolte datorită 

zăcămintelor de petrol descoperite pe teritoriul 

comunei, după anul 1950.  

 

La nivel național, conform Studiului privind 

stabilirea potenţialului socio – economic de 

dezvoltare al zonelor rurale, Versiunea finală 

10.04.2015 , realizat de către Academia de Studii 

Economice din Bucureşti, comuna Mădulari se 

clasează pe locul 2197 din cele 2861 de comune 

ale României. Este de remarcat discrepanța din 

punct de vedere al potențialului socio-economic 

dintre partea de nord și cea de sud a județului 

Vâlcea, în Sud predominând aşezările rurale 

clasate sub locul 1800 la nivel național. La nivel 

județean, comuna Mădulari se situează pe locul 

60 (dintr-un total de 78 UAT-uri). 

 

 

 

 

 

I.3 Scurt istoric 
 

Etimologia toponimului Mădulari este de origine 

antroponimică, un om cu numele de Mădularu 

dând numele localității, însă există şi o serie de 

alte ipoteze privind proveniența denumirii. 

Atestarea documentară a aşezării datează din 

anul 1501, într – un hrisov prin care Radu cel Mare 

întăreşte stăpânirea postelnicului Dragosin şi a 

fraților lui peste Mădulari. Strict ştiințific, 

aşezarea este atestată de vestigiile istorice 

descoperite între satul Drăganu şi Dealul Schitu, 

unde a fost scos la iveală un tezaur roman 

numismatic, datând din secolele II – III e.n., în 

prezent acesta aflându – se la Muzeul de Istorie a 

Județului Vâlcea.1 

 

 
Figura 2 - Potențialul socio – economic al zonelor rurale 

 

 

 
Sursa: Studiul privind stabilirea potenţialului socio – economic 

de dezvoltare al zonelor rurale, Versiunea finală 10.04.2015 

                                                                    
1 Sursa: Fişa Monografică a Comunei Mădulari, martie 

2000 
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II.1. Profil Socio - 

Demografic  
Capital uman - populaţia şi 
demografia 
 

Populație 

Înregistrând o populație stabilă de 1442 locuitori 

în anul 2016,  localitatea Mădulari este o       

comună cu mărime demografică mică.  

   

Conform datelor oferite de Institutul Național de 

Statistică, între 2009 și 2016, populația din 

Mădulari a  scăzut cu aproximativ 18%, scădere 

mult mai accentuată comparativ cu cea din județ 

(3%), sau din regiunea de apartenență (4%).  

 
Figura 3 - Populația comunei Mădulari 

 
Sursa: Baza de date INS TEMPO 

 

 

 

Pe de altă parte, datele de la recensăminte arată 

o populație de 1459 de locuitori în anul 2011, în 

scădere față de anul 2002 când aceasta număra 

1749 locuitori. Deşi datele statistice diferă în 

funcție de sursă, tendința de scădere a populației 

este un fenomen prezent în ambele cazuri. 

 
Tabel 1 - Descreşterea procentuală a populației în 

perioada 2009 - 2016 

COMUNA % 

MĂDULARI 17,96117 

JUDEŢUL VÂLCEA 2,907451 

REGIUNA SV 4,406385 
Sursa: Baza de date INS TEMPO 

Figura 4 - Piramida vârstelor în anul 2016 

 
Sursa: Baza de date INS TEMPO 
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Piramida vârstelor relevă un fenomen de 

îmbătrânire a populației, segmentele aferente 

tinerilor cu vârste cuprinse până în 29 de ani 

având o pondere mai scăzută față de persoanele 

mature din principalele categorii de vârstă. Se 

înregistrează valori apropiate pentru populația  

masculină și cea feminină, cu anumite variații 

extreme înspre masculin în cadrul grupelor de 

vârstă 25 - 29 şi 35 – 49, iar înspre feminin, în 

cadrul grupelor 75 - 85.    

 

Indicatori demografici 

 

Principalii indicatori demografici arată o 

preponderență a persoanelor active din totalul 

populației (59,4%), însă, comparativ cu situația 

județeană, procentul populației vârstnice este mai 

mare, în timp ce procentul tinerilor şi copiilor este 

mai mic.  

 

În consecință, procesul de îmbătrânire 

demografică este mai accentuat decât în județ, 

fapt evidențiat şi de raporturile de dependență 

demografică, de dependență a tinerilor şi a 

vârstnicilor.  

 

În ceea ce priveşte rata de înlocuire a forței de 

muncă, situația nu este favorabilă. Aşa cum ne 

arată valoarea indicatorului (623,1), susținută şi de 

piramida vârstelor, comuna Mădulari se confruntă 

cu o potențială criză a forței de muncă, tradusă 

prin faptul că în următorii 10-15 ani 1000 de 

persoane potențial apte de muncă vor fi înlocuite 

de numai 623. . 

 
Tabel 2 - Indicatori demografici în anul 2016 

 
Județul Vâlcea Mădulari 

Persoane sub 15 ani 
(%) 

13,1 12,3 

Persoane active (%) 68,7 59,4 

Persoane peste 65 ani 
(%) 

18,3 28,2 

Raport dependență 
demografică  (%0) 

456,2 682,6 

Raport dependență 
tineri (%0) 

190,3 207,7 

Raport dependență 
vârstnici (%0) 

265,9 474,9 

Rata înlocuirii forței 
de muncă (%0) 

570,9 623,1 

Raport de  
îmbătrânire 
demografică (%0) 

1397,4 2286,5 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

 

Mişcarea naturală a populației 

 

Atât natalitatea cât şi mortalitatea au urmat o 

uşoară tendință de descreştere în intervalul 2009 

– 2015. În anul precedent, rata natalității 

înregistra o valoare pozitivă, similară cu cea din 

județ, în timp ce rata mortalității era cu 

aproximativ 9 procente mai mare. Prin urmare, 

rata sporului natural este negativă, aceasta 

reprezentând un factor ce contribuie la scăderea 

populației din comună. 

 
Tabel 3 - Indicatori ai mişcării naturale în anul 2015 

 
Județul Vâlcea Mădulari 

Rata natalității  (%) 6,63 6,71 

Rata mortalității  (%) 10,15 19,45 

Rata sporului natural  
(%) 

-3,5 -12,7 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

 

 

  

http://www.recensamantromania.ro/
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Mişcarea migratorie a populației 

 

În ceea ce priveşte mişcarea migratorie, atât 

soldul schimbărilor de reşedință (persoane care 

vin sau pleacă temporar din comună), cât şi soldul 

schimbărilor de domiciliu (persoane care vin sau 

pleacă definitiv din localitate) au valori negative. 

Prin urmare, în urma plecărilor, populația 

comunei a scăzut cu 2,2 procente numai în anul 

2014. Rata de scădere este mai accentuată decât 

în județ din cauza tendinței persoanelor de a 

pleca în mediul urban în căutarea unui loc de 

muncă. 

 
Tabel 4 - Indicatori ai mişcării migratorii în anul 2014 

 
Județul 
Vâlcea 

Mădulari 

Soldul schimbărilor de 
reşedință  

-2133 -19 

Soldul schimbărilor de 
domiciliu (inclusiv 
migrația externă) 

-825 -16 

Creşterea/descreştere
a procentuală a 
populației în urma 
mişcării migratorii  (%) 

-0,73 -2,2 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

 

Structura populației 

 

Din punct de vedere al compoziției etnice 

comunitatea este unitară, locuitorii comunei 

Mădulari fiind în proporție de 98% români, iar 

pentru restul de 2% nefiind disponibilă informația.  

 

Uniformitatea etnică a comunității se reflectă și în 

distribuția populației în funcție de religie, în 2011 

înregistrându-se 98% locuitori de religie          

ortodoxă şi 2 procente pentru care informațiile nu 

sunt disponibile.  

 

Rata nupțialității este mai mică decât în județ, 

ceea ce relevă un interes scăzut al populației 

pentru a întemeia o familie în comuna Mădulari. 

Principalele cauze ale acestui fapt sunt de natură 

economică şi a calității vieții, astfel încât lipsa 

locurilor de muncă, îmbătrânirea populației, 

condițiile de locuire şi dotările publice disponibile 

în Mădulari nu atrag și nu determină tinerii să 

rămână în comună. 
Tabel 5 - Indicatori ai nupțialității în anul 2015 

 
Județul Vâlcea Mădulari 

Rata nupțialității 3,38 1,34 

Rata divorțialității 0,98 2,01 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

 

Concluzii  
 

Mărimea demografică mică a comunei       

Mădulari reprezintă o vulnerabilitate, în special în 

contextul scăderii demografice și al îmbătrânirii 

populației.  

Pe de altă parte, capitalul uman este în scădere, 

atât din cauza mişcării naturale a populației, cât şi 

a mişcării migratorii. O contribuție importantă în 

acest sens o au oportunitățile limitate pentru 

dezvoltare profesională și personală, care 

determină tinerii și familiile tinere să părăsească 

localitatea.  

 

  

http://www.recensamantromania.ro/
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II.2. Servicii Publice 
 

Educaţie 
 

Infrastructură şcolară şi calitatea actului 

educațional 

 

În comuna Mădulari se află 6 unități de 

învățământ pentru toate nivelurile de educație -  

preșcolar, primar şi gimnazial: 

 Grădinița Bănțeşti  

 Grădinița Mădulari 

 Şcoala gimnazială Mădulari  

 Şcoala cu clasele 1 – 4 Mădulari 

 Şcoala cu clasele 1 – 4 Dimuleşti 

 Şcoala cu clasele 1 – 4 Bălşoara 

 

Pe lângă acestea, în comuna Mădulari există încă 

din anul 1838 o bibliotecă ce funcționează în 

incinta şcolii coordonatoare. 

 

În ceea ce priveşte gradul de solicitare al 

infrastructurii de învățământ, numărul mediu al 

elevilor ce revin unei săli de clasă în comuna 

Mădulari este de 17,5, valoare foarte bună 

comparativ cu media județeană. Situația este 

favorabilă şi în cazul dotării şcolilor cu PC-uri. 

 

 

 

 
Tabel 6 – Gradul de solicitare al infrastructurii de 

învățământ în anul 2014 

 Vâlcea Mădulari 

Elevi/PC 26,3 12,1 

Elevi/Săli de 
clasă 

42,7 17,5 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

 

În ceea ce privește dotarea unităților de 

învățământ, s-au constatat lipsa laboratoarelor 

şcolare și a atelierelor şolare, ceea ce contribuie 

negativ la calitatea actului didactic.  

  

Populație şcolară şi cadre didactice 

 

Totalul populației şcolare din comuna Mădulari 

însuma în anul 2014 158 elevi, aproximativ 10% 

din totalul populației comunei, procent mai 

scăzut decât la nivel județean.  

 
Tabel 7 - Procentul elevilor din totalul populației în anul 

2014 

 Procentul elevilor din totalul 
populației 

Vâlcea 14,65 

Mădulari 10,12 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

  

http://www.recensamantromania.ro/
http://www.recensamantromania.ro/
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În intervalul 2009 – 2013, numărul elevilor a 

fluctuat, principala tendință fiind de scădere. Cu 

toate acestea, începând cu anul 2013, populația 

şcolară a crescut.   

 
Figura 5 - Evoluția populației şcolare în perioada 2009 - 

2014 

 
Sursa: Baza de date INS TEMPO  

 

Distribuția populației şcolare pe niveluri de 

învățământ este relative omogenă, astfel: 35% în 

grădinițe, 34% în învățământul primar şi 31% în 

învățământul gimnazial. 
 

Figura 6 - Distribuția populației şcolare din comuna 

Mădulari pe niveluri de educație 

 
Sursa: Baza de date INS TEMPO 

 

Personalul didactic din comuna Mădulari însuma 

în anul 2014 18 cadre didactice, dintre care 

majoritatea de 12 activau în cadrul 

învățământului gimnazial. Gradul de solicitare al 

acestora este realtiv asemănător sau mai mic 

decât media națională în mediul rural. 

 
Figura 7 - Cadre didactice în comuna Mădulari 

 

 Grădinite 
Şcoli 

primare 

Şcoli 

gimnaziale 

Nr. Elevi în 

Mădulari 
55 54 49 

Nr. Profesori 

în Mădulari 
3 3 12 

Nr. 
Elevi/profesor 
în Mădulari 

18,3 18,0 4,1 

Media 
națională a 
nr. elevilor/ 
profesor în 
mediul rural 

18,2 17,5 9,5 

Sursa: Baza de date INS TEMPO 

 

Sănătate 
 

În comuna Mădulari există un dispensar unde 

activează un medic şi o persoană încadrată ca 

personal sanitar mediu. Acest dispensar satisface 

nevoile comunității dacă luăm în considerare 

mărimea demografică scăzută a comunei. Însă, în 

contextul tendinței actuale de îmbătrânire a 

populației, precum și având în vedere relieful 

comunei, care determină o accesibilitate scăzută 

în unele dintre sate (de exemplu Dimulești), îşi 

face simțită prezența nevoia unei unități sanitare 

mobile sau a altui mijloc de a oferi asistență 

medicală și socio-medicală persoanelor 

vulnerabile (vârstnici, persoane greu deplasabile, 

copii etc.). . 

 

Social 
 

Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate, care 

măsoară marginalizarea şi dezvoltarea umană 

locală la nivel de comunitate, identifică în întreg 

județul Vâlcea numai 10 sate unde o parte din 

locuitori (de regulă sub 20%) trăiesc în  condiții 

definite de sărăcie, capital uman subdezvoltat 

(educație şi sănătate) şi condiții de locuire precare. 

Dintre acestea face parte şi satul Dimuleşti din 

comuna Mădulari, unde numărul persoanelor este 

de 174. Astfel, comuna este încadrată în categoria 

“marginalizare medie”, cu o rată de marginalizare 

a populației între 6.1 şi 12%. Cu toate acestea, în 

comună nu există infrastructură de servicii sociale. 
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II.3. Baza economică 

locală 
 

Profilul economic 
 

Principala activitate economică a locuitorilor 

comunei Mădulari se desfăşoară în domeniul 

agriculturii, fiind favorizată şi de aşezarea 

geografică. La aceasta se adaugă comerțul şi 

prelucrarea lemnului ca ocupații secundare şi, nu 

în ultimul rând, activitățile extractive (foraj şi 

extracție petrol) sau prelucrătoare – panificație. 

 

În plus, existența pădurilor de foioase pe teritoriul 

comunei a favorizat specializarea locuitorilor în 

dogărit, priceperea dogarilor fiind renumită de – a 

lungul timpului în toată Oltenia, pănă la Dunăre. 

În prezent, această ocupație mai este practicată 

foarte puțin. O altă activitate tradițională a 

locuitorilor comunei o reprezintă țesutul, în zonă 

mai fiind încă realizate covoare olteneşti, însă la 

scară foarte redusă. 

 

Printre avantajele pe care le prezintă comuna 

Mădulari din punct de vedere economic se 

numără: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existența elementelor de cadru natural 

favorabile care oferă o serie de potențiale 

resurse precum apele care pot fi 

amenajate pentru practicarea pescuitului 

sau fondul forestier care pe lângă 

deținerea unor cantități semnificative de 

fructe de pădure, ciuperci şi plante 

medicinale, poate fi exploatat şi în 

domeniul prelucrării lemnului; 

 Caracteristicile terenurilor şi ocupațiile 

tradiționale ale locuitorilor care 

favorizează practicarea agriculturii şi 

zootehniei. 

 

Mediul de afaceri local 
 

Pe teritoriul comunei Mădulari, în anul 2015 au 

fost  înregistrate 24 de companii private, cea mai 

mare parte dintre acestea, 18, fiind înființate în 

ultimii 5 ani, după anul 2010. Se remarcă însă că 

peste o treime dintre aceste firme (37.5 %) nu au 

înregistrat în anul 2015 nicio cifră de afaceri.2 

 

În ceea ce priveşte distribuția teritorială a 

companiilor, se poate observa un dezechilibru 

                                                                    
2 Sursa: Baza de date ListaFirme şi AJFP Vâlcea 



Strategia de dezvoltare locală a Comunei Mădulari pentru perioada 2016-2024 

19 

 

între satele Bălşoara, Bănțeşti şi Mădulari şi satele 

Dimuleşti, Iacovile şi Mamu. Această discrepanță 

este în strânsă legătură cu calitatea elementelor 

de infrastructură tehnică şi cu distribuția 

populației, singura neconcordanță fiind în cazul 

satului Iacovile, care deşi este al doilea din punct 

de vedere al numărului de locuitori, aici se 

înregistrează numai 3 firme. 

 
Figura 8 - Distribuția firmelor la nivelul satelor din comuna 

Mădulari (nr. firme) 

 
Sursa: AJFP Vâlcea 

 
Figura 9 - Distribuția populației la nivelul satelor din 

comuna Mădulari (nr. locuitori) 

 
Sursa: RPL 2011 

 

Analiza cifrei de afaceri 

 

Din punct de vedere al ponderii din cifra de afaceri 

totală la nivelul comunei Mădulari, în anul 2015 

domeniile Construcțiilor şi Agriculturii, silviculturii 

şi pescuitului au înregistrat cele mai mari valori, 

fiind urmate de domeniile Transportului şi 

depozitării pe locul al treilea şi ale Comerțului cu 

ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor pe locul al 

patrulea. Cu toate acestea, situația este foarte 

diferită față de anul 2010, când pe lângă valorile 

mult mai scăzute ce au fost înregistrate, 

clasamentul era dominat de activitățile 

comerciale, în timp ce agricultura avea cifra de 

afaceri nulă. Mai mult, primele 3 companii din 

comuna Mădulari în funcție de cifra de afaceri 

înregistrată în anul 2015 fac parte tot din 

domeniile principale identificate. 

 
Figura 10 - Evoluția cifrei de afaceri în funcție de 

activitățile economiei naționale la nivel de secțiune CAEN 

Rev. 2 în perioada 2010 - 2015 

 
Sursa: baza de date ListaFirme şi AJFP Vâlcea 

 

Tabel 8 - Topul companiilor din comuna Mădulari în 

funcție de cifra de afaceri înregistrată în anul 2015 

Nr

Crt 

Compania C.A. 2015 CAEN 

1 Agricola Mădulari 

S.R.L. 

871,267.0 0150 

2 Gevel Flor S.R.L. 822,867.0 4120 

3 Euro MFK S.R.L. 444,871.0 4120 

Sursa: baza de date ListaFirme şi AJFP Vâlcea 

 

Analiza profitabilității 

 

Cu privire la profitul net înregistrat de companiile 

din comuna Mădulari, în anul 2015 acesta a 

confirmat rolul construcțiilor şi transportului şi 

depozitării la nivel local, însă a fost marcat şi de 

valorile negative înregistrate din domeniul 

agriculturii şi al comerțului. În plus, topul primelor 
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3 firme în funcție de profitul înregistrat în anul 

2015 este dominat tot de activitățile de transport 

şi depozitare, precum şi construcții. 

 
Figura 11 - Evoluția Profitului Net în funcție de activitățile 

economiei naționale la nivel de secțiune CAEN Rev. 2, în 

perioada 2010 – 2015 

 
Sursa: baza de date ListaFirme şi AJFP Vâlcea 

 

Tabel 9 - Topul companiilor din comuna Mădulari în 

funcție de profitul net înregistrat în anul 2015 

Nr

Crt 

Compania Profit 2015 CAEN 

1 Duta Trans S.R.L. 73,055.0 4931 

2 Fagonic Cons 

S.R.L. 

64,648.0 4120 

3 Gevel Flor S.R.L. 62,428.0 4120 

Sursa: baza de date ListaFirme şi AJFP Vâlcea 

 

 

Analiza numărului de salariați 

 

Distribuția salariaților la nivelul comunei Mădulari 

în anul 2015 indică aceleaşi domenii principale ca 

şi în cazul clasificării companiilor conform cifrei de 

afaceri, cu cea mai mare pondere înregistrată în 

domeniul Agriculturii, silviculturii şi pescuitului, 

fapt corelat şi cu principalele caracteristici ale 

terenurilor. Mai mult, este îmbucurător faptul că, 

în comparație cu anul 2010, în afară de unele 

cazuri de stagnare, în cea mai mare parte a 

domeniilor s-a înregistrat o creştere a numărului 

persoanelor angajate. În acest context, principalii 

angajatori la nivelul anului 2015 se încadrează în 

acelaşi profil predominant în comună. 

