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VIZIUNE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Îmbinarea între tradiție și inovare va aduce județului Teleorman un 
nivel sporit de bunăstare. 
Revitalizarea tradiției industriale, crearea unui centru regional de 
competitivitate în sectorul agro-industrial și dezvoltarea mediului 
antreprenorial vor constitui baza pentru reconstrucția economiei 
locale. Județul Teleorman se va dezvolta gradual, urmărindu-se 
reducerea disparităților și echilibrarea nivelului de dezvoltare între 
spațiul rural şi urban, dar și repoziționarea în plan național, prin 
definirea și susținerea unei identități locale.  
Aceste ținte ambițioase pot deveni realitate prin parteneriate locale 
și regionale solide, de lungă durată.  
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Obiective strategice verticale 

 
Obiectiv strategic vertical 1 Reactivarea bazei economiei locale prin 
dezvoltarea industriei 

Obiectiv strategic vertical 2 Creșterea competitivității în agricultură și 
dezvoltarea spațiului rural 
 
Obiectiv strategic vertical 3 Dezvoltarea mediului antreprenorial 
 
Obiectiv strategic vertical 4 Reducerea dezechilibrelor și creșterea gradului 
de integrare socială 
 
Obiectiv strategic vertical 5 Valorificarea resurselor energetice regenerabile 

 

Obiective strategice orizontale 

 
Obiectiv strategic orizontal 1 Consolidarea infrastructurii pentru dezvoltare 
echilibrată 
 
Obiectiv strategic orizontal 2 Egalitatea de șanse, principiu de bază în 
valorificarea capitalului uman pentru consolidarea unei economii bazate pe 
cunoaștere 
 
Obiectiv strategic orizontal 3 Protejarea mediului și dezvoltare durabilă 
 
Obiectiv strategic orizontal 4 Întărirea colaborării transfrontaliere și a 
poziției strategice a județului 
 
Obiectiv strategic orizontal 5 Stimularea dezvoltării județului Teleorman prin 
întărirea capacității instituționale a administrației publice 
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Plan de acțiuni pentru susținerea dezvoltării mediului de afaceri1 

Aria de intervenție 1 Dezvoltarea industriei ca bază a  economiei locale și 
județene 
Autoritățile publice vor urmări susținerea actorilor industriali și întărirea 
parteneriatelor pentru dezvoltarea comunității prin acțiuni precum: 
- Crearea unui program de realizare și promovare de parcuri 

industriale/facilități de susținere a afacerilor la nivel regional și local. 
- Crearea unui forum de dialog pentru întărirea colaborării între firmele din 

industrie și administrația publică. 
- Cartografierea terenurilor şi resurselor de interes pentru investitori şi 

pentru determinarea potențialului de investiții. 

Aria de intervenție 2 Creșterea competitivității în agricultură și dezvoltarea 
spațiului rural 

Autoritățile publice județene și locale încurajează transformarea județului 
Teleorman într-un centru regional de competitivitate în sectorul agro-
industrial angrenând totodată dezvoltarea agroturismului în zonele rurale. 
Printre aceste acțiuni se numără: 
- Înființarea grupurilor de producători.  
- Valorificarea sporită a produselor agricole prin campanii de promovare a 

produselor tradiționale.  
- Valorificarea personalului tehnic de specialitate existent la nivelul 

județului.  
- Asigurarea unor unități de depozitare corespunzătoare pentru produsele 

agricole. 
- Diversificarea bazei economice în mediul rural, prin dezvoltarea 

microîntreprinderilor şi a artizanatului, pentru susținerea economiei, 
valorilor şi tradițiilor locale.  

- Educarea spiritului antreprenorial, prin descrierea oportunităților de 
finanțare pentru susținerea  tinerilor fermieri 

- Promovarea agroturismului județului Teleorman, pentru susținerea 
dezvoltării locale. 

 

                                                           
1
 Selecție din Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman pentru perioada 

2010-2020.  



 

6 

Oportunități de Investiții în Județul Teleorman 

Investement Opportunities in Teleorman County 

Aria de intervenție 3 Dezvoltarea mediului antreprenorial 
- Includerea în planificarea strategică pentru dezvoltarea comunității pe 

termen mediu și lung a dezvoltării antreprenoriale. 
- Înlesnirea accesului IMM-urilor la obținerea de finanțări. 
- Implementarea de măsuri de modernizare a infrastructurii și de pregătire a 

capitalului uman vor avea impact pozitiv asupra antreprenoriatului şi a 
creşterii economice. 

-  Dezvoltarea lanțului valoric producție - procesare-comercializare, pentru 
asigurarea unui sector economic competitiv. 