 
Figura 12 - Evoluția numărului de angajați în funcție de 

activitățile economiei naționale la nivel de secțiune CAEN 

Rev. 2, în perioada 2010 – 2015 

 
Sursa: baza de date ListaFirme şi AJFP Vâlcea 

 

Tabel 10 - Topul principalilor angajatori din comuna 

Mădulari  în anul 2015 

Nr

Crt 

Compania Nr. 

Angajați 

2015 

CAEN 

1 Agricola Mădulari 

S.R.L. 

19 0150 

2 Euro MFK S.R.L. 10 4120 

3 Colidrif Trans 

S.R.L. 

7 4941 

Sursa: baza de date ListaFirme şi AJFP Vâlcea 

 

 

Inițiative locale 

 

La nivel local este necesar a fi menționată şi 

activitatea întreprinsă de Asociația Comunitară 

„Beica Mădulari”. Aceasta este o organizație non-

guvernamentală înființată în anul 2013, cu scopul 

de îmbunătăți nivelul de trai din comuna Mădulari. 

 

Printre cele mai recente acțiuni se numără şi 

organizarea unor cursuri de calificare ca 
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legumicultor şi tâmplar, cursuri ce fac parte dintr- 

un proiect care s-a numărat şi printre câştigătorii 

din anul 2015 ai competiției „Fabricat în Țara lui 

Andrei”. Prin acest proiect asociația își propune să 

extindă producția actuală de legume și plante 

aromatice (mărar, pătrunjel, leuștean, salată 

verde, spanac, ceapă verde), prin creșterea 

suprafeței cultivate de la 1500 mp la 10000 mp și 

comercializarea recoltei. 

 

Alte inițiative ale asociației în cei aproximativ 3 

ani de activitate au inclus organizarea de tabere, 

pelerinaje, festivaluri, cursuri extraşcolare sau 

activități de curățenie în comună. 

 

Forţa de muncă 
 

La Recensământul Populației şi Locuințelor din 

anul 2011, din cei 1459 de locuitori stabili ai 

comunei Mădulari, au fost înregistrate 576 (39 %) 

de persoane active. Dintre acestea cea mai mare 

parte o reprezintă populația ocupată. Populația 

inactivă înregistrează un procent mai ridicat 

(61%), una din principalele cauze fiind şi ponderea 

ridicată a persoanelor vârstnice din structura 

populației. 

 
Figura 13 - Procentul de populație activă şi inactivă din 

totalul populației stabile în comuna Mădulari, în anul 2011 

 
Sursa: RPL 2011 

În ceea ce privește structura populației inactive, 

se observă, încă o dată, tendința actuală de 

îmbătrânire a populației, remarcându – se 

procentul ridicat al pensionarilor.  

 

 

Figura 14 - Procentul de populație ocupată şi şomeri din 

totalul populației stabile în comuna Mădulari, în anul 2011 

 
Sursa: RPL 2011 

 

 

Figura 15 - Distribuția pe categorii a populației inactive din 

comuna Mădulari, în anul 2011 

 
Sursa: RPL 2011 

 

În ceea ce priveşte evoluția forței de muncă în 

comuna Mădulari, în perioada 2010 – 2014 se 

observă o tendință descendentă a numărului 

mediu de salariați, care a scăzut cu 7.8%. În 

acelaşi interval de timp, numărul şomerilor a 

cunoscut fluctuații, însă comparativ cu anul 2014, 

s-au înregistrat cu 33.3 % mai puțini şomeri decât 

în anul 2010. Unul dintre principalele motive 

pentru care aceste valori sunt în scădere este în 

directă legătură şi cu tendința actuală de declin 

demografic. 
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Figura 16 - Evoluția numărului mediu al salariaților şi a 

numărului şomerilor în comuna Mădular, în perioada 2010 

- 2014 

 
Sursa: Baza de date INS Tempo 

 

Mai mult, au fost deja indicate principalele 

domenii în care populația este angrenată în 

subcapitolul referitor la mediul de afaceri local. 

Nivelul de educație al locuitorilor comunei 

Mădulari, în care cea mai mare pondere o dețin 

absolvenții de ciclu primar şi gimazial, indică o 

lipsă a muncitorilor calificați, doar o treime din 

populația de 10 ani şi peste din comună fiind 

absolventă a învățământului secundar superior 

sau terțiar. 

 
Figura 17 - Populația de 10 ani şi peste după nivelul 

instituției absolvite, la nivelul comunei Mădulari, în anul 

2011 

 
Sursa: RPL 2011 

 

 

Utilizarea terenurilor şi potenţialul 
agricol 
 

Apartenența comunei Mădulari la zona podişului 

piemontan a determinat evoluția aşezării şi 

definirea agriculturii ca principală activitate a 

locuitorilor. Modul de utilizare a terenurilor indică 

o pondere ridicată a terenurilor agricole (66 % din 

suprafața totală a comunei – 2242 ha), în special a 

celor arabile (972 ha) şi a păşunilor (1021 ha), în 

timp ce din categoria terenurilor neagricole 

predominante sunt pădurile şi vegetația 

forestieră (29 % din suprafața totală a comunei – 

990 ha). 

 
Figura 18 - Suprafața fondului funciar, după modul de 

folosință, la nivelul comunei Mădulari, în anul 2014 

 
Sursa: baza de date INS Tempo 

 

În ceea ce priveşte tipurile de agricultură 

practicate, se remarcă cultivarea cerealelor 

pentru boabe, în special a grâului şi porumbului 

(în anul 2014 s – au recoltat 135 ha grâu cu o 

producție de 310 tone, revenind 3300 kg/ha şi 540 
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ha porumb cu o producție totală de 1100 tone de 

boabe, revenind 4000 kg/ha3). La aceasta se 

adaugă într-o mai mică măsură pomicultura, 

principalele culturi fiind cele de meri (8.70 ha) şi 

pruni (14.29 ha)4, în acest caz meritând a fi 

menționată şi plantația de meri a Primăriei. Nu în 

ultimul rând, o importantă resursă este 

constituită de fructele de pădure, ciupercile şi 

plantele medicinale care se găsesc în păduri şi 

care ar putea fi colectate şi valorificate. 

 
Figura 19 - Suprafețele cultivate cu cereale pentru boabe, 

la nivelul comunei Mădulari, în anul 2010 

 
Sursa: Recensământul General Agricol 2010 

 

În ciuda suprafețelor agricole semnificative de 

care dispune comuna, agricultura practicată este 

una de subzistență, caracterizată de o 

fragmentare accentuată a terenurilor și lipsa 

asociativității. Ca dovadă stă ponderea crescută a 

exploatațiilor agricole mai mici de 5 ha (96.7% din 

numărul total al exploatațiilor şi 84.7 % din 

suprafața agricolă utilizată5) şi lipsa unor piețe de 

desfacere. 

 

Mai mult, trebuie menționat faptul că din întreaga 

suprafață agricolă a comunei mai puțin de 

jumătate este cultivată, în cea mai mare parte 

terenul fiind nefolosit, rămas în paragină, ocupat 

de resturi vegetale. Principalele cauze ale acestui 

fenomen sunt forța de muncă îmbătrânită, 

proprietarii cu domiciliul în altă localitate, lipsa 

                                                                    

3 Sursa: Raport privind starea economico – social şi de 

mediu al localității Mădulari, pe anul 2014 
4 Sursa: Recensământul General Agricol 2010 
5 Sursa: Recensământul General Agricol 2010 

posibilităților materiale și, nu în ultimul rând, 

distrugerile cauzate de porcii mistreți. 
 

Tabel 11 - Gradul de fragmentare a exploatațiilor agricole, 

la nivelul comunei Mădulari, în anul 2010 

 

Clasa de 

mărime 

(ha) 

Număr de 

exploatații 

agricole 

Suprafața 

agricolă 

utilizată (ha) 

Sub 0,1 13 0,75 

0,1 – 0,3 35 7,18 

0,3 – 0,5 57 21,97 

0,5 – 1 142 103,94 

1 – 2 321 465,83 

2 – 5 281 838,37 

5 – 10 27 169,73 

10 – 20 1 11,42 

20 – 30 - - 

30 – 50 - - 

50 – 100 1 78,00 

Peste 100 - - 

Sursa: Recensământul General Agricol 2010 

 

Nu în ultimul rând, creşterea animalelor 

reprezintă o ocupație de bază a locuitorilor 

comunei Mădulari. Principalele animale crescute 

în gospodării sunt păsările, caprinele, bovinele şi 

albinele. Şi în acest caz, această activitate nu este 

realizată la o scară largă, pe teritoriul comunei 

existând o singură fermă în satul Bălşoara. 

 
Figura 20 - Efectivele de animale la nivelul comunei 

Mădulari, în anul 2010 

 
Sursa: Recensământul General Agricol, 2010 
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Concluzii 
 

În timp ce domeniul construcțiilor ia amploare, 

profitabilitatea agriculturii este în continuă 

scădere. În ciuda resurselor semnificative de 

terenuri agricole, fragmentarea acestora, lipsa 

asociativității, accesul limitat al micilor 

producători la piețele de desfacere şi lipsa 

orientării către noi agriculturi precum cea 

ecologică reprezintă principalele probleme în 

domeniul agriculturii cu care se confruntă comuna. 

 

Nu în ultimul rând, activitățile de economie 

socială încep sa fie din ce în ce mai importante 

pentru dezvoltarea comunității, mai ales în 

contextul tendințelor actuale de îmbătrânire a 

populației şi de declin demografic. În această 

privință, proiectele comunitare ale Asociației 

Comunitare “Beica Mădulari” sau ale OMV 

Petrom S.A. merită a fi susținute şi continuate și 

pot reprezenta modele pentru noi inițiative 

publice sau private. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sere și atelier de tâmplărie, Asociația Comunitară “Beica 

Mădulari” 

 

 
 

Sursa: arhiva proprie 
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II.4. Cadrul natural 
 

Caracteristici generale 
 

Comuna Mădulari aparține din punct de vedere 

morfologic subdiviziunii estice numită Podişul 

Oltețului, la altitudinea medie de 200-250 m, cu 

dealuri de înălțime medie, puternic fragmentate 

de numeroase văi şi câmpii înalte cu păduri 

alcătuite în special din foioase, quercinee, în mare 

parte înlocuite însă cu livezi, pajişti şi terenuri 

agricole. 

 

Din punct de vedere morfologic, zona studiată 

face parte din treapta podişului piemontan ce 

cuprinde sectorul dealurilor (dealurile Aricioaia şi 

Pietris) şi văilor de la sud de relieful subcarpatic, 

parte componentă a Podişului Getic. Numele de 

dealuri piemontane indică faptul că ele reprezintă 

un rest al vechiului piemont format la marginea 

Carpaților Meridionali pe care râurile, aceleaşi 

râuri care au contribuit la construirea lui din 

nisipuri şi pietrişuri, l-au fragmentat în culmi 

aproape paralele, cu direcție nord-sud. 

 

Constituția geologică (cu predominarea 

nisipurilor, nisipurilor argiloase si pietrişurilor) a 

fost foarte favorabilă înaintării rapide a eroziunii, 

adâncirii şi lărgirii văilor şi declanşării unor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procese de versant destul de puternice. Aceste 

procese se dovedesc şi în prezent, pe alocuri, de o 

deosebită intensitate sub formă de alunecări de 

teren. În ceea ce priveşte condițiile geotehnice, 

pe teritoriul comunei se întâlnesc: 

 Roci din holocen şi pleistocen, 

 Soluri brune (eu - mezobazice), 

 Soluri brune podzolice, 

 Regosoluri şi soluri erodate. 

 
Figura 21 - Relieful comunei Mădulari 

 
Sursa: https://opentopomap.ro 
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Argiluvisolurile sunt caracteristice părților mai 

joase şi teraselor, cu o rezistența neuniformă la 

eroziune, fiind slab structurate. În lunci apar 

solurile aluvionare slab evoluate, cu textura 

nisipoasă, ce permite infiltrarea apelor de 

suprafață. 

 

Solurile cu conținut ridicat de argilă, favorizează 

formarea crăpăturilor largi în perioadele 

secetoase, fiind soluri slab evoluate structural. 

Regosolurile apar datorită eroziunii în suprafață, 

profilul fiind incomplet dezvoltat. 

 

În concluzie, cu excepția arealelor ce prezintă 

riscuri de alunecări de teren, zona este favorabilă 

desfăşurării oricăror activități, de la amplasarea 

localităților şi a căilor de comunicație, până la 

agricultura într-un grad avansat de dotare tehnică. 

 

Caracteristicile climei 
 

Zona dealurilor subcarpatice se caracaterizează 

printr-o climă puternic influențată de relieful cu 

fragmentare accentuată şi astfel cu radiație solară 

neuniform repartizată, cu repercusiuni asupra 

repartiției temperaturilor. Astfel, pe teritoriul 

Județului Vâlcea, izoterma anuală de 10°C care 

înconjoară pe la nord întreaga Câmpie Română şi 

străbate de la est la vest partea sudică a 

Piemontului Getic, pe o linie Topoloveni- 

Drăgăşani-Strehaia, taie partea sudică a județelui 

si pătrunde adânc spre nord, de-a lungul văii largi 

a Oltului, până la regiunea dealurilor subcarpatice.  

 

Distribuția temperaturilor medii multianuale 

urmăreşte cu fidelitate particularitățile 

orohidrografice, situându-se în zona comunei 

Mădulari în jurul valorii de 10°C, iar precipitațiile 

medii anuale sunt de 650 mm. În ceea ce priveşte 

direcția dominantă a vânturilor, acestea sunt 

dirijate în lungul văilor Oltului şi ale afluenților săi. 

 

 
 

Reţeaua hidrografică 
 

Apele de suprafață 

 

Hidrografic, comuna Mădulari aparține bazinului 

central al râului Olt, exceptând izvoarele de 

coastă, insuficiente pentru alimentarea unor râuri 

permanente. Rețeaua hidrografică a comunei 

este compusă din două râuri: Beica şi Mamu, care 

străbat comuna de la nord la sud împreună cu 

afluenții lor. 

 
Figura 22 - Încadrarea comunei Mădulari în bazinul 

hidrografic al râului Olt 

 
Sursa: Planul de Management al Bazinului Hidrografic Olt 

 

Pârâul Beica cu apă puțină tot timpul anului este 

afluent pe partea dreaptă al râului Olt, cu o 

lungime de 46 km, primind ca afluenți mai multe 
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pâraie: Rogojina, Văcaru, Sasu, Valea Câmpului şi 

Albina. 

 

Pârâul Mamu izvorăşte din partea de nord – est a 

comunei Mădulari, având o lungme de 35km, din 

care 10km îi parcurge pe teritoriul comunei 

Mădulari. 
Tabel 12 - Rețeaua hidrografică a comunei Mădulari 

 

Codul Cursul 

de 

apă 

Punct 

vărsare 

Lungime 

curs apă 

Suprafață 

bazin 

hidrografic 

VIII.1.165.A3 Beica Lac de 

acumulare 

Arceşti 

49 163 

VIII.1.165.A2 Mamu Lac 

Strejeşti 

35 105 

Sursa: Prima Versiune PUG Comuna Mădulari şi Studii Pentru 

Cunoaşterea Resurselor de Apă în Vederea Fundamentării 

Planurilor De Amenajare ale Bazinelor / Spaţiilor Hidrografice - 

Bazinul Hidrografic Olt, 2008 

 

Regimul scurgerii este dependent de alimentarea 

pluvio-nivală, alimentarea din subteran fiind 

extrem de mică şi având importanță numai după 

perioadele bogate în precipitații. Au fost 

identificate riscuri naturale de inundații de-a 

lungul pâraielor Beica şi Mamu. 

 

Fenomenul de secare este caracteristic în general 

pentru cursurile amintite tributare Râului Olt. Din 

cauza prezenței rocilor friabile, la apele mici se 

observă pierderi de apă prin infiltrații, ceea ce 

duce la secarea acestora. 

 

Apele subterane 

 

Panza de apă freatică din zona comunei Mădulari 

se găseşte la adâncimi de 19-25 m, având 

conținut scăzut în clor. Se poate aprecia că din 

cauza existenței câmpului petrolier în nord-estul 

comunei sunt necesare măsuri severe pentru 

asigurarea protecției acviferului freatic, riscul de 

poluare a acestuia fiind mare şi permanent, motiv 

pentru care o exploatare în scopul alimentării cu 

apă potabilă pentru comunități mari nu este 

indicată.  

Biodivesitate 
 

Flora 

 

Diversitatea condițiilor fizico-geografice 

determină o mare varietate a covorului vegetal. 

Astfel, comuna Mădulari se încadrează într-o 

zonă caracterizată prin păduri de foioase, fiind 

alcatuită în special din quercinee cantonate în 

zona colinară a județului Vâlcea, în mare parte 

înlocuite cu livezi, fageto-gorunete, păduri de fag, 

păduri amestecate. 

 

Specifice sunt pădurile de gorun (Quercus 

Petraea), alături de care întâlnim şi alte specii de 

foioase, cum ar fi: carpenul (Karpenus Betulus), 

frasinul (Fraxinus Excelsior), ulmul (Ulmus Scabra), 

precum şi diferiți arbuşti: cornul (Cornus Mas) şi 

socul (Sambucus Nigra). 

 

De asemenea, pe versanții umbroşi şi mai reci (cu 

expunere nordică şi nord-vestică) apar pâlcuri 

pure de fag, uneori chiar şi pin şi mesteacăn, 

formând amestecuri diseminate sau pâlcuri 

închise, individualizate. 

 

În lunca Oltului şi de-a lungul afluenților apare o 

vegetație specifică formată din salcii, răchite şi 

plopi. 

 

Fauna 

 

În păduri sunt prezente specii cu valoare 

cinegetică deosebită, precum: cerb, căprior, 

mistreț, veveriță, lup, urs, vulpe, iepure, jder, etc. 

 

De asemenea, există o serie de păsări cântătoare 

specifice pădurii de stejar cum ar fi: 

privighetoarea, dumbrăveanca, pițigoii, ticleanul, 

precum şi o importantă avifaună de ciocănitori, 

ulii şi corbi. 

 

Vertebratele mai sunt reprezentate de batracieni 

şi reptile cum sunt guşterul, şarpele comun, 
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şopârla de câmp, şarpele de frunze, brotăcelul de 

copac, şarpele orb, etc. 

 
Zone cu riscuri naturale 
 

Din categoria riscurilor naturale se evidențiază 

riscul de inundații din lipsa unor lucrări de 

regularizare şi îndiguire a malurilor în zonele în 

care pâraiele Beica si Mamu străbat localitățile, 

existând unele porțiuni relativ reduse ce creează 

riscuri de inundații locuințelor aflate în zonele 

adiacente. 

 
Figura 23 - Riscul alunecărilor de teren la nivelul județului 

Vâlcea 

 
Sursa: PATJ Vâlcea 

 

În plus, un alt factor de risc îl reprezintă 

alunecările de teren, cele mai vulnerabile zone 

fiind: 

 în satul Bălşoara – de – a lungul drumului 

comunal DC 86; 

 în satul Iacovile – adiacent drumului 

comunal DC 87; 

 în satul Mădulari – zona centrală 

adiacentă drumului județean DJ 677. 

 

În ceea ce priveşte riscul seismic, comuna 

Mădulari se încadrează în categoria de grad VII pe 

scara intensității seismice MSK, cutremurele care 

au afectat România de – a lungul timpului, 

neprovocând pagube pe teritoriul comunei. 

 

Calitatea factorilor de mediu 
 

Calitatea apelor 

 

Monitorizarea calității apelor de suprafață din 

Județul Vâlcea se realizează prin analize fizico-

chimice şi biologice, efectuate pe probe de apă 

prelevate din 12 secțiuni de control la nivel 

județean, dar niciuna din acestea nu se află pe 

raza Comunei Mădulari şi nici în zonele din 

vecinătatea acesteia. 

 

Cu toate acestea, este de menționat că există 

riscul de poluare a apelor de suprafață din zona 

Comunei Mădulari din cauza exploatării 

zăcămintelor de țiței din Câmpul petrolier Mamu, 

situat în nord-estul comunei. Ultima poluare 

accidentală înregistrată în comună a avut loc în  

anul 2010, însă problema a fost remediată în 

aceeaşi zi, unitatea poluatoare luând, de 

asemenea, măsuri ulterioare pentru reducerea şi 

stoparea fenomenului de scurgere a țițeiului în 

Pârâul Mamu. 

 

În ceea ce priveşte apa potabilă, în prezent 

comuna Mădulari nu beneficiază de alimentare cu 

apă potabilă în sistem centralizat. Alimentarea în 

toate satele se face pe plan local cu fântâni proprii, 

iar pentru activitățile de extracție petroliere se 

utilizează un sistem local cu puțuri forate, situate 

în extravilan. Cu toate acestea, unul din 

obiectivele Uniunii Europene pentru anul 2020 

este reprezentat de deservirea tuturor aşezărilor 
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cu rețele tehnico – edilitare, comuna Mădulari 

urmând să se alinieze acestor standarde.  

 

Calitatea aerului 

 

Sursele principale de impurificare a atmosferei 

existente în zonă sunt legate de următoarele 

activități: 

 Activități de tip industrial: foraje şi 

extracție petrol (extracția țițeiului şi a 

gazelor naturale), prelucrarea lemnului 

(activitate de dogărie), panificație; 

 Încălzirea locuințelor cu sisteme proprii 

(sobe), utilizând drept combustibil lemnul 

şi cărbunele inferior, duce la apariția unor 

surse ce emit numai în sezonul rece. 

Combustia şi piroliza lemnului în sobe 

produce emisii de particule, CO, NOx, 

compuşi organici, reziduuri minerale şi, în 

cantități mai mici, SOx; 

 Creşterea animalelor şi păsărilor în sistem 

domestic are drept consecință apariția 

unor surse de poluanți atmosferici 

constituite, pe de o parte, de fermentația 

enterică a hranei, iar, pe de altă parte, de 

descompunerea dejecțiilor; 

 Deşeurile menajere şi cele provenite din 

zootehnie - aceste deşeuri constituie 

potențiale surse de poluare în condițiile în 

care nu se iau măsuri de colectare, 

transport şi depozitare; 

 Traficul rutier de tranzit şi cel local 

(localitatea este străbătută de DJ 677 

Mădulari – Şuşani şi de drumuri 

comunale) constituie o sursă de poluanți 

specifici arderii produselor petroliere în 

motoare cu ardere internă şi anume: NOx, 

CO, compuşi organici volatili nonmetanici 

(COVnm), CH4, N2O, SO2, particule cu 

conținut de metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, 

Ni, Se, Zn). Trebuie însă menționat că 

acest trafic este redus. 

 

 

 

Calitatea solului 

 

Surse potențiale de poluare a solului şi a 

subsolului: 

 Depozitarea deşeurilor provenite de la 

creşterea animalelor direct pe sol, pe 

terenuri private; 

 Deversarea pe sol sau în săpătură de 

pământ a apelor uzate menajere din 

gospodării. 

 

Mai mult, există o poluare generală care se 

întâlneşte în mediul rural şi care are, ca principală 

cauză, lipsa unui sistem de canalizare. De 

asemenea, solul este poluat local din cauza lipsei 

platformelor de depozitare şi eventual de 

prelucrare a deşeurilor menajere, în timp ce şi  

folosirea îngrăşămintelor chimice sau a 

substanțelor fitosanitare contribuie la poluarea 

apei şi a solului. 

 

Concluzii 
 

În ceea ce priveşte elementele de cadru natural, 

comuna Mădulari este caracterizată de 

amplasamentul în zona dealurilor piemontane 

străbătute de către afluenții râului Olt, zonă care 

beneficiază de prezența unor peisaje favorabile 

datorate atât peisajelor de luncă şi forestiere, cât 

şi peisajului rural. Mai mult, printre avantajele 

localizării comunei se numără tipologia solurilor 

care permit desfăşurarea oricăror activități, însă 

ca disfuncționalități se remarcă în primul rând 

riscul producerii de inundații şi alunecări de teren, 

pentru combaterea cărora este necesară 

realizarea unor lucrări de amenajare a terenurilor 

şi de regularizare a cursurilor de apă. La acestea, 

se adaugă poluarea factorilor de mediu care este 

cauzată în primul rând de lipsa unui sistem 

centralizat de canalizare la nivelul întregii comune. 
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II.5. Cadrul construit 
 

În ceea ce priveşte profilul spațial, comuna 

Mădulari manifestă caracteristicile aşezărilor 

rurale răsfirate. Acest aspect este datorat în cea 

mai mare parte reliefului deluros, motiv pentru 

care legăturile între cele 6 sate componente sunt 

destul de dificile. Numai două din acestea sunt 

legate între ele printr-un drum județean. 

Faptul că satele componente sunt răsfirate şi nu 

dețin legături foarte bine conturate face ca 

accesul populației la dotările de interes cotidian 

să fie îngreunat. Centrul comunei este amplasat 

pe o stradă secundară care porneşte din DJ 677 şi 

cuprinde alături de primărie, un punct comercial, 

o şcoală şi o grădiniță, un dispensar, o farmacie, 

căminul cultural şi o secție de poliție. Un centru 

secundar al comunei este localizat între satele 

Dimuleşti şi Bălşoara unde se grupează o 

grădiniță, o biserică şi un punct comercial. 

Terenul de fotbal amplasat în partea sudică a 

comunei, în lungul DJ 677, reprezintă şi el un 

punct de atracție, mai ales în zilele în care echipa 

comunei are meciuri. 

Din cauza scăderii accentuate a populației în 

ultimii ani, dotările din satele comunei au dispărut  

 

treptat. Grădinițe, şcoli sau puncte comerciale s-

au închis de-a lungul anilor în lipsa unei cereri 

constante. Au rămas active numai cele trei 

biserici (două sunt clasate ca monumente 

categoria B), două grădinițe şi o şcoală.  

În acest context, o parte însemnată din locuitorii 

satelor componente au un acces îngreunat la 

dotări de interes cotidian cum ar fi educație, 

sănătate, comerț etc. Pe de altă parte, pe 

teritoriul comunei există în continuare construcții 

abandonate (ex. moara din satul Iacovile sau 

şcoala din Mădulari sat) aflate în proprietatea 

Primăriei care pot fi transformate în dotări care să 

satisfacă nevoile comunității. Astfel, clădirile 

abandonate din proprietatea Primăriei pot găzdui 

activități economice care să asigure locuri de 

muncă sau se pot transforma în dotări de interes 

local, cum ar fi un centru comunitar şi/sau centre 

socio – medicale.  

În concluzie, pentru a echilibra modul de 

funcționare a celor 6 sate care compun comuna 

Mădulari va fi nevoie de conturarea unor centre 

secundare care să cuprindă dotări necesare 

pentru comunitate. Acest proces poate fi susținut 

prin valorificarea patrimoniului construit 

neutilizat în prezent. 
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Figura 24 - Distribuția centrelor de interes la nivelul comunei Mădulari 

 

 

Sursa: prelucrare proprie 
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II.6. Cultură, patrimoniu şi 

petrecerea timpului liber 
 

Context 
 

Comuna Mădulari face parte din județul Vâlcea, 

parte a Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia, 

care prezintă numeroase puncte de atracție  din 

punct de vedere atât cultural – istoric, cât şi al 

mediului natural.  

 

Potențialul cultural – istoric al județului este 

evidențiat prin:  

 cultura populară puternică, numeroasele 

evenimente şi festivaluri tradiționale 

organizate;  

 prezența pe teritoriul județului a 790 de 

monumente istorice şi ansambluri de 

arhitectură, dintre care, Mânăstirea 

Hurezi este monument ce face parte și 

din patrimoniul UNESCO;  

 prezența monumentelor şi lăcașurilor de 

cult şi laice: Casa Memorială "Anton 

Pann", Muzeul Județean ”Aurelian 

Sacerdoteanu” Vâlcea, Muzeul de Artă 

"Casa Simian", Muzeul Satului Vâlcean, 

Complexul Muzeal Măldăreşti;  

 prezența instituțiilor de spectacol (teatru, 

filarmonică, orchestre populare, 

ansambluri artistice) etc. 

 

Potențialul elementelor de cadru natural este 

asigurat atât de condițiile de relief în care este 

încadrat județul Vâlcea, cât şi de prezența pe 

teritoriul județean a numeroaselor elemente de 

patrimoniu natural precum parcurile naturale 

naționale, rezervațiile naturale, peisajele naturale, 

monumentele naturii, ariile protejate şi 

avifaunistice. Dintre acestea, cea mai apropiată 

de comuna Mădulari este Aria Naturală Protejată 

de Interes Național „Pădurea Tisa Mare”, arie 

localizată în comuna Lungeşti, cu o suprafață de 

aproximativ 50 ha, care adăposteşte speciile de 

gorun (Quercus petraea), carpen (Carpinus 

betulus), tulichină (Daphne mezereum) şi ghimpe 

(din specia Ruscus aculeatus). 
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Figura 25 - Ariile naturale protejare din vecinătatea comunei Mădulari

Sursa:  atlas.anpm.ro 

 

 

Mai mult, în județul Vâlcea sunt practicate sau au 

potențial de practicare diverse forme de turism6, 

printre care amintim:  

 turismul medical, balnear şi de wellness; 

 turismul montan, turismul rural,agro – 

turismul şi ecoturismul; 

 turismul cultural – istoric şi monahal; 

 turismul activ (sportiv, de vânătoare şi 

pescuit); 

 turismul etno – gastronomic; 

 turismul de tip „City – Break”; 

 turismul ştiințific; 

 turismul de afaceri; 

 turismul viticol. 

 

                                                                    
6 Sursa: Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a 

județului Vâlcea pentru perioada 2015 - 2022 

 

Dintre acestea, comuna Mădulari ar putea 

dezvolta infrastructura care să susțină agro – 

turismul, beneficiind în acelaşi timp şi de 

proximitatea față de municipiul Drăgăşani și de 

accesibilitatea bună dinspre Slatina. Un exemplu 

de dezvoltare în domeniul turismului care a 

devenit şi un reper local este centrul Forest 

Retreat & Spa din comuna Măciuca, acesta fiind şi 

un punct de plecare pentru 4 trasee turistice către 

Polovragi, Rânca sau Târgu – Jiu.  

 

Dezvoltarea activităților turistice în comuna 

Măduari ar veni în contextul în care zona de sud a 

județului Vâlcea şi în acelaşi timp, zona centrală a 

Regiunii Sud – Vest Oltenia, prezină la momentul 

actual o deficiență în ceea ce priveşțe obiectivele 

atractive din punct de vedere turistic. 
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Figura 26 - Repartiția teritorială a ofertei turistice în Regiunea Sud – Vest Oltenia 

 
Sursa: Planul de Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia 2014 – 2020 

 

Patrimoniul construit 
 

La nivel local, comuna Mădulari adăposteşte o 

serie de monumente istorice din categoria 

cultelor religioase care cuprinde: 

- Biserica de lemn Sf. Nicolae, cod VL-II-m-B-

09803 - biserica este situată în satul Mamu, în 

partea de sud a acestuia. Este atestată 

documentar din 1741. În anul 1891, biserica a fost 

refăcută în totalitate din lemn, în formă de 

corabie, pe fundații din zidărie, cu două turle şi 

acoperită cu tablă. O primă reparație a fost 

realizată în anul 1909. Între anii 1949 – 1950 a 

avut o nouă intervenție în vederea reparațiilor 

tuturor elementelor structurale. În anul 1970 a 

fost renovată pictura bisericii.7 

                                                                    
7 Sursa: Anexa 1 la Memoriul General aferent Planului 

Urbanistic General al comunei Mădulari 

 

-Biserica de lemn Sf. Dumitru, cod VL-II-m-B-

09743 - biserica este situată în satul Dimuleşti, pe 

partea stângă a pârâului Beica, la 500 m de 

drumul comunal, datând din anul 1895. Biserica 

este construită din lemn pe fundație din beton şi 

acoperită cu tablă cărămidă, fiind construită pe o 

veche temelie a unei biserici de cimitir . Aceasta 

are formă de corabie şi două turle. Pictura este în 

ulei şi a fost restaurată în anul 1999. Biserica a 

avut mai multe etape de reparații parțiale: în 1930, 

apoi în 1950 cand a fost dată jos tencuiala 

interioară şi exterioară şi a fost consolidată 

fundația. În anul 1968 a fost închisă tinda cu 

zidărie de carămidă, a fost pardosită, a fost 

restaurată pictura şi s-a construit scara din beton. 

În anul 1976 a fost realizată instalația electrică a 

bisericii şi a incintei. În ultimii ani, s-a construit în 

apropierea bisericii o casă cu două camere, 

clopotnița veche din lemn a fost inlocuită cu una 
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din beton armat, a fost realizată instalația 

electrică a cimitirului, a fost reparată o parte din 

tencuiala exterioară a bisericii şi s-au reparat o 

parte dintre cele 8 şoproane ale bisericii.8 

Toate monumentele istorice care se regăsesc pe 

teritoriul comunei Mădulari sunt clasate în grupa 

B, fiind reprezentative pentru patrimoniul cultural 

local. La acestea se adaugă: 

 Monumentul Eroilor de la 1877, construit în 

anul 1936 în curtea Bisericii Mamu, 

 Monumentul generalului Săndulescu, 

construit în curtea Bisericii Dimuleşti. 

 

Infrastructura culturală şi pentru 
petrecerea timpului liber 
 

În ceea ce priveşte infrastructura culturală, 

comuna Mădulari dispune de un cămin cultural şi 

o bibliotecă. 

 

Căminul cultural din satul Mădulari a fost 

construit în anul 1969, este funcțional, fiind folosit 

la serbările şcolare, alte sărbatori sau evenimente 

şi diverse spectacole. Cu toate acestea, clădirea 

căminului necesită o serie de amenajări şi 

extinderi pentru a putea susține mai multe 

evenimente culturale pentru întreaga comună, 

fiind singura astfel de dotare dintre toate satele 

aparținătoare. Acesta a fost reabilitat exterior  în 

anul 2012, însă mai sunt necesare o serie de 

intervenții la interior, inclusiv în ceea ce priveşte 

gradul de dotare al acestuia. 

 

Biblioteca a fost inființată în anul 1966, 

funcționează în incinta Căminului cultural şi 

deține un fond de carte de 6920 volume. La 

aceasta se adaugă şi biblioteca şcolii din satul 

Mădulari care cuprinde un număr de 3500 de 

volume. 

 

                                                                    
8 Sursa: Anexa 1 la Memoriul General aferent Planului 

Urbanistic General al comunei Mădulari 

Cu privire la evenimentele culturale, deşi acestea 

nu se regăsesc în Calendarul piețelor, târgurilor, 

bâlciurilor sau a manifestărilor folclorice 

tradiționale ce se desfăşoară în județul Vâlcea, în 

comuna Mădulari sunt organizate spectacole şi 

manifestări culturale cu ocazia zilei comunei pe 9 

octombrie, a zilei copilului pe 1 iunie, a zilei femeii 

pe 8 martie sau a sărbătorilor de iarnă. Cu toate 

acestea, este necesară organizarea unei game 

mai variate de evenimente cultural – artistice şi 

sporirea dotărilor culturale, care să contribuie la 

creşterea atractivității comunei în primul rând 

pentru locuitori, diminuând astfel migrația 

acestora spre alte localități.  

 

În ceea ce priveşte dotările de petrecere a 

timpului liber de care dispune comuna, trebuie 

amintită şi baza sportivă multifuncțională Tip 2 

care este utilizată de echipa de fotbal a comunei. 

Se intenționează extinderea acesteia pentru a 

cuprinde şi spații de tip tribună şi vestiare. 

 

Concluzii 
 

În concluzie, referitor la infrastructura şi 

evenimentele cultural – artistice ce au loc în 

comuna Mădulari, este necesară adoptarea unor 

măsuri orientate în primul rând către comunitatea 

locală, pentru a putea oferi o ofertă mai variată de 

activități pentru petrecerea timpului liber. 

Ulterior, elementele favorabile de cadru natural şi 

construit, împreună cu avantajele localizării în 

proximitatea unor elemente de atracție din 

județul Vâlcea pot fi valorificate prin dezvoltarea 

infrastructurii agro – turismului, un domeniu care 

poate spori atractivitatea zonei şi poate crea noi 

locuri de muncă pentru locuitori.
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II.7. Infrastructură de 

transport şi mobilitate 
 

Context teritorial 
 

Comuna Mădulari se află în apropierea (15-20km) 

unor rețele de circulație de interes regional şi 

național. Accesul la aceste circulații (DN 64 şi 

Magistrala CFR 201) se face prin Municipiul 

Drăgăşani. 

Racordarea comunei Mădulari la principalele axe 

de transport rutier se realizează prin DJ 677 care 

deserveşte 2 din cele 6 sate ale comunei Mădulari 

(satele Mădulari şi Iacovile). Importanța drumului 

județean DJ 677 este una scăzută dat fiind faptul 

că acesta traversează doar 6 UAT-uri cu o 

populație totală de 17.306 locuitori9. Acest drum 

județean asigură totuşi legătura cu DN 65 

(Craiova-Slatina-Piteşti continuat spre Bucureşti 

prin A1), DN 64 (Caracal-Drăgăşani-Vâlcea) şi DN 

67B (Drăgăşani-Târgu Jiu).  Infrastructura rutieră 

existentă asigură o bună legătură cu municipiile 

Drăgăşani, Slatina şi Râmnicu Vâlcea. Legătura cu 

Craiova este îngreunată deoarece DN 65C şi DN 

67B sunt degradate. 

                                                                    
9 Cf. INS Tempo – populația după domiciliu 1 iunie 

2016. 

 

Figura 27 - Racordare la principalele circulații 

 

Sursa: prelucrare consultant 

 

 

 

http://www.recensamantromania.ro/
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În ceea ce priveşte calea ferată, comuna Mădulari 

nu este traversată de acest tip de infrastructură. 

Cea mai apropiată gară se află în Municipiul 

Drăgăşani care este deservit de Magistrala 

secundară 201 (Râmnicu Vâlcea-Piatra Olt). Tot 

Municipiul Drăgăşani reprezintă principalul punct 

de acces la transportul public rutier de interes 

județean sau național. Există totuşi 2 trasee (4 

curse) de transport public județean care 

deservesc şi comuna Mădulari. Ambele pornesc 

din Drăgăşani şi operează dimineață în intervalul 

05:30-08:30 şi după amiază la ora 16:30. 

Frecvența redusă a acestor curse face ca accesul 

către dotările din Municipiul Drăgăşani să fie 

foarte dificil pentru persoane care nu dețin sau nu 

pot conduce un autovehicul privat.  

Figura 28 - Izocrona de 30 de minute de accesibilitate 

(rutier) pentru Municipiul Drăgăşani 

 

Sursa: analiză folosind aplicaţia Isoscope (http://isoscope.fh-

potsdam.de/) 

 

Distanța de aproximativ 25 km până la 

următoarea aşezare urbană alături de 

poziționarea pe o rută secundară face ca accesul 

locuitorilor comunei Mădulari la servicii de interes 

cotidian şi locuri de muncă mai diverse să fie 

îngreunat. Locuitorii comunei au nevoie de mai 

mult de 30 de minute pentru a ajunge la 

Drăgăşani, în cazul în care conduc un autovehicul 

privat. În acest sens se resimte nevoia de a 

ameliora condițiile de mobilitate pe legătura 

Mădulari – Drăgăşani. 

Infrastructura de transport la nivelul 
comunei 
 

Drumul județean DJ 677 reprezintă principala cale 

de acces în comuna Mădulari. Trama stradală este 

una organică, răsfirată, pentru a asigura legătura 

cu satele amplasate pe dealurile şi în văile din 

lungul drumului județean. Aproximativ 75% din 

drumurile principale care asigură legătura între 

sate sunt asfaltate şi se află într-o stare bună, DJ 

677 fiind recent modernizat. Singurul drum 

secundar nemodernizat traversează partea sudică 

a satului Bănțeşti. Relieful colinar face ca 

legăturile între sate să fie îngreunate, mai ales pe 

parcursul iernii. În acest sens va fi nevoie şi de 

completarea tramei stradale cu noi conexiuni 

rutiere între satele componente. De asemenea, se 

resimte şi nevoia de a amenaja drumuri către 

zonele împădurite, dat fiind faptul că acestea 

reprezintă o resursă importantă din punct de 

vedere economic. 

 

Profilul drumurilor din comuna Mădulari variază 

între 5 - 7 m rutier şi 0.5 – 3 m acostament cu 

rigolă şi spațiu verde. Pe parte carosabilă, profilul 

existent face față cererii de transport (fluxuri 

scăzute). Dificulatea apare pe segmentele cu o 

lățime de 5m (de exemplu DC 63) unde trecerea 

concomitentă a două autovehicule este 

îngreunată. În schimb, lipsesc pe suprafața 

întregii comune spațiile pietonale şi trecerile 

pentru pietoni. Astfel, pietonii circulă fie pe 

acostamentul străzii, fie pe marginea benzii 

carosabile, fiind expuşi în permanență riscului de 
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accidentare gravă. Acelaşi lucru este valabil şi 

pentru biciclişti. În consecință, cele mai favorabile 

modalități de deplasare nu au spațiu alocat în 

profilul stradal al comunei. Dacă acest lucru poate 

fi tolerat pe străzile secundare cu trafic foarte 

redus, pe drumul județean va fi necesară 

includerea infrastructurii pentru pietoni şi 

biciclişti. 