- Atragerea investițiilor pentru modernizarea exploatațiilor agricole, inclusiv 
prin absorbția fondurilor europene, pentru eficientizarea producției 
agricole. 

- Dezvoltarea cercetării în sectorul agro-alimentar, pentru susținerea 
progresului sectorului agro-industrial. 

- Dezvoltarea relațiilor de colaborare inter/intra-regionale, pentru 
înființarea asocierilor şi a unităților de procesare. 

- Crearea unui nucleu de formare antreprenorială, sub forma unui „birou de 
consiliere  şi formare în afaceri. 

- Publicarea unui ghid al măsurilor de sprijinire a mediului de afaceri din 
județul Teleorman. 

- Studiu privind terenurile si resursele de interes pentru investitori și 
potențialul general (logistic, fiscal, resurse umane) pentru investiții. 

- Specializarea economică a resurselor umane la nivelul autorităților 
locale/județene pentru a spori calitatea serviciilor si interacțiunilor cu 
mediul de afaceri. 

- Evaluarea costurilor pentru inițierea şi derularea afacerilor la nivelul 
autorităților județului Teleorman 

 

Aria de intervenție 4 Reducerea dezechilibrelor și creșterea gradului de 
incluziune socială 

Creşterea calității serviciilor sociale livrate populației din județul Teleorman, 
prin:  
- Îmbunătățirea serviciilor de consiliere socială specializată.  
- Modernizarea serviciilor educaționale, cu precădere la nivel rural. 
- Politici de atenuare a impactului migrației asupra populației. 
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Aria de intervenție 5 Valorificarea resurselor energetice regenerabile 
- Facilitarea accesării instrumentelor financiare disponibile pentru sprijinirea 

producției şi utilizării energiei din surse regenerabile 
- Valorificarea amplasării geografice care oferă avantajul exploatării energiei 

solare dar și a energiei eoliene. 
- Realizare studiu privind resursele energetice regenerabile existente la 

nivelul județului Teleorman (evaluare a fiecărei localități sub acest aspect)  
- Proiect de cercetare pentru determinarea amplasării spațiilor optime a 

centrelor de generare a energiei din surse regenerabile 

Aria de intervenție 6 Consolidarea infrastructurii pentru dezvoltare 
echilibrată 

- Crearea infrastructurii necesare dezvoltării socio-economice şi susținerii 
accesibilității intermodale 

- Crearea unei infrastructuri de transport modernă care sa asigure 
accesibilitatea și interconectarea tuturor localităților, să asigure accesul la 
zonele industriale și la zonele de producție agricolă: modernizare drumuri 
naționale, drumuri județene, drumuri comunale. 

- Extinderea infrastructurii de transport naval pe Dunăre.  
- Crearea de facilități de depozitare şi desfacere a produselor agricole. 
- Modernizarea infrastructurii de irigații pentru consolidarea unei agriculturi 

performante. 
- Crearea de incubatoare de afaceri pentru susținerea activităților 

economice și dezvoltarea de structuri de sprijin pentru mediul 
antreprenorial (platforme pentru microîntreprinderi, incubatoare de 
afaceri, parcuri industriale, etc.) 

- Realizarea infrastructurii suport pentru valorificarea resurselor energetice 
regenerabile  – producerea energiei electrice/termice din surse 
regenerabile. 

- Extinderea infrastructurii de internet de bandă largă și comunicații și 
facilitarea accesului la rețea a micilor întreprinzători 

- Realizarea de centuri de ocolire în orașe  și a unor sensuri giratorii în 
intersecțiile cu trafic intens  

- Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii feroviare de tranzit pentru 
solidificarea sistemului de transport intermodal. 
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- Înființare, extindere, reabilitare, modernizare sisteme de alimentare cu 
apă potabilă și sisteme de canalizare ape uzate, pentru a crea condițiile 
pentru dezvoltarea socio-economică. 

Aria de intervenție 7 Egalitatea de șanse, principiu de bază în valorificarea 
capitalului uman pentru consolidarea unei economii bazate pe cunoaștere 
- Promovarea egalității de şanse pentru grupurile vulnerabile 
- Participarea egală la luarea deciziei în viața socială 
- Formarea profesională şi recalificarea lucrătorilor din sectoare falimentare 

pentru crearea unei resurse de muncă pentru dezvoltarea sectoarelor 
economice cheie pentru dezvoltarea județeană. 

- Recalificarea forței de muncă in sectorul industrial  
- Formarea resurselor umane pentru sectorul agro-alimentar  
- Program de training-uri pentru tineri antreprenori 
- Proiect pentru sistem de învățare continuă 
- Dezvoltarea educației antreprenoriale şi a cetățeniei active in sprijinul 

realizării societății bazate pe cunoaștere 
- Instruirea comună a cadrelor didactice, a elevilor si studentilor, precum și 

a părinților pentru educarea culturii manageriale și a inițiativei 
antreprenoriale în sprijinul dezvoltării economiei bazate pe cunoaștere. 