În plus, fiind vorba despre o comună cu un 

important potențial agricol şi silvicol este 

importantă şi amenajarea drumurilor de legătură 

între satele componente şi exploatațiile agricole 

şi zonele împădurite. 

 
Figura 29 - Infrastructura de transport rutier 

 
Sursa: analiză consultant  folosind: baze de date din Openstreetmap şi Opentopomap
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Transportul public 
 

Comuna Mădulari nu deține servicii proprii de 

transport public dar este deservită de două linii de 

transport județean. Pe teritoriul comunei există 

însă stații de transport public amenajate care sunt 

utilizate ca puncte pentru preluarea elevilor de 

către cele două autobuze şcolare. 

Infrastructura de parcare 
 

În ceea ce priveşte parcarea, numai în zona 

primăriei există amenajate o serie de parcaje. Dat 

fiind faptul că numărul dotărilor şi punctelor de 

interes cotidian este redus, nevoia pentru parcări 

este una redusă la nivelul comunei. Excepția o fac 

cele două zone în care se concentrează activități 

de interes public, şi anume stadionul de fotbal şi 

zona grădiniței din Bănțeşti / Dimuleşti. 

Concluzii 
 

În concluzie, deşi comuna Mădulari este deservită 

de un drum județean recent modernizat, aceasta 

rămâne o aşezare relativ izolată în sistemul de 

localități, fiind dependentă direct de serviciile de 

transport oferite la nivel județean. Acest aspect 

atrage după sine nevoia de a întări şi eficientiza 

legăturile cu Municipiul Drăgăşani. La nivel local 

este nevoie de continuarea demersului de 

modernizare a infrastructurii rutiere şi de crearea 

unor legături suplimentare care să faciliteze 

deplasările între sate. De asemenea, este nevoie 

de includerea infrastructurii pentru pietoni şi 

biciclete în profilele stradale, mai ales pe DJ 677, 

în vederea creşterii siguranței publice. 
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II.8. Echipare edilitară 
 

Gospodărirea apelor 
 

Teritoriul comunei Mădulari este străbătut de 

pâraiale Beica şi Mamu. Pe aceste cursuri de apă 

nu sunt executate lucrări de regularizare sau 

baraje pentru stocarea apelor. 

 

Alimentare cu apă 
 

În comuna Mădulari nu există un sistem 

centralizat de alimentare cu apă. Locuitorii 

satelor aparținătoare comunei se alimentează cu 

apa din fântânile amenajate, a căror capacitate 

este influențată de precipitații. În perioadele 

secetoase aceasta scade foarte mult.  

 

În acest sens, există un proiect demarat la nivelul 

întregii comune care prevede introducerea apei în 

sistem centralizat, fiind necesară o rețea de 

alimentare cu apă cu o lungime de aproxmativ 

32km, respectiv lugimea tuturor străzilor aferente 

satelor componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canalizarea 
 

Comuna Mădulari nu dispune în prezent de un 

sistem centralizat de canalizare şi epurare a 

apelor uzate menajere de la gospodăriile 

populației. Apele uzate sunt evacuate direct în sol, 

se infiltrează în pânza freatică de mică adâncime 

sau direct în sursele de suprafață şi au astfel 

influențe nefavorabile asupra:  

 calității fizico- chimice şi bacteriologice a 

apei potabile din fântânile existente,  

 factorilor de mediu sol şi subsol,  

 cursurilor de apă prin contaminarea 

acestora cu reziduurile componente din 

apele uzate menajere,  

 surselor de apă potabilă din avalul 

localității. 

 

Şi în acest caz este demarat un proiect de 

introducere a sistemului centralizat de canalizare 

la nivelul întregii comune. 

 

Alimentare cu energie electrică 
 

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor 

casnici şi a obiectivelor sociale şi culturale din 

comună se realizează din sistemul energetic 

național. 
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Pe teritoriul comunei Mădulari nu există trasee de 

linii electrice aeriene de 110, 220 sau 400 KVA şi 

nici stații electrice de transformare. 

 

Alimentarea consumatorilor casnici şi a 

obiectivelor sociale şi culturale din sistemul 

energetic național se face prin intermediul PTA 

20/0,4 KV racordate la LEA 20KV Drăgăşani-

Guşoieni-Mădulari-Şuşani. 

 

Din PTA 20/04KV pleacă 2 lini de 20KV până în PA 

Mădulari care este compus din 2 bare . Din bara 1 

pleaca 2 linii - linia Mamu şi linia Compresoare. 

Posturile trafo sunt aeriene şi sunt alimentate în 

sistem radial, acoperind cu capacitatea lor 

întreaga comună. Din posturile de transformare 

sunt alimentați prin intermediul firidelor de 

branşament existente atât fiecare consumator, 

cât şi sistemul de iluminat public. În localitate nu 

există consumatori casnici care să nu beneficieze 

de rețea electrică de joasă tensiune (0,4KV). 

 

Alimentarea cu energie electrică din linia Mamu a 

consumatorilor casnici şi a obiectivelor sociale şi  

culturale pe sate componente se prezintă după 

cum urmează: 

 Satul Bălşoara se alimentează din PTA 

Bălşoara 1 – 63 kVA şi din PTA Bălşoara 2 

– 100 KVA; 

 Satul Mamu se alimentează din PTA 

Mamu –  100 kVA; 

 Satul Iacovile se alimentează din PTA 

Iacovile – 250 KVA; 

 Satul Mădulari se alimentează din PTA 

Maădulari 1 – 100 kVA, PTA Mădulari 2 – 

160 kVA, PTA Mădulari 3 – 63 kVA şi PTA 

Mădulari 4 – 100 kVA; 

 Satul Bănțeşti se alimentează din PTA 

Bănțeşti Vale – 100 kVA şi din PTA 

Bănțeşti Deal – 100 kVA; 

 Satul Dimuleşti se alimentează din PTA 

Dimuleşti – 100 kVA. 

Tot din această bară se alimentează şi sonda 5510 

care are un post de 1600 kVA, sonda 4303 Mamu 

care are 2 posturi de 2000 kVA şi un post de 400 

kVA şi sonda 4301 care are un post de 40 kVA. 

 

Din linia Compresoare se alimentează parcul de 

sonde şi PTM Foraj Fluide prin 2 posturi de 1000 

kVA si stația de compresoare Mădulari prin 2 

posturi de 1600 kVA care se închide cu plecarea 

din bara 2 Guşoieni. 

 

Amplasarea posturilor de transformare este 

realizată în centrele de greutate ale 

consumatorilor casnici. 

 

Nu există disfuncționalități în alimentarea cu 

energie electrică a consumatorilor din localitate, 

cu excepția avariilor ce pot apărea la LEA 20 kVA 

(satele Bălşoara, Bănțeşti şi Dimuleşti). 

 

Alimentare cu căldură 
 

Căldura necesară pentru încălzirea spațiilor de 

locuit se obține prin arderea combustibililor solizi 

(lemn şi cărbune), în sobe din cărămidă sau din 

teracotă, realizate după soluții locale, fără o bază 

tehnică corectă, cu implicații asupra 

randamentului şi siguranței în exploatare. Lemnul 

pentru foc face parte din fondul forestier local, 

constatându-se o reducere a acestuia. După anul 

1990 se remarcă o reducere a folosirii cărbunelui, 

în principal din cauza lipsei de siguranță în 

exploatare (scăpari de gaze şi rezistență mică a 

sobelor în timp). Situația se prezintă la fel şi în 

ceea ce priveşte spațiile încălzite din clădirile 

sociale şi culturale de pe teritoriul comunei, fiind 

constatat însă un consum mai mare de cărbune.  

 

După 1990 activitățile de construcție, mai ales ale 

persoanelor fizice şi în sectorul privat, s-au 

intensificat, dar folosindu-se materiale cu un 

coeficient de transfer termic ridicat. Astfel, 

utilizarea bolțarilor din beton sau a pereților de 

lemn fără straturi termoizolante sunt doar câțiva 

dintre factorii care pot contribui la un confort 

redus în spațiile de locuit şi de lucru. 
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Alimentarea cu gaze naturale 
 

Comuna Mădulari nu este alimentată cu gaz 

metan. Ea este traversată în partea de nord – est 

de conducte de țiței din panoul de la Mitrofani şi 

conducte de transport gaze de sondă spre 

sistemul național de transport.  

 

În ceea ce priveşte alimentarea cu gaze naturale, 

este de asemenea demarat un proiect de 

deservire a întregii comune cu astfel de rețele, 

obiectiv realizabil prin racordarea la rețeaua de 

înaltă presiune Țicleni – Bucureşti.  

 

Telecomunicaţii 
 

În ceea ce priveşte rețeaua de comunicații şi mass 

– media, pe teritoriul comunei Mădulari în anul 

2014 funcționau două oficii poştale, peste 950 de 

telefoane mobile şi 932 de abonați TV şi DIGI TV. 

 

Managementul deşeurilor 
 

Consiliul Județean Vâlcea implementează în 

perioada 2014 –2016 proiectul „Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în județul 

Vâlcea” (SMID Vâlcea), cofinanțat prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională (FEDR), 

Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa 

prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de 

management integrat al deșeurilor și reabilitarea 

siturilor contaminate istoric”. Obiectivul general 

al proiectului este dezvoltarea unui sistem de 

management integrat al deșeurilor solide, cu o 

capacitate suficientă pentru administrarea 

deșeurilor municipale pe o perioadă de 30 de ani 

la nivelul întregului județ Vâlcea. 

 

Conform SMID Vâlcea şi Master Planului privind 

gestionarea deşeurilor în județul Vâlcea, comuna 

Mădulari face parte din zona 2 de management al 

deşeurilor, din care fac parte: 

 1 municipiu: Drăgăşani; 

 2 oraşe: Berbeşti, Horezu; 

 25 comune: Alunu, Amărăşti, Cernişoara, 

Copăceni, Crețeni, Fârtățeşti, Guşoeni, 

Lădeşti, Lăpuşata, Lungeşti, Măciuca, 

Mădulari, Măldăreşti, Mateeşti, Mitrofani, 

Roeşti, Roşiile, Slătioara, Stăneşti, Stoeşti, 

Şuşani, Suteşti, Tetoiu, Vaideeni, Valea 

Mare. 

 
Figura 30 - Zonele de gestionare a deşeurilor în jud. Vâlcea 

 
Sursa: Master Planul privind gestionarea deşeurilor în jud. Vâlcea 

 

De asemenea, conform Master Planului, în anul 

2010 comuna Mădulari a semnat contractul de 

delegare a gestiunii serviciului public zonal de 

salubritate, prin concesiune cu SC GRUP 

SALUBRIZARE URBANA SA, contract cu o 

valabilitate de 5 ani. 

 

Concluzii 
 

În ceea ce privește echiparea edilitară în comuna 

Mădulari, principala problemă asupra căreia 

trebuie atrasă atenția face referire la lipsa 

rețelelor de alimentare cu apă, de canalizare şi de 

gaze de la nivelul întregii comune. La aceasta se 

adaugă disfuncționalitățile privind regimul de 

construire local, utilizându – se materiale cu 

coeficient de transfer termic ridicat, fapt ce 

conduce la utilizarea unor cantități mari de 

combustibil pentru încălzire. 
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II. 9. Capacitate 

administrativă 
 

Bugetul local 
 

Comuna Mădulari este o comună cu o mărime 

demografică mică, ce ilustrează principiul 

conform căruia masa critică (respectiv numărul de 

locuitori) este importantă și necesară din punct 

de vedere al capacității autorităților publice locale 

de a elabora și implementa politici de dezvoltare. 

 

Astfel, conform estimărilor Băncii Mondiale 

pentru perioada de programare 2014-2023, 

comuna Mădulari dispune de un buget 

operațional de € 1,474,501. Bugetul operațional 

reprezintă bugetul pe care o unitate administrativ 

- teritorială îl are la dispoziție, putând fi folosit 

atât pentru finanțarea unor investiții de capital, 

cât și pentru alte cheltuieli de dezvoltare. Având 

în vedere că investițiile de capital presupun și 

cheltuieli ulterioare de operare și mentenanță, cu 

cât se va aloca un buget mai mare pentru 

investiții de capital, cu atât vor fi mai mari 

cheltuielile de operare și mentenanță care vor fi 

acoperite din bugetele nealocate viitoare.  

 

Analiza bugetului local al comunei din ultimii ani 

indică o creștere îmbucurătoare a veniturilor 

proprii raportate la numărul de locuitori în anul 

2015, față de anul 2010, în ambii ani comuna 

Mădulari înregistrând valori peste media 

comunelor din vecinătate şi a mediului rural din 

județul Vâlcea. Cu toate acestea, deşi valoarea 

veniturilor proprii este una ridicată, la nivelul 

veniturilor totale, în afară de comuna Guşoieni, 

toate celelalte unități administrative din 

vecinătate au venituri totale mai mari. 
Figura 31 - Venituri proprii pe cap de locuitor în anii 

2010 şi 2015 

 
Sursa: Bugetele locale ale comunelor din judeţul Vâlcea 

0 500 1000

Mediul rural jud. Vâlcea
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În ceea ce privește cheltuielile totale din intervalul 

2010 - 2015, se remarcă o creştere acestora  cu 

aproximativ 96%. Distribuția pe categorii de 

cheltuieli relevă o creştere accentuată  în 

categoriile de Cheltuieli de capital, Cultură, 

recreere şi religie, precum şi Transporturi, în timp 

ce cheltuielile pentru Asistență socială, 

Învățământ sau Servicii şi dezvoltare publică, 

locuințe, mediu şi ape au înregistrat scăderi.

 

Figura 32 - Evoluţia categoriilor de cheltuieli în comuna Mădulari, în anii 2010 şi 2015 

 
Sursa: Bugetul local al comunei Mădulari 

 

Capacitatea administrativă locală 
 

Aparatul administrativ al comunei Mădulari este  

proporțional cu dimensiunea relativ mică a 

comunității: 14 persoane, din care 5 posturi sunt 

momentan vacante. Mai mult, o serie de 

compartimente nu au încă posturile ocupate, 

acestea fiind Compartimentul Registrul Agricol şi 

Compartimentul Asistență Socială din subordinea 

Secretarului, precum şi Compartimentul Financiar 

Contabil din subordinea Viceprimarului. Pe lângă 

acestea, posturi vacante se mai regăsesc în 

Compartimentul Impozite şi taxe locale şi în 

Compartimentul administrativ şi deservire din 

subordinea viceprimarului, acesta din urmă fiind 

şi cel cu cele mai multe locuri disponibile.  

 

Nu în ultimul rând, se remarcă lipsa unui 

compartiment dedicat problemelor de urbanism 

şi dezvoltare locală, precum și a unei unități 

pentru managementul proiectelor. În contextul 

mărimii demografice restrânse a comunei, 

atribuțiile unor astfel de compartimente pot fi 

preluate de alte compartimente din cadrul 

organigramei, însă, având în vedere ponderea 

ridicată de posturi vacante, în eventualitatea 

demarării unor proiecte şi a unor inițiative de 

atragere de finanțări externe, capacitatea tehnică 

și de gestiune a proiectelor va fi insuficientă. O 

soluție în acest sens poate consta și în 

contractarea unui consultant extern.  

  

-1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00

2010

2015

Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii
Transferuri între unități ale administrației publice
Asistență socială
Cheltuieli de capital
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent
Servicii publice generale
Învățământ
Sănătate
Cultură, recreere și religie
Asigurări și asistență socială
Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape
Transporturi



 

 
45 

II.10. Analiza SWOT  
P

U
N

C
T

E
 T

A
R

I 

 Existența elementelor de cadru 

natural favorabile care oferă o serie 

de resurse precum apele care pot fi 

amenajate pentru practicarea 

pescuitului sau fondul forestier care, 

pe lângă deținerea unor cantități 

semnificative de fructe de pădure, 

ciuperci şi plante medicinale, poate fi 

exploatat şi în domeniul prelucrării 

lemnului; 

 Caracteristicile terenurilor şi 

ocupațiile tradiționale ale locuitorilor 

care favorizează practicarea 

agriculturii şi zootehniei; 

 Potențialul zonei pentru vânătoare; 

 Existența resurselor de petrol care au 
determinat aparița activităților 
industriale extractive; 

 Ponderea ridicată a companiilor 
înființate în ultimii 5 ani; 

 Creştera sectorului agricol în ultimii 
ani în ceea ce priveşte numărul de 
angajați şi cifra de afaceri 
înregistrată; 

 Existența unor inițiative locale care au 
ca scop îmbunătățirea nivelului de trai 
în comuna Mădulari. Un astfel de 
exemplu este Asociația „Beica 
Mădulari”; 

 Existența unor clădiri în proprietatea / 
administrarea autorităților locale care 
pot fi reutilizate (Ex: clădirile fostelor 
şcoli sau grădinițe); 

 Localizarea în zona piemontană care 
în unele locuri se prezintă sub forma 
unor peisaje favorabile ce pot fi 
valorificate. 

 80% din infrastructura rutieră este 
modernizată 

 Existența unor drumuri pietruite care 
se pot transforma în legături rutiere 
între satele comunei 

P
U

N
C

T
E

 S
L

A
B

E
 

 Mărime demografică redusă, sub 
2000 de locuitori, care poate îngreuna 
accesarea finanțărilor; 

 Tendința actuală de declin 
demografic şi îmbătrânire a 
populației; 

 Rata de înlocuire a forței de muncă de 
623.1 ‰ care indică o viitoare criză pe 
piața muncii în comuna Mădulari; 

 Comuna a fost caracterizată de o 
„marginalizare medie”, satul 
Dimuleşti fiind chiar încadrat în 
categoria localităților unde o parte 
din locuitori trăiesc în  condiții 
definite de sărăcie, capital uman 
subdezvoltat (educație şi sănătate) şi 
condiții de locuire precare; 

 În ciuda resurselor semnificative de 
terenuri agricole, fragmentarea 
terenurilor, lipsa asociativității, 
accesul limitat al micilor producători 
la piețele de desfacere şi lipsa 
orientării către noi agriculturi precum 
cea ecologică reprezintă principalele 
probleme în domeniul agriculturii cu 
care se confruntă comuna; 

 Din întreaga suprafață agricolă mai 
puțin de jumătate este cultivată, în 
cea mai mare parte terenul fiind 
nefolosit, rămas în paragină, ocupat 
de resturi vegetale; 

 Anumite zone ale comunei Mădulari 
se află sub amenințarea riscurilor 
naturale de inundații şi alunecări de 
teren; 

 Lipsa accesului locuitorilor la rețelele 
edilitare de alimentare cu apă 
potabilă, canalizare şi alimentare cu 
gaze naturale; 

 Necesitatea unei game mai variate de 
evenimente cultural – artistice şi de 
activități pentru petrecerea timpului 
liber. 

 Conectivitate redusă între sate; 

 Doar 2 din 5 sate sunt deservite de DJ 
677; 

 Dependența de Municipiul Drăgăşani 
în ceea ce priveşte serviciile de 
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transport (gară CFR, autogară, etc.); 

 Lipsa infrastructurii pentru pietoni şi 
biciclişti; 

 Zone agricole şi păduri care nu sunt 
deservite de drumuri de exploatare 
modernizate; 

 Concentrarea spațială a dotărilor de 
interes cotidian în zona primăriei face 
ca satele Dimuleşți şi Bălşoara sa aibă 
acces îngreunat la acestea; lipsa unor 
centre de interes local (învățământ, 
unități comerciale, locuri de muncă 
etc.). 

O
P

O
R

T
U

N
IT

Ă
Ț

I 

 Oportunitățile de finanțare a 
proiectelor de dezvoltare locală prin 
programe precum P.N.D.R, P.N.D.L. 
etc.; 

 Contextul favorabil al apartenenței la 
GAL – ul „Țara Vinului”; 

 Localizarea în proximitatea unor arii 
naturale protejate, precum şi 
existența la nivelul județului Vâlcea şi 
a Regiunii Sud – Vest Oltenia a unui 
număr semnificativ de obiectice 
turistice pot influența dezvoltarea 
comunei Mădulari din punct de vedere 
turistic în viitor. 

 Autostrada Piteşti - Slatina-Craiova 
inclusă în MGT, orizontul 2020, 
asigură o mai bună conexiue cu alte 
centre urbane de interes național. 

A
M

E
N

IN
Ț

Ă
R

I 

 Localizarea comunei Mădulari în 
partea de sud a județului Vâlcea, într – 
o zonă puternic rurală, pe o rază de 
aproximativ 20 km neexistând niciun 
centru urban. Această arie este 
caracterizată în acelaşi timp şi de 
ponderea ridicată a comunelor cu un 
potențial redus de dezvoltare, printre 
care şi comuna Mădulari; 

 Concentrarea interesului investitorilor 
către zone mai dezvoltate din județ şi 
din regiune; 

 Numărul redus al obiectivelor de 
atractivitate turistică din zona 
centrală a Reginii Sud – Vest Oltenia 
care ar putea contribui la stabilirea 
unei identități locale. 

 Populația în continuă scădere face 
dificilă creşterea accesibilității cu 
transportul public – cererea redusă 
face dificilă atingerea eficienței 
transportului public. 

 Îmbătrânirea populației schimbă 
tiparele de deplasare. 
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III.1. Contextul strategic 
 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Comunei Mădulari pentru perioada 2016 – 2024 

reprezintă un prim pas pentru creșterea eficienței 

actului de guvernanță locală, fiind în acelaşi timp 

şi o oportunitate de aliniere la standardele 

europene şi de familiarizare a administrației 

publice locale cu privire la posibilitățile de 

finanțare ale viitoarelor acțiuni de dezvoltare 

locală. 

 

Ținând cont de faptul că o abordare integrată a 

planificării teritoriale este posibilă doar în 

contextul mai amplu al liniilor directoare trasate 

la niveluri administrative superioare, în 

conturarea strategiei au fost luate în calcul 

următoarele demersuri strategice: 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 

(PNDR) 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 

2020 este un program prin care se acordă fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană şi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guvernul României pentru dezvoltarea 

economico – socială a spațiului rural din România. 

 

PNDR răspunde la 3 dintre provocările de 

dezvoltare stabilite prin Acordul de Parteneriat: 

 Competitivitatea şi dezvoltarea locală 

 Oamenii şi societatea 

 Resursele 

 

Prin PNDR vor fi finanțate 14 măsuri de 

dezvoltare rurală  cu o alocare financiară de 9,363 

mld Euro, din care 8,015 mld FEADR (Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) şi 

1,347 mld contribuție națională. 

 

Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru 

perioada de programare 2014‐2020 sunt: 

 Modernizarea şi creşterea viabilității 

exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, 

deschiderea către piață şi procesarea produselor 

agricole; 

 Încurajarea întineririi generațiilor de 

agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor 

fermieri; 
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 Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază 

ca precondiție pentru atragerea investițiilor în 

zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă şi 

implicit dezvoltarea spațiului rural. 

 Încurajarea diversificării economiei rurale 

prin promovarea creării şi dezvoltării IMM-urilor 

în sectoarele nonagricole din mediul rural; 

 Promovarea sectorului pomicol, ca sector 

cu nevoi specifice, prin intermediul unui 

subprogram dedicat; 

 Încurajarea dezvoltării locale plasate sub 

responsabilitatea comunității prin intermediul 

abordării LEADER. Competența transversală a 

LEADER îmbunătățeşte competitivitatea, 

calitatea vieții şi diversificarea economiei rurale, 

precum şi combaterea sărăciei şi excluziunii 

sociale. 

 

PNDR susține dezvoltarea spațiului rural prin 

abordarea strategică a următoarelor obiective:   

 

OS1 Restructurarea şi creşterea viabilității 

exploatațiilor agricole 

OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale şi 

combaterea schimbărilor climatice 

OS3 Diversificarea activităților economice, 

crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii şi serviciilor pentru creşterea 

calității vieții în zonele rurale 

 

Pentru realizarea obiectivului strategic 1, prin 

măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele 

categorii de intervenție (submăsurile sM4.1, 

sM4.2, sM4.3, sM6.1, sM6.3, sM6.5, sM9.1, 

sM16.4 si sM16.4a): 

 Înființarea, extinderea şi modernizarea 

dotărilor la nivel de fermă (clădiri, 

drumuri de acces, irigații, tehnologii de 

reducere a poluării şi producție de energie 

din surse regenerabile, facilități de 

depozitare, comercializare şi procesare, 

inclusiv în contextul lanțurilor scurte, 

etc.); 

 Investiții în procesare şi comercializare, 

inclusiv în eficiență energetică, marketing, 

depozitare, condiționare, adaptare la 

standarde, etc; 

 Sprijin pentru restructurarea fermelor, în 

special a celor mici, şi întinerirea generațiilor de 

fermieri; 

 Gestionarea riscurilor în sectorul agro-

alimentar; 

 Activități consiliere şi formare, realizate 

inclusiv prin intermediul grupurilor de producători. 

 

Pentru realizarea obiectivului strategic 2, prin 

măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele 

categorii de intervenții (submăsura sM8.1): 

 Acțiuni de împădurire a terenurilor 

agricole şi neagricole, precum şi realizarea 

perdelelor forestiere pe aceste terenuri; 

 Plăți compensatorii fermierilor care îşi 

asumă în mod voluntar angajamente de agro-

mediu; 

 Plăți compensatorii fermierilor care se 

angajează în mod voluntar să adopte sau să 

mențină practici şi metode specifice agriculturii 

ecologice; 

 Plăți compensatorii fermierilor care se 

angajează în mod voluntar să continue activitatea 

în zonele care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice. 

 

Pentru realizarea obiectivului strategic 3, prin 

măsurile PNDR vor fi finanțate următoarele 

categorii de intervenție (submăsurile sM6.2, 

sM6.4, sM7.2, sM7.6, sM19.1, sM19.2 si sM19.4): 
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 Sprijin pentru realizarea de investiții 

pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici 

non-agricole în zonele rurale; 

 Îmbunătățirea infrastructurii locale 

(sisteme de alimentare cu apă, canalizare, 

drumuri locale), infrastructură educațională, 

medicală şi socială; 

 Restaurarea şi conservarea moştenirii 

culturale; 

 Sprijin pentru strategii generate la nivel 

local, care asigură abordări integrate pentru 

dezvoltarea locală. 

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

(AFIR) este instituția care asigură implementarea 

tehnică şi financiară a PNDR 2014 – 2020.10  

 

Programul Național de Dezvoltare Locală 

(PNDL) şi alte surse de finanțare 

 

Programul Național de Dezvoltare Locală este cel 

mai important instrument de finanțare de la 

bugetul de stat. PNDL este un program 

multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administrației Publice, prin care se 

pot accesa fonduri alocate de la bugetul de stat, 

destinate dezvoltării locale. Acest program 

vizează creşterea accesibilității la resurse şi a 

calității vieții pentru toți locuitorii României. 

 

PNDL este compus din trei subprograme: 

 Subprogramul „Modernizarea satului 

românesc”; 

 Subprogramul „Regenerarea urbană a 

municipiilor și orașelor”; 

 Subprogramul „Infrastructură la nivel 

județean”. 

 

                                                                    

10  www.afir.info 

În acest context, comuna Mădulari are alocată 

pentru modernizarea drumurilor comunale în 

perioada 2015 – 2019 suma de 6,327,755.00 lei.11 

 

La acest program, se pot adăuga ca posibile 

instrumente de finanțare proiectele susținute de 

Compania Națională de Investiții (CNI). CNI S.A. 

este o societate comercială pe acțiuni înființată în 

anul 2001, care se autofinanțează şi care 

funcționează sub autoritatea Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. 

 

În cadrul Programului național de construcții de 

interes public sau social există următoarele 

subprograme: 

 

 Săli de sport 

 Complexuri sportive 

 Aşezăminte culturale 

 Bazine de înot 

 Lucrări în primă urgență 

 Patinoare artificiale 

 Reabilitare blocuri de locuințe situate în 

localități din zone defavorizate 

 Instituții de învățămât superior de stat 

 Unități sanitare din mediul urban 

 Săli de cinema 

 

Strategia Integrată pentru Dezvoltarea 

Durabilă a Județului Vâlcea pentru perioada 

2015 – 2022 

 

Pe baza unui set de vulnerabilități identificate la 

nivel județean în Strategia pentru Dezvoltarea 

Durabilă, județul Vâlcea îşi propune pentru 

perioda 2015 – 2022 să devină un judeţ dinamic, 

competitiv şi prosper, urmărind obiectivul general 

de: Îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei şi 

promovare a dezvoltării durabile prin valorificarea 

potenţialului existent, diversificarea și extinderea 

activităţilor economico-sociale, în vederea creșterii 

nivelului de trai al locuitorilor judeţului Vâlcea.  

                                                                    

11 Conform Listei obiectivelor de investiții finanțate în 

perioada 2015 - 2019 

http://www.afir.info/
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Pentru atingerea acestui deziderat a fost stabilit 

şi un set de obiective strategice complementare: 

 Valorificarea poziției strategice prin 

eliminarea disparităților economice şi 

sociale intra şi interregionale (naționale si 

europene), precum și a disparităților 

dintre mediul urban și cel rural în cadrul 

județului; 

 Valorificarea durabilă a patrimoniului 

natural şi antropic al județului; 

 Creşterea competitivității economice prin 

dezvoltarea economică și promovarea 

turismului cu reflectare directă în 

creșterea nivelului de trai al populației; 

 Dezvoltarea și utilizarea eficientă a 

capitalului uman, adaptarea calificărilor 

profesionale la cerințele pieței și 

creșterea incluziunii sociale. 

În plus, în raport cu potențialul economic și 

demografic, cu nivelul de dotare și echipare, cu 

poziția în teritoriu și accesibilitatea, în cadrul 

strategiei este preluată din PATJ Vâlcea 

propunerea de dezvoltare policentrică a județului, 

comuna Mădulari făcând parte din aria de 

influență a municipiului Drăgăşani, alături de: 

Amărăşti, Crețeni, Drăgoeşti, Glavile, Guşoeni, 

Mitrofani, Lungeşti, Orleşti, Prundeni, Scundu, 

Ştefăneşti, Şuteşti şi Voiceşti. Cu toate acestea, în 

cadrul strategiei nu sunt oferite în mod explicit 

direcții de dezvoltare care să vizeze direct 

comuna Mădulari. 

 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean 

Vâlcea 

 

PATJ Vâlcea încadrează comuna Mădulari în 

partea de sud a județului, într – o zonă puternic 

rurală, pe o rază de aproximativ 20 km neexistând 

niciun centru urban, aici fiind înregistrată şi o 

accentuată tendință de depopulare în ultimii ani.  

 

De asemenea, încadrarea în P.A.T.N. Secţiunea a 

VIII – a Dezvoltarea rurală (în curs de avizare) 

prezentată în cadrul PATJ Vâlcea grupează 

comunele județului în funcție de indicele sintetic 

al dezvoltării. Comuna Mădulari face şi de această 

dată parte din categoria zonelor rurale cu un 

indice foarte scăzut, 17 din cele 19 comune ale 

acestei grupe fiind localizate în sudul județului.  

 

Pentru asigurarea unui sistem echilibrat de servire 

a populației, PATJ Vâlcea propune 7 centre 

polarizatore principale la nivelul județului, 

municipiul Drăgăşani fiind centrul coordonator 

pentru comuna Mădulari. 

 
Figura 33 - Încadrarea în PATN Secțiunea a VIII – a 

Dezvoltarea Rurală (în curs de avizare) 

 
Sursa: PATJ Vâlcea 

 

Mai mult, PATJ Vâlcea identifică o serie de 

probleme în cadrul județului pentru care propune 

măsuri în ceea ce priveşte: 

 reorganizarea învățământului gimnazial 

în zonele cu un număr redus de elevi pe 

cadru didactic (sub 10), în care parțial se 

constată şi un număr redus de elevi pe 
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sală de clasă (sub 11), printre acestea 

aflându – se şi comuna Mădulari; 

 realizarea sistemelor centralizate de 

alimentare cu apă şi canalizare în toate 

comunele județului, inclusiv Mădulari; 

 îmbunătățirea calității apelor subterane 

afectate de produsele petroliere din 

comuna Mădulari. 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației 

Grupul de Acțiune Locală „Ținutul Vinului” 

 

Teritoriul GAL Tinutul Vinului este amplasat ȋn 
partea central sudică a României, respectiv ȋn 
partea de sud a judeṭului Vâlcea şi are ȋn 
componenṭă 17 unități administrative din judeṭul 
Vâlcea: oraşul Bălceşti şi comunele: Amărăşti, 
Creṭeni, Diculeşti, Făureşti, Ghioroiu, Lalosu, 
Lăcusteni, Măciuca, Mădulari, Mitrofani, Orleşti, 
Prundeni, Ṣtefăneşti, Suteşti, Valea Mare şi 
Voiceşti.  

Prin implementarea SDL, GAL – ul „Ținutul 
Vinului” urmăreşte atingerea următoarelor 
obiective principale: 

1. Favorizarea competitivității agriculturii 

Măsuri: 

 Formarea profesională a actorilor 
implicați în sectorul agricol din 
teritoriul GAL „Ținutul Vinului”; 

 Creşterea performanței economice a 
exploatațiilor agricole şi pomicole; 

 Ajutor pentru ferme mici; 

 Sprijinirea tinerilor fermieri. 

2. Obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de 
muncă 

Măsuri: 

 Sprijin pentru crearea de noi activități 
economice în sectorul non-agricol; 

 Dezvoltarea sectorului non-agricol; 

 Dezvoltare rurală; 

 Infrastructură socială pentru comunitățile 
marginalizate/ cu risc de sărăcie/ 
excluziune socială din teritoriul GAL 
„Ținutul Vinului”. 

 

III.2. Concluzii ale analizei 

și premise pentru 

dezvoltare 
 

Planificarea dezvoltării comunei Mădulari și 

definirea viziunii pornesc de la problemele a căror 

rezolvare a reieșit ca prioritară din analiza 

diagnostic și în urma consultării publice, dar și de 

la elementele de diferențiere identificate. 

Dificultățile de dezvoltare ale comunei pornesc de 

la 4 cauze interrelaționate, vizibile, de asemenea,  

în mare parte din aşezările rurale din România. 

1. Poziționarea relativ izolată, pe un drum 

județean (DJ 677) cu fluxuri reduse de circulație 

(între 500-2000 vehicule / zi), care traversează 

doar 2 din cele 6 sate ale comunei face ca o 

economie bazată pe tranzit să nu fie viabilă. 

Acesta este şi motivul pentru care o deservire a 

transportului public județean pentru toate satele 

componente este dificilă, rămânând astfel zone 

greu accesibile.   

Cu toate acestea, poziția cvasi izolată, departe de 

marile culoare de transport, reprezintă şi un 

avantaj deoarece comuna Mădulari se identifică 

drept o aşezare liniştită, departe de agitația 

mediului urban şi de poluarea fonică şi a aerului 

de pe drumurile naționale şi județene de interes 

regional. De asemenea, legătura facilă cu 

municipiile Drăgășani, Slatina şi ulterior cu alte 

centre urbane (Craiova-Piteşti-Bucureşti) face ca 

locuitorii să beneficieze de un bun acces la dotări 

de interes supraregional (sănătate, educație, 

transport). 
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2. Migrația populației către mediul urban sau 

către alte state şi sporul natural negativ produc 

scăderi accentuate ale populației (18% între 2009 

şi 2016). Având în vedere faptul că populația se 

află deja sub pragul de 2000 de locuitori (1442 

locuitori în 2016), este limitată capacitatea de 

investiție şi administrare a autorităților locale în 

proiecte şi servicii publice eficiente. Acest aspect 

este vizibil mai ales la înființarea de noi dotări 

cum ar fi sistemul de alimentare cu apă și 

canalizare, care s-ar putea să nu găsească 

suficienți utilizatori. Mai mult, o parte însemnată 

din dotările de învățământ au fost închise şi 

abadonate în decursul ultimilor ani în lipsa 

numărului de elevi pentru care serviciile comunei 

au fost dimensionate inițial. 

De asemenea, migrația populației, mai ales a 

persoanelor tinere, apte de muncă, face ca 

posibilele noi investiții sau dezvoltări economice 

să nu găsească suficientă forță de muncă pe plan 

local. În acest context, activitățile de economie 

socială încep să fie din ce în ce mai importante 

pentru dezvoltarea comunității, astfel de 

inițiative meritând a fi susținute şi continuate. 

 

Nu în ultimul rând, lipsa de atractivitate a 

comunei este cauzată şi de oferta redusă de 

evenimente cultural – artistice, precum şi a 

facilităților de petrecere a timpului liber. Totuşi pe 

acest palier sunt vizibile deja o serie de intervenții 

recente al căror impact este deja vizibil (ex. 

stadionul).  

 

3. Performanța economică redusă face ca o 

parte însemnată din populație să fie nevoită să 

migreze către centrele urbane pentru un loc de 

muncă. Deşi profilul agricol este caracteristic 

comunei Mădulari, acesta este în declin, din ce în 

ce mai puține persoane reuşind să producă mai 

mult decât ar consuma, aspect care face ca 

agricultura practicată să fie mai degrabă una de 

subzistență. Principalele cauze ale acestui 

fenomen sunt forța de muncă îmbătrânită, 

proprietarii cu domiciliul în altă localitate, lipsa 

posibilităților financiare și distrugerile cauzate de 

porcii mistreți. 

Lipsa asocierii între agricultori îngreunează 

procesul de modernizare şi eficientizare a 

agriculturii, atât de necesar pentru o orientare 

către produse cu valoare adăugată crescută şi 

facilitarea accesului către piețele de desfacere.  

4. Tendința actuală de îmbătrânire a populației 

reprezintă o problemă acută şi o provocare din ce 

în ce mai mare pentru viitorul apropiat (rata de 

înlocuire a forței de muncă de 623.1 ‰ indică o 

capacitate în scădere de a asigura forță de muncă 

locală în următorii ani).  

O parte însemnată a comunității locale (35% din 

populație având vârste de peste 60 ani) se 

deplasează cu dificultate, având accesul 

îngreunat către dotările publice la nivelul comunei. 

În acest context, îşi face simțită prezența nevoia 

unei unități sanitare mobile sau a altui mijloc de a 

oferi asistență medicală şi socială persoanelor 

aflate în zone cu o accesibilitate redusă.  

Nu în ultimul rând, în acest context este de 

menționat lipsa investițiilor în ultimii ani în 

infrastructura de asistență socială, ceea ce, în 

contextul unei populații din ce în ce mai 

vulnerabile, reclamă intervenție imediată, în 

special în ceea ce privește persoanele vârstnice și 

greu deplasabile, dar și tinerii și copii din categorii 

sociale dezavantajate.  

Elemente de diferenţiere şi 
fundamentare  a strategiei de 
dezvoltare 
 

Comuna Mădulari se diferențiază prin 

amplasamentul în zona dealurilor piemontane 

străbătute de către afluenții râului Olt, zonă care 

beneficiază de prezența unor peisaje favorabile 

datorate atât zonelor de luncă şi forestiere, cât şi 

peisajului rural. În acest context, poziționarea 

relativ izolată a comunei care îi oferă un caracter 
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liniştit o poate transforma într-o alternativă 

viabilă la ritmul alert al mediului urban. 

De asemenea, zonele împădurite şi cele colinare 

adăpostesc cantități semnificative de vânat, cu 

precădere porci mistreți care în prezent 

reprezintă o resursă nevalorificată. Mai mult 

decât atât, aceştia reprezintă unul dintre 

principalii dăunători pentru exploatațiile agricole 

şi viticole. 

Stadiul actual de dezvoltare al comunei este 

caracterizat de faptul că aceasta reuşeşte să ofere 

condițiile de bază pentru locuitori, respectiv o 

parte însemnată din infrastructura stradală 

modernizată (aprox. 80%), dotări de interes 

public cum ar fi cămin cultural, terenuri de sport, 

culte şi învățământ preşcolar, primar şi secundar. 

Totuşi, deşi aceste dotări reuşesc într-o oarecare 

măsură să satisfacă nevoile de bază ale 

comunității, ele nu reuşesc să genereze 

dezvoltare sau să stopeze procesul de migrație a 

locuitorilor.  