Aria de intervenție 8 Protejarea mediului și dezvoltare durabilă 
- Monitorizarea calității aerului , a apei potabile şi a  apelor uzate deversate 

în emisari  
- Programe de informare şi responsabilizare a agenților economici cu privire 

la cerințele de protejare a mediului  
- Amenajarea de spații verzi în localitățile din județ şi protejarea ariilor 

naturale 
- Susținerea dezvoltării industriei, revigorând şi reutilizând tradițiile 

industriale, ținând însă cont de necesitatea reducerii emisiilor poluante şi 
minimizarea efectelor negative asupra mediului înconjurător.  

- Sprijinirea dezvoltării agriculturii ecologice pentru menținerea şi 
îmbunătățirea calității mediului.  

- Responsabilizarea persoanelor cu inițiativă antreprenorială, pentru 
inițierea de afaceri într-o manieră ce maximizează eficiența de utilizare a 
resurselor disponibile.  
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Aria de intervenție 9 Întărirea colaborării transfrontaliere și a poziției 
strategice a județului 
- Creşterea accesibilității pentru stimularea schimburilor economice şi a 

dezvoltării unor piețe de desfacere pentru producția industrială şi agricolă 
teleormăneană în Bulgaria. 

- Elaborarea şi implementarea proiectului privind realizarea unui centru de 
afaceri transfrontalier. 

- Încurajarea inițiativelor de asociere dintre actorii locali şi cei din Bulgaria. 
- Exploatarea comună a potențialului de producere a energiei din surse 

regenerabile. 
- Folosirea punctului de trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele – 

Nicopole pentru a constitui o bază pentru crearea de căi alternative de 
transport şi pentru creşterea gradului de tranzitare a județului Teleorman. 

- Încurajarea colaborării transfrontaliere între autorități publice, fapt ce va 
atrage intensificarea schimburilor comerciale şi sprijinirea mediului 
antreprenorial, exploatarea potențialului turistic şi piscicol pe ambele 
maluri ale Dunării, utilizarea resurselor regenerabile şi protejarea mediului 
prin implementarea de proiecte comune, accesul la noi piețe de desfacere 
pentru produsele teleormănene, atragerea de competențe de peste 
graniță, transfer de cunoaștere, dezvoltarea de proiecte culturale 
internaționale, etc. 

Aria de intervenție 10 Întărirea capacității instituționale a administrației 
publice pentru stimularea dezvoltării județului Teleorman  

- Crearea de  strategii şi planuri de dezvoltare locală care vor permite 
planificarea multianuală pe programe și totodată transparența bugetelor şi 
a deciziilor administrației publice. 

- Creșterea calității comunicări cu mediul de afaceri și implicarea mediului 
de afaceri în luarea deciziilor majore de politici pentru dezvoltarea 
economică cu prioritate în domeniile industrial și agricol 

- Formarea antreprenorială a funcționarilor publici şi membrilor comunității 
pentru îmbunătățirea abordării privind parteneriatul pentru dezvoltarea 
județeană. 

- Înființarea unui birou de consiliere şi formare în afaceri în cadrul 
Consiliului Județean Teleorman pentru firmele şi micii întreprinzători 
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Oportunități de investiții în județul Teleorman 

 
Titlu proiect: Realizarea de parcuri industriale 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman,Consilii Locale 
Valoare: 15.000.000 euro 
Perioada de realizare: 2 ani 
 
Titlu proiect: Evaluarea potențialului economic și logistic al siturilor degradate 
cu scopul de a le reintroduce în circuitul economic 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Camera de Comerț,Industrie și 
Agricultură, mediul universitar, parteneriat cu mediul de afaceri 
Valoare:400.000 euro 
Perioada de realizare: 2 ani 
 
Titlu proiect: Proiecte  de asociere grupuri de producători 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, DADR, Consilii Locale, 
fermieri/grupuri de producători 
Valoare:20.000 euro 
Perioada de realizare: 2 ani 
 
Titlu proiect: Susținerea inițiativei asociative private de tip cooperatist cu 
consecințe în aplicarea unor tehnologii performante, obținerea de producții 
sporite, creşterea productivității şi a profitului 
Beneficiar: Camera de Comerț,Industrie și Agricultură, mediul privat 
Valoare: 100.000 euro 
Perioada de realizare: anual 
 
Titlu proiect: Sistem agro-logistic regional integrat (dezvoltarea unui sistem 
transfrontalier de comercializare en-gros a produselor agro-alimentare ) 
Beneficiar: CJ Teleorman, Consilii Locale, Producători agricoli 
Valoare: 2.500.000 euro 
Perioada de realizare: 2 ani 
 
Titlu proiect: Sprijinirea crescătorilor de animale în  vederea înființării de 
asociații( prin consiliere, punerea la dispoziție de terenuri, spații, etc,.) 
Beneficiar: Consilii Locale, DADR, Camera Agricolă Județeană Teleorman, 
mediul privat 
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Valoare: 100.000 euro 
Perioada de realizare: multianual 
 
Titlu proiect: Înființarea unor centre de colectare şi depozitare a produselor 
agricole şi animaliere şi a unor unor centre de prelucrare a produselor agricole 
la nivel local 
Beneficiar: Consilii Locale, DADR, mediul privat 
Valoare: 50.000 euro 
Perioada de realizare: 1 an 
 
Titlu proiect: Înființare crescătorii piscicole  şi unități de procesare a peştelui 
Beneficiar: Consilii Locale, mediul privat 
Valoare: 2.300.000 euro 
Perioada de realizare: 3 ani 
 
Titlu proiect: Crearea unui centru regional de colectare legume-fructe 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Consilii Locale, Producători agricoli 
Valoare: 1.000.000 euro 
Perioada de realizare: 3 ani 
 
Titlu proiect: Construire parc industrial: agricultură (cultură mare), 
legumicultură, viticultură şi creşterea animalelor (bovine, ovine etc.); 
producție, achiziționare, conservare, valorificare produse finite scoase din 
prelucrare prin magazine proprii 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Camera Agricolă Județeană 
Teleorman, fermieri 
Valoare: 10.000.000 euro 
Perioada de realizare: 2 ani 
 
Titlu proiect: Introducerea unor programe de cercetare în domeniul agro-
industrial în cadrul universităților din Teleorman, inclusiv prin finanțare privată 
Beneficiar: Mediul universitar din județul Teleorman, mediul privat 
Valoare: 30.000 euro 
Perioada de realizare: multinanual 
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Titlu proiect: Dezvoltarea unor parteneriate între unitățile de procesare 
alimentară/producție agricolă şi mediul de cercetare pentru dezvoltarea şi 
aplicarea de tehnologie cu valoare economică 
Beneficiar: Mediul universitar şi de cercetare, procesatori şi producători 
Valoare: .4.000.000 euro 
Perioada de realizare: 4 ani 
 
Titlu proiect: Susținerea activității de cercetare a Stațiunii de Cercetare-
dezvoltare Agricolă Teleorman pentru asigurarea unei agriculturi competitive 
Beneficiar: Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Durabile, mediul privat 
Valoare: 3.000.000 euro 
Perioada de realizare: 4 ani 
 
Titlu proiect: Dezvoltarea cooperării transfrontaliere între asociațiile de 
producători agricoli pentru educarea şi instruirea acestora, marketingul comun 
al produselor agricole, planificarea şi managementul comun al suprafețelor cu 
destinație agricolă 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Autorități publice din Bulgaria, 
mediul privat 
Valoare: 100.000 euro 
Perioada de realizare: 1 an 
 
Titlu proiect: Dezvoltarea microîntreprinderilor şi încurajarea inițiativelor noi în 
domeniile de activitate non-agricolă 
Beneficiar: Microîntreprinderi rurale, PFA Teleorman, Consilii Locale 
Valoare: 3.000.000 euro 
Perioada de realizare: multianual 
 
Titlu proiect: Sprijinirea înființării şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii 
în domenii de interes local şi județean care utilizează tehnologii moderne şi 
performante 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Consilii Locale , mediul privat 
Valoare: 500.000 euro 
Perioada de realizare: 2 ani 
 
Titlu proiect: Concesionarea  de spații destinate deschiderii unor  ateliere de 
croitorie, țesătorie  şi artă meşteşugărească, etc 
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Beneficiar: Consilii Locale, IMM-uri, PFA 
Valoare: 250.000 euro 
Perioada de realizare: 2 ani 
 
Titlu proiect: Sprijinirea înființării de mici unități prestatoare de servicii 
(cizmărie, frizerie, vulcanizare/service auto, patiserie/brutărie) 
Beneficiar: Consilii Locale, IMM-uri, PFA 
Valoare: 325.000 euro 
Perioada de realizare: 2 ani 
 
Titlu proiect: Dezvoltarea infrastructurii agroturistice şi promovarea turismului 
rural al județului Teleorman pe plan regional şi național 
Beneficiar: IMM-uri, PFA din mediul rural cu domeniul de activitate turism,  
Consiliul Județean Teleorman, ANTREC 
Valoare: 10.000.000 euro 
Perioada de realizare: 8 ani 
 