Astfel, întregul set de obiective, măsuri şi proiecte 

sunt orientate către creşterea calității vieții şi 

atragerea de noi activități economice pentru a 

contracara procesul de declin demografic și, într-

un scenariu negativ pe termen lung, depopularea 

comunei. În acest context, Mădulari va trebui să 

îşi convingă locuitorii plecați, dar care încă dețin 

proprietăți în comună, să se întoarcă, sau să 

atragă rezidenți noi, oferindu-le o calitate ridicată 

a locuirii, un peisaj natural deosebit, activități 

culturale şi comunitare dar şi un cadru favorabil 

pentru a investi.  

 

 

 

 

 

III.3. Viziune și obiective 
Chiar dacă Strategia de dezvoltare locală și 

portofoliul propus vizează perioada curentă de 

programare, respectiv orizontul 2016-2024, în 

ceea ce privește formularea viziunii de dezvoltare, 

pentru a aduce un impact real aceasta trebuie să 

vizeze un termen mediu-lung, în consecință fiind 

formulată pentru 2030. 

 

Astfel, în anul 2030 comuna Mădulari se 

caracterizează drept o aşezare liniştită, care îşi 

pune în valoare peisajul natural şi cultural, fiind 

o alternativă atractivă atât pentru locuire, cât şi 

pentru petrecerea timpului liber, la ritmul alert 

al mediului urban.  

 

Economia locală se bazează pe un set de produse 

realizate în comună care pot fi comercializate în 

regiune sub conceptul de „Coşul de Mădulari”. 

Conceptul se referă la un coş cu produse 

alimentare de înaltă calitate realizate în comună, 

cum ar fi: pâine şi alte produse de panificație, 

zarzavaturi, roşii, castraveți, ridichii, ciuperci, 

lactate, mere și vin (calorificând apartenența la 

GAL). Setul de produse din gospodării/ ferme 

locale este completat şi de carnea de vânat, 

aspect care face din comuna Mădulari şi o 

importantă destinație pentru vânători. Elementul 

cheie pentru dezvoltarea economiei locale va 

consta în asocierea producătorilor locali. 

Totodată, asociația de producători va reprezenta 

şi un important partener pentru persoanele care 

vor dori să se stabilească în comună, să 

investească sau să se angajeze. 

 

Nu în ultimul rând, infrastructura de transport şi 

cea tehnico-edilitară asigură o bună funcționare a 

gospodăriilor şi a activităților economice. 

Sistemul de servicii publice şi dotări sunt 

performante şi adaptate la nevoile locuitorilor, 

inclusiv la nevoile vârstnicilor și ale tinerilor și 

copiilor.  
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Mădulari Echipat 
 

Teritoriu echipat pentru a susține activități 

economice şi o locuire de calitate 

 

Obiectivul se referă cu precădere la infrastructura 

de transport şi cea a rețelelor tehnico-edilitare. 

Dat fiind faptul că cea mai mare parte a 

drumurilor locale sunt modernizate, accentul 

cade pe asigurarea utilităților pentru gospodăriile 

comunei. Astfel, principalele proiecte care 

deservesc acest obiectiv sunt cele de alimentare a 

gospodăriilor cu apă potabilă implementarea unui 

sistem de canalizare şi a unei rețele de alimentare 

cu gaze naturale.  

 

Odată cu finalizarea lucrărilor aferente inserției 

rețelelor tehnico - edilitare şi acoperirea rigolelor 

din lungul DJ 677, se pot amenaja şi trotuare 

împreună cu benzi pentru biciclişti pentru 

asigurarea siguranței deplasărilor nemotorizate. 

Pentru a completa trama stradală principală care 

leagă toate satele comunei va fi nevoie şi de 

modernizarea DC 63A, o legătură esențială către 

satul Dimuleşti (cel mai populat sat din cele şase 

sate componente ale comunei). Pe termen mediu 

– lung sunt luate în considerare şi noi legături 

între satele componente sau drumuri de 

exploatare care să asigure o mai bună conexiune 

cu zonele agricole sau cu pădurile care găzduiesc 

o parte însemnată din resursele naturale ale 

comunei. 

 

De asemenea, pentru a creşte siguranța în spațiul 

public, obiectivul include şi proiecte de 

modernizare a iluminatului stradal sau de 

introducere a sistemelor de supraveghere video. 

 

Măsurile avute în vedere în cadrul acestui 

obiectiv sunt: 

1.1 Creşterea siguranței în spațiul public şi 

modernizarea şi extinderea infrastructurii de 

telecomunicații 

1.2 Deservirea comunei Mădulari cu rețele 

tehnico – edilitare  

1.3 Extinderea şi modernizarea infrastructurii 

rutiere în vederea ameliorării conexiunilor 

intracomunale 

1.4 Asigurarea siguranței pentru modalitățile 

nemotorizate de deplasare 

1.5 Asigurarea unui serviciu accesibil şi 

performant de transport public 

1.6 Gestionarea riscurilor naturale şi protecția 

mediului 

 

Mădulari Performant 
 

Economie locală performantă constituită în 

jurul unui set de produse locale 

 

Obiectivul se află în legătură directă cu cel 

dedicat spiritului comunitar, punând asocierea 

agricultorilor şi producătorilor locali la baza 

dezvoltării economice. Pornind de la faptul că 

infrastructura de transport este în mare măsură 

modernizată,  se poate dezvolta infrastructura de 

sprijin pentru afaceri care să susțină atât 

activitățile agricole, cât şi pe cele non – agricole. 

 

În acest sens, sunt promovate acțiunile de 

eficientizare a procesului agricol, atât prin forme 

asociative, cât şi prin transferul către noi tipuri de 

agricultură cu valoare adăugată crescută. În plus, 

sunt prevăzute proiecte pentru înființarea unor 

dotări locale care să răspundă cererii locuitorilor, 

diminuând dependența de centrele urbane. 

 

Nu în ultimul rând, pentru o dezvoltare 

economică susținută a comunei Mădulari sunt 

propuse măsuri atât pentru formarea forței de 

muncă şi limitarea migrației populației apte de 

muncă spre mediul urban, cât şi pentru 

valorificarea turistică a resurselor locale. 

 

Măsurile avute în vedere în cadrul acestui 

obiectiv sunt: 
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2.1 Susținerea structurilor asociative şi 

dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru 

afaceri 

2.2 Încurajarea activităților agricole şi 

promovarea transferului către noi forme de 

agricultură 

2.3 Formarea forței de muncă şi creşterea 

accesului  pe piața locală a muncii 

2.4 Înființarea unor dotări locale non – agricole 

care să diminueze dependența față de centrele 

urbane din apropiere 

2.5 Dezvoltarea turismului în comuna Mădulari şi 

valorificarea resurselor locale 

 

Mădulari Comunitar 
 

Comunitate puternică şi activă care susține 

transferul de cunoştințe între generații 

 

Obiectivul porneşte de la nevoia de a întări spiritul 

comunitar pe mai multe paliere, pe de-o parte 

pentru a susține performanța economică, iar pe 

de altă parte pentru a creşte gradul de 

apartenență față de comună. Asociativitatea 

reprezintă baza pentru a putea obține 

performanță economică în mediul rural. Astfel, 

accentul cade pe susținerea asocierii între 

agricultori pentru a putea genera un set de 

produse locale reprezentative care pot fi ulterior 

comercializate în aşezările urbane învecinate 

(Drăgăşani, Slatina şi Craiova). Asociația de 

producători poate reprezenta un obiectiv de 

investiție şi integrare în economia locală pentru 

persoane care se întorc la domiciliu sau noii veniți 

în comună.  

 

Viața comunitară va fi susținută în primul rând 

prin revitalizarea unor obiective de interes local, 

de tipul centrelor comunitare sau a centrelor 

pentru meşteşuguri. Aceste construcții vor găzdui 

activități pentru toate grupele de vârstă, 

incluzând şi ateliere pentru meşteşuguri locale 

astfel încât cunoştințele localnicilor cum ar fi 

dogăritul sau țeserea covoarelor să poată fi 

transmise către tânăra generație.  

 

Pentru a susține coeziunea socială obiectivul 

prevede şi realizarea sau extinderea unor parcuri 

de mici dimensiuni care să reprezinte importante 

puncte de întâlnire şi relaxare pentru locuitorii 

comunei. Totodată, este importantă realizarea 

unui centru pentru persoane vârstnice, care, pe 

termen mediu și lung, poate fi dezvoltat ca o 

dotare de interes regional capabilă să ofere 

servicii atractive pentru locuitorii comunei, dar şi 

pentru persoane din afara acesteia. 

 

Mai mult, pentru sporirea atractivității comunei 

Mădulari, în cadrul acestui obiectiv sunt incluse şi 

proiecte care vizează diversificarea dotărilor şi 

activităților sportive, culturale şi de petrecere a 

timpului liber, astfel încât locuitorii să aibă acces 

la o gamă variantă de facilități de interes cotidian. 

 

Măsurile avute în vedere în cadrul acestui 

obiectiv sunt: 

3.1 Modernizarea, construcția, extinderea şi 

dotarea infrastructurii de învățământ pentru 

creşterea calității procesului educațional 

3.2 Stimularea performanței şcolare, 

diversificarea procesului educativ şi 

accesibilizarea acestuia pentru toate categoriile 

de elevi din comună 

3.3 Asigurarea unei infrastructuri sanitare 

adaptate nevoilor tuturor categoriilor de 

utilizatori 

3.4 Asigurarea unei infrastructuri de asistență 

socială adaptate nevoilor tuturor categoriilor de 

utilizatori 

3.5 Încurajarea unui mediu de viață sănătos prin 

diversificarea dotărilor sportive din comuna 

Mădulari 

3.6 Diversificarea ofertei de activități culturale şi 

pentru petrecerea timpului liber pentru anumarea 

vieții sociale a comunității locale  
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Mădulari Eficient 
 

Capacitate şi eficiență crescută a administrației 

publice locale 

 

Capacitatea și eficiența crescută a administrației 

publice locale reprezintă un obiectiv transversal, 

care sprijină îndeplinirea cu succes a celorlalte 

obiective strategice, însă totodată trebuie asumat 

de către autorități ca un scop în sine. 

 

Acest obiectiv urmăreşte creşterea capacității 

administrației locale de a atrage, ghida şi susține 

actorii economici locali, precum şi de a gestiona şi 

implementa proiecte prin formarea personalului 

administrativ şi dotarea Primăriei cu 

instrumentele necesare. 

 

Mai mult de atât, obiectivul se referă şi la rolul de 

consilier în dezvoltare al primăriei. Astfel, 

autoritățile publice au rolul de a sprijini 

comunitatea și potențialii investitori, oferindu-le 

principalele informații şi instrumente pentru a se 

(re)încadra în comunitate, pentru a găsi un loc de 

muncă sau pentru a investi. 

 

Măsurile avute în vedere în cadrul acestui 

obiectiv sunt: 

4.1 Întărirea capacității autorității locale de 

management şi de cooperare cu actori externi şi 

comunitatea locală 

4.2 Întărirea capacității autorităților locale prin 

formarea şi specializarea personalului 

administrativ 

 

Toate cele patru obiective urmăresc de fapt să 

reducă şi să transforme în oportunitate cele patru 

probleme principale, între acestea neexistând o 

relație unilaterală, ci un cumul de relații de 

interdependență. 

 

 

 

Etapizarea intervențiilor  
 

Pentru a atinge viziunea aferentă orizontului 2030, 

intervențiile propuse sunt grupate în trei etape de 

dezvoltare. 

 

Primele două etape se suprapun aproape în 

totalitate cu cadrul financiar multianual (CFM) al 

Uniunii Europene motiv pentru care sursele de 

finanțare potențiale au fost în cea mai mare parte 

deja identificate. Astfel, proiectele cuprinse în 

aceste etape se referă în mare măsură la 

intervenții finanțabile din fonduri U.E care 

contribuie decisiv la relansarea economiei locale 

şi conturarea unui cadru de viață atractive. 

 
Etapa I – 2017-2020 
 

Prima etapă cuprinde proiectele cele mai urgente, 

pentru care există deja studii de fezabilitate sau 

documentații tehnice. Accentul  cade pe 

definitivarea rețelelor tehnico-edilitare şi 

completarea procesului de modernizare a 

infrastructurii stradale, astfel încât toate 

gospodăriile să fie echipate din punct de vedere al 

infrastructurii. De asemenea, în această perioadă 

sunt licitate şi contractele cu operatorii de 

transport public județean în care interesul 

comunei Mădulari ar trebui exprimat clar, astfel 

încât măcar gospodăriile amplasate de-a lungul 

DJ 677 să dețină o legătură facilă cu centrele 

urbane învecinate. 

 

În completarea acestor intervenții sunt cuprinse şi 

o serie de proiecte care fac referire la dotări de 

interes cotidian ce pun în valoare construcții 

abandonate cum ar fi Şcoala nr. 2 sau Moara din 

Iacovile. De asemenea, această etapă include şi 

continuarea unor proiecte pornite recent cum ar fi 

continuarea amenajării stadionului din satul 

Mădulari sau extinderea serei din partea de nord a 

comunei. Noile dotări reprezintă baza pentru 

întărirea spiritului comunitar şi relansarea 
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economiei. Unul din elementele cheie din prima 

etapă este realizarea asociației de producători 

astfel încât fermierii din comună să se poată 

constitui într-o entitate juridică prin intermediul 

căreia să poată produce și vinde în cantități mai 

mari către centre de desfacere în Drăgăşani, 

Slatina sau chiar Craiova și alte localități din 

regiune. Primul pas în acest sens ar fi identificarea 

fermierilor activi şi a persoanelor interesate şi 

stabilirea unui set de produse care să fie 

comercializate sub marca comunei („Coşul de 

Mădulari”). 

 

Nu în ultimul rând, această etapă va cuprinde şi 

intervențiile la dotări de interes cotidian cum ar fi: 

cele două centre comunitare (Bălşoara şi 

Mădulari), parcul de la primărie sau spațiul public 

din Bălşoara. 

 

Etapa II – 2020-2024 
 

Această etapă este cea de consolidare şi 

extindere. După alimentarea gospodăriilor cu 

rețele tehnico edilitare, în lungul drumului 

județean DJ 677 vor fi amenajate piste de biciclete 

alături de suprafața pietonală astfel încât 

locuitorii comunei să se poată deplasa în 

siguranță. 

 

Procesul de consolidare economică va continua 

prin extinderea facilităților şi a producției 

asigurate de către asociația de producători. Tot în 

această etapă se vor pune bazele turismului 

vânătoresc, astfel încât fondul cinegetic să fie 

transformat dintr-o amenințare pentru 

agricultură într-un resursă pentru dezvoltarea 

economică a comunei. 

Totodată, această etapă va pune accentul şi pe 

întărirea comunității şi pe transferul de cunoştințe, 

mai ales tradiții de la persoanele vârstnice către 

tineret. În acest proces un rol esențial îl au cele 

două centre comunitare şi centrul pentru 

meşteşuguri unde tinerii vor putea produce 

obiecte artizanale folosind resurse locale şi 

apelând la cunoştințele şi experiența persoanelor 

vârstnice. 

 

Etapa III – 2025-2030 
 

Această ultimă etapă va cuprinde măsuri, acțiuni 
și proiecte destinate consolidării profilului 
comunei Mădulari ca o aşezare liniştită, cu o 
economie şi produse locale atractive. 

 

III.4. Portofoliu de 

programe și proiecte 
Viziunea și obiectivele descrise anterior vor fi 

operaționalizate printr-o serie de proiecte pe 

termen scurt, mediu și lung. Portofoliul include o 

listă extinsă de proiecte ce răspund nevoilor 

identificate în cadrul etapei de analiză și în cadrul 

atelierului de consultare publică (descris în Anexă), 

ce pot contribui la dezvoltarea comunei. Totuși, în 

selecția proiectelor ce vor fi implementate, 

autoritatea publică locală trebuie să aibă în 

vedere resursele limitate pentru investiții și 

proiecte de dezvoltare (după cum s-a arătat în 

cap. II.9. Capacitate administrativă), precum și 

costurile operaționale pe care le presupun 

anumite proiecte.  
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Nr. Titlu proiect şi o scurtă descriere (incluzând 
menționarea stadiului de realizate, 
condiționare / corelare cu alte proiecte ş.a.) 

Valoare estimată 
proiect (sau val. 

max. cf. finanțare 
potențială) şi sursa 

potențială de 
finanțare 

Parteneri 
potențiali 

 

Nivel de 
prioritate și 
orizont de 

timp 

O.1. Mădulari Echipat 

1.1 Creşterea siguranței în spațiul public şi modernizarea şi extinderea infrastructurii de 
telecomunicații 

1 Modernizarea sistemului de iluminat 

stradal 

Introducerea unor soluții ecologice de 
iluminat bazate pe panouri fotovoltaice sau 
LED – uri pentru eficientizarea consumului 
de energie 

Necesită evaluare 
pt. stabilirea 
bugetului; Buget 
local 

UAT Mădulari Mediu / 
Orizont 2020 

2 Introducerea unui sistem de 

supraveghere video 

Acest proiect are ca scop sporirea 

siguranței în parcurgea spațiului public 

Necesită evaluare 
pt. stabilirea 
bugetului; Buget 
local 

UAT Mădulari Mediu / 
Orizont 2024 

3 Deservirea întregii comune cu rețele de 

internet şi televiziune 

Sprijinirea extinderii rețelelor de internet şi 

televiziune către satele cu acces limitat la 

acest tip de infrastructură 

Necesită evaluare 
pt. stabilirea 
bugetului; 
Investiție privată 

UAT Mădulari 

Operatori privați 

Mare / 
Orizont 2020 

1.2 Deservirea comunei Mădulari cu rețele tehnico – edilitare 

4 Introducerea sistemului de alimentare cu 
apă şi a sistemului de colectare a apelor 
uzate în comuna Mădulari 

Proiectul urmăreşte introducerea rețelelor 
de alimentare cu apă potabilă şi de 
colectare a apelor uzate în toate satele 
aparținătoare comunei 

2.500.000 euro 
PNDR, sM7.2, 
PNDL sau Fondul 
de Mediu (AFM), 
Bugetul local 

UAT Mădulari Mare / 
Orizont 2020 

5 Crearea unei structuri de captare apă care 

să cuprindă rezervor şi puțuri de captare 

 

1.000.000 euro 
PNDR, sM7.2, 
PNDL sau Fondul 
de Mediu (AFM), 
Bugetul local 

UAT Mădulari Mare / 
Orizont 2020 

6 Introducerea sistemului de alimentare cu 

gaze în comuna Mădulari 

Proiectul urmăreşte introducerea rețelelor 
de alimentare cu gaze naturale în toate 
satele aparținătoare comunei 

1.000.000 euro 
PNDL, Bugetul 
local 

UAT Mădulari Mediu / 
Orizont 2024 
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Nr. Titlu proiect şi o scurtă descriere (incluzând 
menționarea stadiului de realizate, 
condiționare / corelare cu alte proiecte ş.a.) 

Valoare estimată 
proiect (sau val. 

max. cf. finanțare 
potențială) şi sursa 

potențială de 
finanțare 

Parteneri 
potențiali 

 

Nivel de 
prioritate și 
orizont de 

timp 

7 Înființarea unui serviciu de gospodărire 

comunală și dotarea acestuia cu utilaje  

 

200.000 euro, 
PNDR – GAL, 
Bugetul local 

UAT Mădulari 

GAL Ținutul 
Vinului 

Mare / 
Orizont 2020 

1.3 Extinderea şi modernizarea infrastructurii rutiere în vederea ameliorării conexiunilor intracomunale 

8 Proiect de realizare a nomenclatorului 

străzilor și montare indicatoare denumire 

străzi  

Realizarea nomenclatorului stradal va 
facilita identificarea străzilor locale, inclusiv 
pentru întocmirea proiectelor de 
modernizare a infrastructurii rutiere 

15.000 euro; 
Buget local 

UAT Mădulari Mare / 
Orizont 2020 

9 Modernizarea şi reabilitarea 

infrastructurii de drumuri comunale şi 

vicinale 

Proiectul priveşte lucrările de modernizare 

a unui număr de 3 drumuri locale 

1.000.000 euro 
PNDR, sM7.2, 
Bugetul local 

UAT Mădulari Mare / 
Orizont 2020 

10 Extinderea infrastructurii rutiere locale în 

comuna Mădulari 

Proiectul priveşte lucrările de realizare a 

unui număr de 4 drumuri locale care sa 

sporească conectivitatea locală 

1.000.000 euro 

PNDR, sM7.2 

GAL, PNDL, 
Bugetul local 

UAT Mădulari 

GAL Ținutul 
Vinului 

Mediu/ 
Orizont 2024 

11 Realizarea de spații de parcare în comuna 

Mădulari 

Acest proiect vizează în special zona 

centrală unde sunt concentrate cele mai 

multe funcțiuni de interes public şi zona 

stadionului, lipsită de aceste dotări. 