Titlu proiect: Susținerea agriculturii tradiționale ecologice prin: crearea unei 
piețe de desfacere a produselor ecologice; educarea, informarea şi obişnuirea 
populației cu calitatea produselor ecologice 
Beneficiar: Camera Agricolă Județeană Teleorman, mediul privat 
Valoare: 250.000 euro 
Perioada de realizare: 2 ani 
 
Titlu proiect: Înființarea de pensiuni agro-turistice 
Beneficiar: Consilii Locale, Consiliul Județean Teleorman, mediul privat 
Valoare: 45.000 euro 
Perioada de realizare: 1 an 
 
Titlu proiect: Dezvoltarea şi amenajarea de zone turistice lângă zone forestiere  
şi lângă lacuri , organizarea de activități de vânătoare  şi pescuit 
Beneficiar: Consilii Locale, mediul privat 
Valoare: 1.000.000 euro 
Perioada de realizare: 1 an 
 
Titlu proiect: Sistem electronic integrat pentru plata taxelor pentru IMM-uri 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Consilii Locale 
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Valoare: 100.000 euro 
Perioada de realizare: 1 an 
 
Titlu proiect: Parteneriate public-privat pentru crearea de noi facilități 
medicale 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Consilii locale, mediul privat 
Valoare: -  
Perioada de realizare: 3 ani 
 
Titlu proiect: Identificarea unor spații şi terenuri existente, posibil de 
disponibilizat şi concesionarea  acestora pentru realizarea de clinici medicale 
cu posibilitatea de internare, în regim privat 
Beneficiar: Consilii locale, mediul privat 
Valoare:1.000.000 euro  
Perioada de realizare: 1-2 ani 
 
Titlu proiect: Implementarea unui proiect social (locuri de muncă pentru 
șomerii pe termen lung) pentru repararea aparatelor electronice vechi în 
vederea re-vânzării 
Beneficiar: Agenții economici importatori și producători, APM, AJOFM 
Valoare: 300.000 euro  
Perioada de realizare: anual 
 
Titlu proiect: Încurajarea parteneriatelor pentru dezvoltarea infrastructurii de 
cercetare și a transferului tehnologic 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, instituții implicate in cercetare, 
mediul privat 
Valoare: 1.000.000 euro 
Perioada de realizare: 4 ani 
 
Titlu proiect: Sprijinirea agenților economici pentru accesarea de fonduri 
europene 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Consilii Locale 
Valoare: 200.000 euro 
Perioada de realizare: 3 ani 
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Titlu proiect: Inițiativă și sprijin acordat pentru constituirea de asociații a 
patronatelor 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Camera de Comerț, Industrie și 
Agricultură, mediul privat 
Valoare: 10.000 euro 
Perioada de realizare: 1 an 
 
Titlu proiect: Consolidarea culturii antreprenoriale prin acțiuni de informare-
diseminare, prin schimburi de experiență-transfer de know-how, conferințe, 
seminarii și workshopuri sectoriale. 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Formatori de resurse umane publici și 
privați, mediul universitar Teleorman 
Valoare: 200.000 euro 
Perioada de realizare: 2 ani 
 
Titlu proiect: Furnizarea de programe de instruire pentru antreprenori, pe 
teme precum: înființarea afacerii, managementul calității, managementul 
resurselor umane etc. 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Camera de Comerț, Industrie și 
Agricultură, furnizori autorizați de formare profesională privați, AJOFM 
Teleorman 
Valoare: 20.000 euro 
Perioada de realizare: 1 an 
 
Titlu proiect: Inițierea unui program de promovare a antreprenoriatului în 
rândul elevilor şi studenților 
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Teleorman, Camera de Comerț, 
Industrie și Agricultură 
Valoare: 10.000 euro 
Perioada de realizare: 1 an 

 
Titlu proiect: Dezvoltarea activităților educative şi cultural - artistice 
(spectacole, festivaluri de folclor, spectacole de teatru etc.) 
Beneficiar: Consilii Locale, mediul privat 
Valoare: 400.000 euro 
Perioada de realizare: anual 
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Titlu proiect: Crearea unor centre zonale de producere a energiei din surse 
regenerabile prin asocierea localităților învecinate 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Consilii Locale, mediul privat 
Valoare: 800.000 euro 
Perioada de realizare: 3 ani 
 

Titlu proiect: Sisteme de producere a energiei electrice  din surse regenerabile 
(energie eoliană, panouri  solare fotovoltaice, biomasă , etc.) 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Consilii Locale, mediul privat 
Valoare: 250.000 euro 
Perioada de realizare: 3 ani 
 

Titlu proiect: Realizare aeroport 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii 
Valoare: 20.000.000 euro 
Perioada de realizare: 6 ani 
 

Titlu proiect: Reabilitarea, modernizarea şi amenajarea fostului aeroport 
pentru avioane utilitare şi uşoare (de  agrement) 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Consilii Locale, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
Valoare: 10.000.000 euro 
Perioada de realizare: 5 ani 
 

Titlu proiect: Reabilitarea, modernizarea şi construirea de parcaje supraterane 
şi subterane  supraetajate 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Consilii Locale, mediul privat 
Valoare: 4.000.000 euro 
Perioada de realizare: 4 ani 
 

Titlu proiect: Delegarea serviciului de transport public de persoane prin curse 
regulate, operatorilor de transport rutier; 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Consilii Locale, mediul privat 
Valoare: 200.000 euro 
Perioada de realizare: 1 an 
Titlu proiect: Realizarea unui parc agro-industrial în județul Teleorman, care să 
grupeze diverse sectoare din domeniu 
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Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Parteneriat Public Privat 
Valoare: 10.000.000 euro 
Perioada de realizare: 1 an 
 

Titlu proiect: Conectarea structurilor de sprijinire a afacerilor existente la 
infrastructură TIC 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, mediul privat 
Valoare: 2.000.000 euro 
Perioada de realizare: 1 an 
 

Titlu proiect: Construirea unor noi structuri de sprijinire a afacerilor în zonele 
de dezvoltare şi pentru sectoarele economice unde există o cerere mare 
pentru aceste facilități cu prioritate – industria textilă, etc. 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Parteneriat Public Privat 
Valoare: 20.000.000 euro 
Perioada de realizare: 5 ani 
 

Titlu proiect: Realizarea unor zone rezidențiale  
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, mediul privat 
Valoare: 1.000.000 euro 
Perioada de realizare: 2-3 ani 
 

Titlu proiect: Realizarea unei hidrocentrale în comuna Islaz 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Consiliul Local Islaz 
Valoare: 20.000.000 euro 
Perioada de realizare: 3-5 ani 
 

Titlu proiect: Realizare unui parc de producere de energie regenerabilă 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Consilii Locale, mediul privat 
Valoare: 10.000.000 euro 
Perioada de realizare: 3 ani 
  
Titlu proiect: Crearea de piețe de gros la nivel urban 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorma, Consilii Locale, mediul privat 
Valoare: 1.200.000 euro 
Perioada de realizare: 2 ani 
  

Titlu proiect: Înființare fabrici de prelucrare a cerealelor, produselor 
legumicole, produselor lactate, fructelor, etc 
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Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Consilii Locale, mediul privat 
Valoare: 900.000 euro 
Perioada de realizare: 2 ani 
 

Titlu proiect: Sprijinirea participării la programe (centre) de instruire, 
informare, consultanță, schimburi de experiență a fermierilor şi 
întreprinzătorilor locali, în vederea accesării oportunităților de finanțare 
(fonduri europene şi/sau guvernamentale, județene  ş.a.) şi a facilităților 
disponibile 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Consilii Locale, mediul privat 
Valoare: 400.000 euro 
Perioada de realizare:anual 
 

Titlu proiect: Formare profesională continuă, adaptată noilor tehnologii 
din industrie 
Beneficiar: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, Federații Patronale, 
ONG-uri 
Valoare: 1.000.000 euro 
Perioada de realizare: 2 ani 
 

Titlu proiect: Centru de excelență agricolă județeană 
Beneficiar: DADR, Camera Agricolă Județeană Teleorman, Asociații, fermieri, 
Camera de Comerț şi Industrie Teleorman 
Valoare: 1.200.000 euro 
Perioada de realizare: 4 ani 
 

Titlu proiect: Sprijinirea participării populației, în special a tinerilor, fermierilor, 
întreprinzătorilor particulari, prestatorilor de servicii şi salariaților din 
autoritățile locale, la programe de instruire şi pregătire continuă:  
complexitatea în managementul afacerilor, complexitatea  în managementul 
performant al activităților din domeniul de activitate, complexitatea în scrierea 
şi managementul proiectelor 
Beneficiar: Consilii Locale,AJOFM,  Mediul privat, ONG-uri 
Valoare: 500.000 euro 
Perioada de realizare: anual 
  
Titlu proiect: Realizarea unor puncte de colectare și tratare a deşeurilor 
industriale 
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Beneficiar: CJ Teleorman, APM Teleorman, mediul privat 
Valoare: 1.000.000 euro  
Perioada de realizare: 14 luni 
  