200.000 euro 

PNDR – GAL 

Bugetul local 

UAT Mădulari 

GAL Ținutul 
Vinului 

Mare / 
Orizont 2020 

12 Reabilitarea drumurilor de exploatație 

agricolă 

Prin aceste intervenții se urmăreşte 
îmbunătățirea accesului către terenurile 
agricole şi o utilizare mai eficientă a 
acestora 

1.000.000 euro 
PNDR, sM4.3, 
Bugetul local 

UAT Mădulari Mare / 
Orizont 2020 

1.4 Asigurarea siguranței pentru modalitățile nemotorizate de deplasare 

13 Realizarea infrastructurii pietonale, 

corelată cu intervenții de amenajare a 

pistelor pentru biciclete 

Proiectul urmăreşte îmbunătățirea 

200.000 euro 
PNDR – GAL 

1.500.000 lei, 

UAT Mădulari 

GAL Ținutul 

Mediu/ 
Orizont 2024 
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Nr. Titlu proiect şi o scurtă descriere (incluzând 
menționarea stadiului de realizate, 
condiționare / corelare cu alte proiecte ş.a.) 

Valoare estimată 
proiect (sau val. 

max. cf. finanțare 
potențială) şi sursa 

potențială de 
finanțare 

Parteneri 
potențiali 

 

Nivel de 
prioritate și 
orizont de 

timp 

condițiilor de deplasare a pietonilor şi 
bicicliştilor, în special pe parcursul DJ 677 

AFM 

Bugetul local 

Vinului 

14 Dotarea infrastructurii rutiere cu treceri 

de pietoni și elemente de signalectică 

Proiectul urmăreşte creşterea siguranței de 
parcurgere a spațiului, în special pe străzile 
principale ale comunei 

200.000 euro 
PNDR – GAL 

Bugetul local 

UAT Mădulari 

GAL Ținutul 
Vinului 

Mare / 
Orizont 2020 

1.5 Asigurarea unui serviciu accesibil şi performant de transport public 

15 Dezvoltarea serviciului de transport 

comunitar în comuna Mădulari 

Utilizarea autobuzelor şcolare pentru a 

transporta populație din satele periferice 

către centrele comunitare şi Primăria 

comunei Mădulari. 

 

Negocierea cu Consiliul județean pentru a 

obține rute de transport județean care să 

permită o bună accesibilitate la nivelul 

comunei12. 

20.000 euro/ an 

Bugetul local 

Investiție privată/ 
partneriat 

UAT Mădulari 

CJ Vâlcea 

Operatori privați 

Mare / 
Orizont 2020 

1.6 Gestionarea riscurilor naturale şi protecția mediului 

16 Program pentru managementul riscurilor 
naturale prin consolidarea malurilor și 
prevenția alunecărilor de teren 

 

Necesită evaluare 
pt. stabilirea 
bugetului; Bugetul 
local, POIM 2014-
2020  

UAT Mădulari 

APM Vâlcea 

Mediu/ 
Orizont 2024 

17 Împădurirea terenurilor degradate 

 

Necesită evaluare 
pt. stabilirea 
bugetului , PNDR, 
sM8.1, Bugetul 
local 

UAT Mădulari 

APM Vâlcea 

Mediu/ 
Orizont 2024 

18 Anveloparea şi eficientizarea energetică a 

clădirilor publice din comuna Mădulari 

Necesită evaluare 
pt. stabilirea 
bugetului; Buget 

UAT Mădulari Mare/ 
Orizont 2020 

                                                                    
12 În 2019 se relicitează serviciile şi rutele de transport public la nivel de județ 
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Nr. Titlu proiect şi o scurtă descriere (incluzând 
menționarea stadiului de realizate, 
condiționare / corelare cu alte proiecte ş.a.) 

Valoare estimată 
proiect (sau val. 

max. cf. finanțare 
potențială) şi sursa 

potențială de 
finanțare 

Parteneri 
potențiali 

 

Nivel de 
prioritate și 
orizont de 

timp 

local, POR 2014-
2020, PI3.113 

19 Înființarea unui parc cu panouri 

fotovoltaice  

Proiectul are ca scop producerea de energie 

din surse regenerabile pentru asigurarea 

energiei electrice necesare iluminatului 

public şi instituțiilor publice de pe raza 

comunei Mădulari 

Necesită evaluare 
pt. stabilirea 
bugetului ; 
Administratia 
Fondului pentru 
Mediu (AFM), 
parteneriat public 
– privat, Bugetul 
local 

UAT Mădulari 

Parteneri privați 

Mediu/ 
Orizont 2024 

20 Înființarea unui ocol silvic privat 

 

25.000 euro/ an 
funcționare, 
costurile se 
împart între 
parteneri; 
Parteneriat public 
– privat, Bugetul 
local  

UAT Mădulari 

Parteneri privați 

Mare / 
Orizont 2020 

O.2. Mădulari Performant 

2.1 Susținerea structurilor asociative şi dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri 

21 Program pentru susținerea înființării unor 
forme asociative în domeniul agriculturii 

Primăria își va asuma rolul de facilitator, 
susținând o campanie de promovare în 
comunitate a oportunităților de finanțare în 
domeniul agriculturii (GAL, PNDR) 

100.000 euro/an, 
PNDR, sM8.1, 
Bugetul local 

 

UAT Mădulari 

GAL Ținutul 
Vinului 

Proprietari privați 

Mare / 
Orizont 2020 

22 Înființarea unei structuri de tip parc agro-

industrial sau incubator de afaceri 

O astfel de structură ar putea procesa şi 
valorifica produsele din activitatea agricolă 
a comunității comunei Mădulari 

200.000 euro, 
PNDR, sM6.4, 
Bugetul local 

UAT Mădulari 

Parteneri privați 

Mediu/ 
Orizont 2024 

23 Proiect de construcție a infrastructurii 
pentru comercializarea produselor 

1.000.000 euro 

PNDR, sM4.2, 

UAT Mădulari 

ONG – uri 

Mare/ 
Orizont 2020 

                                                                    
13 Deși și UAT din mediul rural sunt eligibile pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice, este dificil pentru 

obiectivele din comuna Mădulari să îndeplinească criteriile de eligibilitate 
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Nr. Titlu proiect şi o scurtă descriere (incluzând 
menționarea stadiului de realizate, 
condiționare / corelare cu alte proiecte ş.a.) 

Valoare estimată 
proiect (sau val. 

max. cf. finanțare 
potențială) şi sursa 

potențială de 
finanțare 

Parteneri 
potențiali 

 

Nivel de 
prioritate și 
orizont de 

timp 

agroalimentare Bugetul local Parteneri privați 

24 Înființarea unei fabrici de brichete şi 

peleți 

70.000 euro, 
PNDR, sM 6.2, 
parteneri privați 

UAT Mădulari 

Parteneri privați 

Mediu/ 
Orizont 2024 

25 Modernizarea, renovarea, dotarea şi 

valorificarea morii  - fie în scop productiv, 

fie ca dotare socio – culturală 

 

500.000 euro 
PNDR, sM7.6 

200.000 euro 

EEA 
Grants/fonduri 
norvegiene 

Bugetul local 

UAT Mădulari 

Parteneri privați 

ONG – uri  

Mare/ 
Orizont 2020 

2.2 Încurajarea activităților agricole şi promovarea transferului către noi forme de agricultură 

26 Program pentru stimularea agriculturii 

ecologice sau a transferului către noi 

tipuri de culturi 

Programul are ca scop încurajarea 
măsurilor de tranziție către o agricultură cu 
o cerere mai mare pe piața exterioară. 
Acest lucru este posibil prin orientarea 
către agricultura ecologică, prin înființarea 
de noi culturi (ex. plante medicinale, 
lucernă, rapiță, smochine etc.), dar şi prin 
activități de inventariere/cartografiere a 
unor zone bogate în plante medicinale. 

50.000  - 
2.000.000 euro, 
PNDR 

Bugetul local 

UAT Mădulari 

ONG – uri 

Parteneri privați 

GAL Ținutul 
Vinului 

Mare/ 
Orizont 2020 

27 Înființarea şi dotarea unui centru de 

colectare a fructelor şi legumelor 

1.000.000 euro 

PNDR, sM4.2 

Bugetul local 

UAT Mădulari 

Parteneri privați 

Mare/ 
Orizont 2020 

28 Înființarea unui târg de animale Buget local UAT Mădulari Mediu/ 
Orizont 2024 

29 Înființarea de asociații apicole pentru 

fabricarea si comercializarea de stupi 

artizanali 

 

70.000 euro, 
PNDR, sM 6.2, 
Bugetul local 

UAT Mădulari 

Parteneri privați 

Mediu/ 
Orizont 2024 

30 Amenajarea unor noi areale pomicole sau 

viticole 

100.000 – 
1.000.000 euro 

UAT Mădulari Mediu/ 
Orizont 2024 
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Nr. Titlu proiect şi o scurtă descriere (incluzând 
menționarea stadiului de realizate, 
condiționare / corelare cu alte proiecte ş.a.) 

Valoare estimată 
proiect (sau val. 

max. cf. finanțare 
potențială) şi sursa 

potențială de 
finanțare 

Parteneri 
potențiali 

 

Nivel de 
prioritate și 
orizont de 

timp 

PNDR, sM4.1a, 
Bugetul local 

Parteneri privați 

2.3 Formarea forței de muncă şi creşterea accesului  pe piața locală a muncii 

31 Program pentru creşterea accesului pe 

piața muncii, în activități non-agricole, 

prin promovarea oportunităților de 

formare și creștere a calității resurselor 

umane 

Acest proiect presupune un efort de 

facilitare a accesului la informație, 

constând în identificarea proiectelor de 

formare profesională la nivel local, 

județean și regional și promovarea acestora 

în comunitate 

50.000 – 
1.000.000 euro, 
POCU - AP3, 
Bugetul local 

UAT Mădulari 

ONG – uri 

Parteneri privați 

Mare/ 
Orizont 2020 

2.4 Înființarea unor dotări locale non – agricole care să diminueze dependența față de centrele urbane 

din apropiere 

32 Înființarea unei stații de furnizare 

carburanți 

Având în vedere nevoile comunității, 

Primăria își poate asuma rolul de facilitator 

și întreprinde demersurile necesare 

atragerii de servicii necesare cetățenilor 

Investitie privată UAT Mădulari 

OMV Petrom 

Mediu/ 
Orizont 2024 

33 Înființarea unui spațiu de tip frizerie 

Având în vedere nevoile comunității, 

Primăria își poate asuma rolul de facilitator 

și întreprinde demersurile necesare 

atragerii de servicii necesare cetățenilor – 

inclusiv promovarea oportunităților de 

finanțare a activităților non-agricole 

50.000 - 200.000 
euro; PNDR, sM 
6.2 / sM6.4 – 
investiție privată 

UAT Mădulari 

Parteneri privați 

Mediu/ 
Orizont 2024 

34 Asigurarea unei infrastructuri pentru 

furnizarea de servicii financiare de tip 

bancomat 

Având în vedere nevoile comunității, 

Primăria își poate asuma rolul de facilitator 

și întreprinde demersurile necesare 

atragerii de servicii necesare cetățenilor 

 

 

 

Investitie privată UAT Mădulari 

Societăți bancare 

Mic/ Orizont 
2030 
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Nr. Titlu proiect şi o scurtă descriere (incluzând 
menționarea stadiului de realizate, 
condiționare / corelare cu alte proiecte ş.a.) 

Valoare estimată 
proiect (sau val. 

max. cf. finanțare 
potențială) şi sursa 

potențială de 
finanțare 

Parteneri 
potențiali 

 

Nivel de 
prioritate și 
orizont de 

timp 

2.5 Dezvoltarea turismului în comuna Mădulari şi valorificarea resurselor locale 

35 Dezvoltarea turismului în comuna 
Mădulari prin modernizarea, reabilitarea 
şi înființarea de dotări turistice, inclusiv 
promovarea zonelor şi obiectivelor 
turistice din comună 

70.000/200.000 
euro; PNDR, 
sM6.2, sM6.4 

Bugetul local 

Partenerei 
privati, ONG-uri 

UAT Madulari 

Mediu/ 
Orizont 2024 

36 Realizarea unui punct de informare în 
comuna Mădulari 

Buget local 

Investitie privată 

Partenerei 
privati, ONG-uri 

UAT Madulari 

Mediu/ 
Orizont 2024 

37 Înființarea unui muzeu al comunei 

 

Muzeul comunei poate fi amenajat cu 

costuri minime, într-unul dintre spațiile 

vacante deținute de Primărie, iar obiectele 

pot fi donate de către membrii comunității.  

 

Buget local, 
Directia 
Județeană de 
Cultura, Granturi 
în domeniul social 
și cultural 

UAT Mădulari 

ONG – uri  

Comunitatea 
locală 

Mediu/ 
Orizont 2024 

O.3. Mădulari comunitar 

3.1 Modernizarea, construcția, extinderea şi dotarea infrastructurii de învățământ pentru creşterea 

calității procesului educațional 

38 Reabilitarea şi dotarea şcolilor din 

comuna Mădulari, prioritară fiind şcoala 

din satul Mădulari 

Având în vedere numărul mic al populației 
şcolare şi cuprinderea acesteia într – o 
singură şcoală, cea din satul Mădulari, este 
necesară dotarea acesteia cu toate 
echipamentele necesare pentru a satisface 
nevoile elevilor şi personalului didactic. 

1.000.000 euro, 
PNDL, Bugetul 
local 

UAT Mădulari 

Şcolile din 
comună 

Mare/ 
Orizont 2020 

39 Achiziția unei centrale pentru şcoala din 

satul Mădulari 

Bugetul local, 
donație/ grant 

UAT Mădulari 

Şcolile din 
comună 

ONG-uri 

Mare/ 
Orizont 2020 

40 Reabilitarea, dotarea şi extinderea 

infrastructurii de învățământ preşcolar 

din comuna Mădulari 

500.000 euro, 
PNDR, sM7.2 

UAT Mădulari 

Grădinițele din 

Mare/ 
Orizont 2020 
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Nr. Titlu proiect şi o scurtă descriere (incluzând 
menționarea stadiului de realizate, 
condiționare / corelare cu alte proiecte ş.a.) 

Valoare estimată 
proiect (sau val. 

max. cf. finanțare 
potențială) şi sursa 

potențială de 
finanțare 

Parteneri 
potențiali 

 

Nivel de 
prioritate și 
orizont de 

timp 

 PNDL 

Bugetul local 

comună 

41 Înființarea şi dotarea unui after – school 

în comuna Mădulari 

500.000 euro, 
PNDR, sM7.2, 
Bugetul local 

UAT Mădulari Mare/ 
Orizont 2020 

42 Înființarea şi dotarea unei grădinițe cu 

program prelungit în comuna Mădulari 

500.000 euro, 
PNDR, sM7.2, 
Bugetul local 

UAT Mădulari Mare/ 
Orizont 2020 

3.2 Stimularea performanței şcolare, diversificarea procesului educativ şi accesibilizarea acestuia 

pentru toate categoriile de elevi din comună 

43 Stimularea performanței şcolare prin 

oferirea de burse elevilor cu rezultate 

excelente la învățătură 

340.000 - 
1.450.000 euro 
POCU –  OS 6.2, 
6.3, 6.4, 6.6 – 
programul 
„Scoala pentru 
toti” (în cadrul 
unor 
parteneriate), 
Bugetul local 

UAT Mădulari 

Instituțiile de 
învățământ din 
comună şi din 
alte localități 

ONG – uri 

Mare/ 
Orizont 2020 

44 Program de organizarea de schimburi de 

experiență pentru elevii din comună 

 

340.000 - 
1.450.000 euro 
POCU –  OS 6.2, 
6.3, 6.4, 6.6 – 
programul 
„Scoala pentru 
toti” (în cadrul 
unor 
parteneriate), 
Bugetul local 

UAT Mădulari 

Instituțiile de 
învățământ din 
comună şi din 
alte localități 

ONG – uri 

Mediu/ 
Orizont 2024 

45 Program pentru acordarea de ajutor 

pentru participarea la excursii școlare a 

copiilor din grupuri sociale dezavantajate 

 

340.000 - 
1.450.000 euro 
POCU –  OS 6.2, 
6.3, 6.4, 6.6 – 
programul 
„Scoala pentru 
toti” (în cadrul 
unor 
parteneriate), 

UAT Mădulari 

ONG – uri  

Parteneri privați 

Mare/ 
Orizont 2020 
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Nr. Titlu proiect şi o scurtă descriere (incluzând 
menționarea stadiului de realizate, 
condiționare / corelare cu alte proiecte ş.a.) 

Valoare estimată 
proiect (sau val. 

max. cf. finanțare 
potențială) şi sursa 

potențială de 
finanțare 

Parteneri 
potențiali 

 

Nivel de 
prioritate și 
orizont de 

timp 

Bugetul local 

 

3.3 Asigurarea unei infrastructuri sanitare adaptate nevoilor tuturor categoriilor de utilizatori 

46 Înființarea şi dotarea unui centru medical 

în comuna Mădulari 

50.000 / 200.000 
euro 

PNDR, sM6.2 sau 
sM6.4, Bugetul 
local, parteneriat 
public-privat 

UAT Mădulari 

Parteneri privați 

Mare/ 
Orizont 2020 

47 Inființarea unui cabinet stomatologic 

 

50.000 / 200.000 
euro,  

PNDR, sM6.2 sau 
sM6.4, Bugetul 
local, partneriat 
public-privat 

UAT Mădulari 

Parteneri privați 

Mare/ 
Orizont 2020 

3.4 Asigurarea unei infrastructuri de asistență socială adaptate nevoilor tuturor categoriilor de 

utilizatori 

48 Înființarea şi dotarea unui centru de zi 

pentru vârstnici în comuna Mădulari 

100.000 euro 

Bugetul local 

UAT Mădulari 

Parteneri privați, 
ONG 

Mare/ 
Orizont 2020 

49 Înființarea unui serviciu de asistență 

socială la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice 

15.000 euro/ an 

Bugetul local, 
parteneriat 
public-privat, 
granturi în 
domeniul social 

UAT Mădulari 

Parteneri privați, 
ONG 

Mare/ 
Orizont 2020 

3.5 Încurajarea unui mediu de viață sănătos prin diversificarea dotărilor sportive din comuna Mădulari 

50 Extinderea centrului sportiv din satul 

Mădulari  

Proiectul vizează amenajarea unor gradene 
pentru spectatori, a unor vestiare, precum 
şi a unor spații de parcare aferente 
stadionului 

50.000 euro 

PNDL, CNI, 
Bugetul local 

UAT Mădulari Mare/ 
Orizont 2020 

51 Constuirea şi dotarea unui complex 

sportiv multifuncțional (teren de fotbal, 

Necesită evaluare 
pt. stabilirea 

UAT Mădulari Mic/ Orizont 
2030 
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Nr. Titlu proiect şi o scurtă descriere (incluzând 
menționarea stadiului de realizate, 
condiționare / corelare cu alte proiecte ş.a.) 

Valoare estimată 
proiect (sau val. 

max. cf. finanțare 
potențială) şi sursa 

potențială de 
finanțare 

Parteneri 
potențiali 

 

Nivel de 
prioritate și 
orizont de 

timp 

handbal, tenis, volei, bazin de înot etc.) în 

comuna Mădulari 

bugetului, CNI 

52 Construcția unei săli de sport în incinta 

şcolii din satul Mădulari 

 

150.000 euro, 
CNI, Buget local 

UAT Mădulari 

 

Mare/ 
Orizont 2020 

3.6 Diversificarea ofertei de activități culturale şi pentru petrecerea timpului liber pentru animarea vieții 

sociale a comunității locale 

53 Crearea de locuri de joacă pentru copii în 

incinta grădinițelor 

 

30.000 euro, 
Buget local 

UAT Mădulari 

Grădinițele din 
comună 

Mare/ 
Orizont 2020 

54 Modernizarea şi extinderea căminului 

cultural 

Aceste intervenții vizează extinderea 
căminului cultural şi amenajarea sa 
interioară; incl. Înființarea și ocuparea 
postului de director 

500.000 euro 
PNDR, sM7.2, 
Buget local 

UAT Mădulari Mare/ 
Orizont 2020 

55 Modernizarea, dotarea şi transformarea 

grădinițelor şi şcolilor abandonate în 

clădiri cu funcțiuni socio – culturale/ 

centre comunitare  

Comuna Mădulari dispune de o importantă 

resursă de fond construit care poate fi 

convertit în funcțiuni de interes public care 

lipsesc şi care ar îmbunătății condițiile de 

trai ale comunității locale; în cadrul analizei 

au fost identificate două locații cu vocație 

de centre comunitare - grădinița din 

Bălșoara, Școala nr.2 

100.000 euro 

Bugetul local, 
granturi în 
domeniul social și 
cultural 

UAT Mădulari 

Parteneri privați 

ONG – uri  

Mediu/ 
Orizont 2024 

56 Dotarea și modernizarea bibliotecii din 
satul Mădulari 

 

20.000 euro 

MDRAP, 
Ministerul 
Invatamantului, 
granturi sau 
donații, Buget 
local 

UAT Mădulari 

ONG – uri 

Comunitatea 
locală 

Mare/ 
Orizont 2020 

57 Realizarea unui parc central și a unor 

scuaruri şi spații de joacă pentru a 

120.000 euro 

AFM, Buget local, 

UAT Mădulari Mare/ 
Orizont 2020 
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Nr. Titlu proiect şi o scurtă descriere (incluzând 
menționarea stadiului de realizate, 
condiționare / corelare cu alte proiecte ş.a.) 