Titlu proiect: Încurajarea dezvoltării agenților economici implicați în lanțul de 
colectare, colectare selectivă, transport, tratare, valorificare, pentru diverse 
fluxuri de deșeuri 
Beneficiar: APM, Consiliul Județean Teleorman, Consilii Locale, mediul privat 
Asociații profesionale 
Valoare:           -   
Perioada de realizare: proces continuu 
 

Titlu proiect: Înființarea unui Parc Industrial româno-bulgar în zona de graniță 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, Districte Bulgaria,Consilii Locale din 
Teleorman 
Valoare: 1.000.000 euro 
Perioada de realizare: 3 ani 
 

Titlu proiect: Înființarea unui centru de afaceri transfrontalier 
Beneficiar: Consiliul Județean Teleorman, mediul de afaceri, Districte Bulgaria 
Valoare: 1.500.000 euro 
Perioada de realizare: 3 ani 
 

Titlu proiect: Împădurirea terenurilor degradate inapte folosințelor agricole 
Beneficiar: CJ Teleorman,  Consilii Locale 
Valoare: 5.000.000 euro 
Perioada de realizare: 10  ani 
 
Titlu proiect: Reconstrucția ecologică și împădurirea malurilor degradate a 
cursurilor de apă din județul Teleorman 
Beneficiar: CJ Teleorman, Consilii locale ale localităților situate în zonele cu 
maluri degradate 
Valoare: 10.000.000 euro 
Perioada de realizare: 10 ani 
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VISION 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

An optimal combination between tradition and innovation would 
bring a high level of wealth to Teleorman County. 
By revitalizing the industrial tradition, setting up a regional centre of 
competitiveness in the agricultural-industrial sector and by 
developing an entrepreneurial environment, local economy will be 
reinvigorated.  
Teleorman County will develop gradually aiming not only at 
reducing disparities and balancing the level of development between 
rural and urban areas, but also at its national repositioning, by 
defining and sustaining a local identity.  
These ambitious targets may come true by means of solid local and 
regional partnerships on the long term.   
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Vertical strategic objectives  

 
1st vertical strategic objective Reactivating the base of local economy by 
industrial development  

2nd vertical strategic objective Increase of agricultural competitiveness and 
rural development  
 
3rd vertical strategic objective Development of the entrepreneurial 
environment   
 
4th vertical strategic objective Reducing disequilibria and increasing the 
degree of social integration  
 
5th vertical strategic objective Valuing renewable energy resources  
 

Horizontal strategic objectives 

 
1st horizontal strategic objective Infrastructure consolidation for balanced 
development  
 
2nd horizontal strategic objective Chance equality, a basic principle in 
valuing human capital for consolidating a knowledge-based economy  
 
3rd horizontal strategic objective Environment protection and sustainable 
development  
 
4th horizontal strategic objective Strengthening trans-border collaboration 
and the County’s strategic position  
 
5th horizontal strategic objective Stimulating the development of Teleorman 
County by strengthening the institutional capacity of public administration   
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Action Plan for sustaining a developing business environment2 

Area of Intervention 1 Industrial development as base of local and County 
economy  
Public authorities aim at sustaining industrial actors and strengthening 
partnerships so as to develop the community by means of the following 
actions:  
- Creating a programme to set up and promote industrial areas/ facilities to 

sustain businesses both at a regional and local level. 
- Creating a dialogue forum to strengthen the collaboration between 

industrial companies and public administration bodies. 
- Measuring lands and assessing interest resources for investors and 

determine the investment potential.  

Area of Intervention 2 Increase of agricultural competitiveness and rural 
development  

The goal of County and local public authorities is to turn Teleorman County 
into a regional competitiveness centre in the agricultural-industrial sector, 
alongside with agri-tourism development in the rural area as follows:  
- The set-up of producers groups.  
- High valuing of agricultural products by promotion campaigns targeted at 

traditional products.  
- Valuing the technical personnel available at the County level.  
- Ensuring storage units corresponding to agricultural products. 
- Diversifying the economic base in the rural environment by developing 

microenterprises and craftsmanship so as to sustain the economy, values 
and local traditions.  

- Training the entrepreneurial spirit by describing financing opportunities to 
sustain young farmers.  

- Promoting the agri-tourism in Teleorman County to sustain local 
development. 

Area of Intervention 3 Development of the entrepreneurial environment   
- Including entrepreneurial development in the medium and long term 

planning strategy for community development. 
- Facilitating SMEs to financing. 

                                                           
2
 Selection of Strategy for Sustainable Development for Teleorman County 2010-2020  
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- The implementation of measures to modernize infrastructure and train 
human capital will have a positive impact on entrepreneurship and 
economic growth. 