Valoare estimată 
proiect (sau val. 

max. cf. finanțare 
potențială) şi sursa 

potențială de 
finanțare 

Parteneri 
potențiali 

 

Nivel de 
prioritate și 
orizont de 

timp 

contura imaginea centrului civic şi pentru 

asigurarea unor dotări de recreere în 

cadrul comunei Mădulari 

Centrul de interes al comunei unde sunt 
concentrate cele mai multe instituții 
publice este centrul civic, care prin 
amenajări peisagistice îşi poate îmbunătății 
imaginea locală. Pe lângă acesta, întreaga 
comună are nevoie de spații publice 
amenajate cu mobilier de calitate pentru 
petrecerea timpului liber. 

granturi de mediu ONG – uri  

Comunitatea 
locală 

58 Înființarea unei întreprinderi sociale care 

să promoveze şi să organizeze ateliere 

meşteşugăreşti și/ sau creative 

40.000 – 100.000 
euro 

POCU, OS 4.16, 
Buget local 

UAT Mădulari 

ONG – uri  

 

Mediu/ 
Orizont 2024 

59 Program pentru organizarea de 

festivaluri și evenimente periodice care să 

anime viața socio - culturală a comunei 

Mădulari, consolidând identitatea locală 

— proces permanent, minim 4 evenimente/ 

an 

 

20.000 euro/ an; 
Bugetul local, 
granturi în 
domeniul social și 
cultural 

UAT Mădulari 

ONG – uri 

Instituțiile de 
învățământ din 
comună 

Comunitatea 
locală 

Direcția 
Județeană pentru 
Cultură şi 
Patrimoniul 
Național Vâlcea 

Mare/ 
Orizont 2020 

O.4. Mădulari Eficient 

4.1 Întărirea capacității autorității locale de management şi de cooperare cu actori externi şi 

comunitatea locală 

60 Realizarea cadastrului  Necesită evaluare 
pt. stabilirea 
bugetului, ANCPI 
(beneficiar al 
finanțării din POR 
2014-2020) 

UAT Mădulari Mare/ 
Orizont 2020 
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Nr. Titlu proiect şi o scurtă descriere (incluzând 
menționarea stadiului de realizate, 
condiționare / corelare cu alte proiecte ş.a.) 

Valoare estimată 
proiect (sau val. 

max. cf. finanțare 
potențială) şi sursa 

potențială de 
finanțare 

Parteneri 
potențiali 

 

Nivel de 
prioritate și 
orizont de 

timp 

61 Modernizarea şi dotarea cu sofware, 
echipamente IT, moblier etc. a Primăriei 
comunei Mădulari în vederea creşterii 
capacității administrative 

 

Necesită evaluare 
pt. stabilirea 
bugetului; Bugetul 
local 

UAT Mădulari Mare/ 
Orizont 2020 

62 Crearea unui centru pentru situații de 

urgență și dotarea Primăriei comunei 

Mădulari cu echipamentele și utilajele 

necesare (buldoescavator, tractor dotat 

cu remorcă, echipament pentru curățat 

rigole de vegetație şi tuns pomi, 

cositoare, echipament de balotat, 

semănătoare, plug de arat, disc etc., 

maşină de pompieri, salvare, 

autocamion, sararită etc.) 

200.000 euro 

PNDR – GAL, 
Buget local 

UAT Mădulari 

GAL Ținutul 
Vinului 

Mare/ 
Orizont 2020 

63 Înființarea şi actualizarea permanentă a 

unei pagini web dedicate Primăriei 

comunei Mădulari 

Un astfel de portal ar spori gradul de 

transparență al administrației publice 

locale, facilitând accesul la informații de 

interes pentru comunitatea locală 

3.000 euro 

Bugetul local 

UAT Mădulari Mare/ 
Orizont 2020 

4.2 Întărirea capacității autorităților locale prin formarea şi specializarea personalului administrativ 

64 Organizarea de cursuri și schimburi de 

experiență pentru personalul Primăriei 

comunei Mădulari 

 

10.000 euro/ an 

Bugetul local 

UAT Mădulari Mare/ 
Orizont 2020 
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III.5. Cadru de 

implementare și 

monitorizare 
 

Context 
 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

Comunei Mădulari pentru perioada 2016 – 2024 

reprezintă un prim pas pentru creșterea eficienței 

actului de guvernanță locală, fiind în acelaşi timp 

şi o oportunitate de aliniere la standardele 

europene şi de familiarizare a administrației 

publice locale cu privire la posibilitățile de 

finanțare ale viitoarelor acțiuni de dezvoltare 

locală. Mai mult, printr – un demers participativ 

de elaborare şi implementare a strategiei se 

poate obține o mai mare asumare şi din partea 

comunității locale în ceea ce priveşte direcțiile de 

dezvoltare ale comunei, fiind în acelaşi timp şi un 

exercițiu al autorităților locale de a acționa drept 

un partener pentru potențialilor noi locuitori ai 

comunei. 

 

Intervențiile propuse în prezenta Strategie de 

Dezvoltare Locală vor servi patru obiective 

strategice: 

 

1. Mădulari Echipat. Teritoriu echipat pentru  a 

susține activități economice şi o locuire de 

calitate 

2. Mădulari Performant. Economie locală 

performantă constituită în jurul unui set de 

produse locale 

3. Mădulari Comunitar. Comunitate puternică şi 

activă care susține transferul de cunoştințe între 

generații 

4. Mădulari Eficient. Capacitate şi eficiență 

crescută a administrației publice locale. 

 

Primăria Comunei Mădulari, la fel ca și cea mai 

mare parte a comunelor din mediul rural din 

România, dispune de fonduri limitate de investiții, 

motiv pentru care este esențială identificarea 

unor posibile surse externe de finanțare care să 

contribuie la îndeplinirea unui procent cât mai 

mare din țintele strategiei pentru următorii ani. 

 

În plus, trebuie conştientizat faptul că o astfel de 

strategie nu stă doar în responsabilitatea unei 

singure persoane/instituții, ci necesită implicarea 

întregii comunități locale – Primăria, cetățeni / 

grupuri de inițiativă, alte instituții publice locale 

(școala, biblioteca ș.a.m.d.), ONG-uri și 

întreprinzători locali. Cooperarea şi parteneriatele  

între aceşti actori pe tot parcursul elaborării şi 

implementării strategiei pot spori şansele de 

succes ale inițiativelor de dezvoltare locală. 

 

Roluri 
 

Rolul Primarului este de a asigura coordonarea de 

ansamblu a implementării şi monitorizării 

strategiei, fiind în directă relație şi cu membrii 

GAL – ului „Ținutul Vinului” unde va promova 

integrarea comunei în proiectele dezvoltate sub 

această asociere. Pe lângă acestea, responsabilul 

de proiecte din cadrul Primăriei va avea rolul de 

demarare a intervențiilor propuse în portofoliul 

de proiecte. Mai mult, Primăria va fi direct 

responsabilă de intermedierea relației cu 

populația plecată din comună sau cu posibili noi 

locuitori pentru a facilita demersul de (re)stabilire 

a acestora în comună. 

 

Totodată, responsabilul de implementare 

proiecte va lucra îndeaproape cu responsabilul pe 

achiziții publice din aparatul executiv al Primăriei 

pentru a pregăti etapele necesare în 

implementarea proiectului (elaborarea de studii 

de fezabilitate, identificarea și accesarea de 

finanțări, contractarea furnizorilor de servicii, 

derularea efectivă a proiectelor). 

 

Nu în ultimul rând, Consiliul Local va avea un rol 

deosebit de important în monitorizarea stadiului 

de implementare al strategiei, fiind responsabil 
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împreună cu Primăria şi de corelarea bugetului 

local cu portofoliul de proiecte pentru următorii 

ani. 

 

 

Indicatori 
 

Procesul de monitorizare și indicatorii / indicii 

aferenți se racordează la obiectivele strategice și 

stabilesc gradul de realizare a acestora. Această 

monitorizare este util a fi realizată atât la finalul 

fiecărui an pentru a putea stabili o listă de 

priorități realistă pentru viitor, cât şi la finalul 

perioadei pentru care este prevăzut documentul 

strategic, cand se poate constata progresul 

comunei şi ce obiective e necesar a fi reportate 

pentru perioada următoare. 

 

Indicatori Obiectiv 1: Mădulari Echipat 

 Lungimea rețelei de canalizare; 

 Lungimea rețelei de alimentare cu apă 

potabilă; 

 Lungimea rețelei de alimentare cu gaze 

naturale; 

 Lungimea drumurilor modernizate; 

 Lungimea drumurilor locale nou 

construite; 

 Km de piste pentru biciclete / spații 

pietonale amenajate; 

 Număr de locuri de parcare amenajate; 

 Gradul de folosire a mijloacelor de 

transport în comun; 

 Număr de corpuri de iluminat stradal 

modernizate; 

 Gradul de acoperire a rețelelor de 

internet şi televiziune; 

 Număr de inundații sau alunecări de teren 

care au afectat comuna, daune materiale 

/ umane (dacă este cazul). 

 

Indicatori Obiectiv 2: Mădulari Performant 

 Numărul de noi companii sau structuri din 

domeniul agriculturii (inclusiv prelucrarea 

produselor agricole); 

 Rata şomajului; 

 Relația asociațiilor cu piețele de desfacere 

(unde vând, ce anume, ce cantiăți etc.); 

 Număr de participanți la cursurile de 

formare continuă; 

 Numărul de structuri turistice înființate şi 

numărul anual de turişti care vizitează 

comuna. 

 

Indicatori Obiectiv 3: Mădulari Comunitar 

 Volume existente în biblioteci şi număr de 

cititori activi; 

 Număr de parteneriate încheiate cu 

entități active în domeniul culturii; 

 Număr de evenimente organizate 

(inclusiv nr. participanți); 

 Număr de evenimente organizate, 

precizate în agenda culturală a județului; 

 Stabiliri cu domiciliul / plecări cu reședința 

din localitate; 

 Număr de unități de învățământ 

modernizate; 

 Număr de elevi stimulați prin burse şi 

număr de elevi beneficiari de ajutor 

pentru participarea la activități 

extraşcolare; 

 Număr de beneficiari ai serviciilor de 

asistență socială; 

 Capacitatea unităților sportive şi număr 

de utilizatori ai acesteia; 

 Frecvența de organizare a activităților 

meşteşugăreşti sau creative şi numărul de 

participanți la acestea. 

 

Indicatori Obiectiv 4: Mădulari Eficient 

 Număr de proiecte din portofoliu inițiate, 

în curs de derulare, finalizate; 

 Buget local alocat investițiilor și volumul 

finanțărilor externe atrase; 

 Volumul finanțărilor europene (dar și din 

alte surse) atrase de fermieri și 

întreprinzători din comună; 

 Număr de potențiali beneficiari ai 

investițiilor; 
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 Număr de proiecte implementate în 

cadrul GAL „Ținutul Vinului”; 

 Număr de parsoane participante la cursuri 

de formare profesională. 
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IV.1 Raport de consultare 

publică 
 

Obiectivele consultării publice la care au 

participat peste 20 de persoane din comună 

(cadre didactice, pensionari, angajați ai primăriei, 

preotul comunei etc.) au vizat pe de o parte, 

validarea punctelor slabe și tari identificate în 

etapele anterioare ale elaborării strategiei de 

dezvoltare locală, cât și completarea acestora și 

generarea de idei de proiecte care să valorifice 

atuurile localității și să ofere soluții problemelor 

resimțite de locuitori.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASUL 1 – Identificarea și 
prioritizarea punctelor tari și slabe 
ale comunei Mădulari  
 

În această primă etapă, echipa de proiect a 

prezentat succint lista de puncte forte și puncte 

slabe ale comunei, pe care participanții au fost 

rugați să o valideze și să o completeze.  

 

Lista inițială   

PUNCTE SLABE  

 Lipsă infrastructură biciclete și pietoni  

 Ofertă restrânsă dotări sociale (copii, 

bătrâni etc.) 

 Ofertă culturală restrânsă  

 Scădere demografică  

 Legături dificile între sate  

 Antreprenoriat scăzut  

 Riscuri naturale  

 Oportunități reduse pentru tineri  

 Transport public deficitar  

 Conexiuni dificile orașe  

 Pierdere tradiții și meșteșuguri 

 Lipsă infrastructură apă canal 

 Prezența mistreților 
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PUNCTE TARI 

 Administrație deschisă 

 Activități și dotări sportive  

 Moara  

 Suprafețe extinse de teren (agricole și 

păduri) 

 Oportunități de accesare de fonduri 

 Infrastructură rutieră modernizată  

 Clădiri disponibile  

 Inițiativă civică  

 GAL - potențial accesare finanțări 

În urma contribuției participanțiilor și a discuțiilor 

aferente, au fost adăugate elemente noi atât la 

capitolul avantaje/atuuri, cât și la capitolul 

punctelor slabe, după cum urmează:  

 

PUNCTE TARI 

 Așezare geografică favorabilă 

dezvoltării turismului  

 Cadastru pentru terenuri extravilane 

gratuit  

 Biserici monumente istorice  

 Farmacie și cabinet medical  

 Zonă cu excelent potențial melifer  

 Forță de muncă calificată  

 Peisaj deosebit datorat reliefului  

 Grup de dansuri populare  

 Prezența OMV în comună  

 

PUNCTE SLABE 

 Lipsă punct de vânzare produse 

agricole  

 Lipsă muzeu istoric  

 Lipsă parcuri și dotări agrement  

 Infrastructură slabă stadion (parcare, 

tribună, vestiare)  

 Rețea internet și cablu TV 

 Lipsă locuri de muncă  

 Dotare mașină pompieri și ambulanță 

la nivel local  

 Școală după școală  

 Dotare deficitară școală  

 Dotare deficitară bibliotecă  

 Divizarea suprafețelor agricole și 

mentalitatea/opoziția față de forme 

de asociere  

 Lipsă pensiuni și restaurante  

 Lipsă centru zonal/local de colectare 

produse agricole  

 Facilități pentru investitori  

 Pază pe teritoriul comunei  

 Cercuri meșteșugărești (cizmărie, 

croitorie, frizerie)  

 Împrejmuirea suprafețelor agricole 

din preajma pădurilor  

 Lipsă peco și bancomat 

 Lipsă asociație care să asigure 

lucrarea terenurilor din comună  

În unele cazuri participanții au simțit nevoia să 

întărească sau să detalieze punctele slabe și forte 

prezentate inițial (exemplu: existența ONG – ului 

Asociația Comunitară Beica Mădulari ca atuu sau 

alunecările de teren la puncte slabe) sau să 

schimbe modul în care au fost încadrate (inițial 

încadrată la puncte forte datorită potențialului de 

a fi refăcută, moara din comună a fost percepută 

ca punct slab de către unii dintre participanți).  

După completarea tabloului de puncte tari și 

slabe, fiecare participant a ales 3 elemente cu 

impact major, pozitiv sau negativ, asupra 

localității, reieșind astfel o prioritizare a 

avantajelor și dezavantajelor comunei Mădulari.  
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PASUL 2 – Generarea de idei de 
proiecte (prin metoda cafenelei 
publice)  
 

În a doua parte a întâlnirii, participanții au 

discutat potențiale soluții și idei de proiecte din 3 

domenii largi: economic, socio-cultural și 

infrastructură. Datorită metodei folosite, fiecare 

participant a avut posibilitatea să contribuie la 

cele 3 teme de discuție.  

 

 

 

Ideile generate  

ECONOMIE  

 Înființare asociație agricolă: populația 

este îmbătrânită, ceea ce determină 

un procent redus al utilizării 

terenurior agricole din suprafața 

totală arabilă – aproximativ 10% 

 Înființare de culturi noi în plan agricol 

(cu efect în creşterea randamentului 

economic): plante medicinale, 

lucernă, rapiță, smochine 

 Constituire de asociații apicole, care 

să reunească apicultorii locali (15 la 

număr) în scopul rentabilizării acestei 

activități cu potențial economic 

 Dezvoltare centre pentru desfacerea 

produselor agricole 

 Existența unor suprafețe împădurite 

ce depăşesc 1.600 ha poate fi 

valorificată prin 

înființarea/dezvoltarea infrastructurii 

de cazare cu dublu-rol: turistic şi de 

vânătoare 

 Înființare areale pomicole/viticole 

 Achiziționare de utilaje (regim 

public): pentru lucrări de 

infrastructură (întreținere drumuri, 

deszăpezire), salubrizare, activități 

agricole (lucrări viticole) 

 Achiziționare de utilaje agricole 

(regim privat) 

 Înființare zonă industrială: fermă 

prepelițe, fabrici de brichete/paleți 

 Înființare stație furnizare carburanți 

 Activități meşteşugăreşti, ateliere 

 Servicii pentru populația locală 

(cabinete medicale, frizerie) 

 Asigurarea unei infrastructuri pentru 

furnizarea de servicii financiare 

(bancomate) 

 Activități de inventariere 

/cartografiere zone cu/şi plante 

medicinale 
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INFRASTRUCTURĂ  

 Dezvoltarea infrastructurii de 

alimentare cu apă şi canalizare la 

nivelul comunei 

 Pietonalul aferent DJ 677 

 Amenajare spații destinate parcării la 

stadion 

 Dezvoltarea serviciului de transport în 

comun la nivelul satelor aparținătoare 

comunei 

 Modernizarea parculi auto aferent 

transportului public 

 Echipare edilitară cu rețea de 

distribuție gaze naturale 

 Achiziția unei centrale pentru şcoala 

din satul Mădulari 

 Deservirea întregii comune de 

internet şi cablu TV 

 Împăduriri pentru diminuarea 

alunecărilor de teren 

 Modernizarea sistemului de iluminat 

public, inclusiv prin instalarea de 

panouri fotovoltaice 

 Modernizare drumuri locale 

 Amenajarea de treceri de pietoni 

 

SOCIO-CULTURAL  

 Școală după școală (90 de elevi)- 

activități recreative și ateliere pentru 

copii (Clubul copiilor, cercuri pe 

obiecte/domenii sau îndeletniciri)  

 Îngrijire la domiciliu/consultații 

pentru vârstnici  

 Grădiniță cu program prelungit 

 Întreprindere socială pentru 

promovarea/reînvierea 

meșteșugurilor (implicarea 

vârstnicilor)  

 Dotare cămin cultural și organizare 

activități pentru copii și vârstnici  

 Stimulare performanță școlară 

(burse)  

 Parc și loc de joacă  

 Înființare post director cămin cultural  

 Lecții muzică  

 Grup vocal instrumental al comunei  

 Micro-clinică  

 Azil/centru rezidențial pentru 

vârstnici 

 Vestiare și tribune la stadion și 

extindere suprafață de joc  

 Spațiu pentru situații de urgență 

(inclusiv adăpost)  

 Târg săptămânal/piață  

 

La final, participanții au fost rugați să voteze cel 

mai important proiect, din perspectiva lor, pentru 

fiecare categorie.  

 
 

 
 

La capitolul infrastructură, toate voturile 
participanților au fost alocate dezvoltării 
infrastructurii de apă și canal din comună. 
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3

1

Top 3 proiecte socio-
culturale

Școală după 
școală

Post de director
la căminul
cultural

Grădiniță cu 
program 
prelungit 

14

2

Top proiecte dezvoltare 
economică

Utilaje drumuri și 
agricole

Frizerie
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