- Developing the production – processing – distribution value chain to 
ensure a competitive economic sector. 

- Attracting investment to modernize agricultural exploitations, including 
the absorption of European funds to increase efficiency in the agricultural 
production. 

- Developing research in the agriculture and food sector to encourage the 
progress in the agricultural and industrial sector. 

- Developing inter/intra-regional collaboration relations to establish 
associations and processing units. 

- Creating a nucleus of entrepreneurial training in the shape of a “bureau 
for business counselling and training”. 

- Publication of a guide to sustain the business environment in Telorman 
County. 

- Study on the lands and resources of interest to investors and general 
(logistics, fiscal, human resources) potential for investment. 

- Economic specialisation of human resources at the level of local/ County 
authorities to increase the quality of services and interactions with the 
business environment. 

- Evaluating costs to initiate and carry out business at the level of the 
authorities in Teleorman County  

Area of Intervention 4 Reducing disequilibria and increasing the degree of 
social integration  

Increasing the quality of social services delivered to the population of 
Teleorman County by:  
- Improving the services of specialized social counselling.  
- Modernizing educational services especially at a rural level. 
- Policies of attenuating the impact of migration on population. 

Area of Intervention 5 Valuing renewable energy resources  
- Facilitating the access to available financial instruments to support 

production and the use of energy from renewable sources. 
- Valuing the geographical position that has the advantage of exploiting 

solar and Aeolian energy. 
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- Carry out a study on renewable energy resources available in Teleorman 
County (evaluation of each locality according to this feature) 

- Research project to determine the position of optimal locations for centres 
that generate energy from renewable sources.   

Area of Intervention 6 Infrastructure consolidation for balanced development  

Creating the necessary infrastructure to social-economic development and 
sustaining intermodal accessibility  
- Creating a modern transportation infrastructure to ensure accessibility 

and interconnection between all localities, the access to industrial areas 
and agricultural production areas: the modernization of national roads, 
County roads and communal roads.  

- Extending the naval transportation on the Danube.  
- Creating storage and distribution facilities for agricultural products. 
- Modernizing the irrigation infrastructure so as to consolidate a performing 

agriculture. 
- Creating business incubators to support economic activities and the 

development of sustainable structures for the entrepreneurial 
environment (platforms for microenterprises, business incubators, 
industrial fields, etc.) 

- Establish the support infrastructure to value renewable energy resources – 
producing electric/ thermic energy from renewable sources.  

- Extending broadband and communication infrastructure and facilitating 
access to the small entrepreneurs’ network.  

- Building beltways in cities and traffic circles in crossroads with heavy 
traffic. 

- Modernizing and rehabilitating transit railway infrastructure to improve 
the intermodal transportation system. 

- Setting up, extending, rehabilitating and modernizing the water supply 
lines and the wastewater systems so as to create a framework for social-
economic development.  

Area of Intervention 7 Chance equality, a basic principle in valuing human 
capital for consolidating a knowledge-based economy 
- Promoting chance equality for vulnerable groups  
- Equal participation to decisions in social life 
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- Professional training and requalification of workers from bankrupted 
sectors to establish a workforce in order to develop key economic sectors 
for County development 

- Workforce requalification in the industrial field    
- Human resources training for the agricultural-food sector  
- Training programme for young entrepreneurs 
- Project for continuous learning  
- Developing entrepreneurial education and active citizenship to support a 

knowledge-based society  
- Common training of teachers, pupils, students, and parents to shape a 

managerial culture and entrepreneurial initiative to develop a knowledge-
based economy.  

Area of Intervention 8 Environment protection and sustainable development 
- Monitoring air, drinking water and wastewater quality  
- Programmes to inform and increase awareness of responsibility in 

economic agents on the requirements in environmental protection  
- Establishing green spaces in County localities and protecting natural areas 
- Sustaining the development of industry by reinvigorating and reemploying 

industrial traditions, nonetheless taking into account the need to reduce 
polluting emissions and minimize the negative effects on the environment.  

- Supporting the development of ecological agriculture to maintain and 
improve the quality of the environment.   

- Increase responsibility awareness in persons with an entrepreneurial 
initiative to start-up businesses in a way that maximizes the efficiency to 
use available resources.  

Area of Intervention 9 Strengthening trans-border collaboration and the 
County’s strategic position 
- Increased accessibility , stimulating economic exchanges and developing 

markets for industrial and agricultural products from Teleorman County in 
Bulgaria. 

- Drafting and implementing the project on establishing a trans-border 
business centre.  

- Encouraging association initiatives between local and Bulgarian actors.   
- Common exploitation of the potential to produce energy from renewable 

resources.  
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- Using the borderline in Turnu Măgurele – Nicopole to build a base for 
creating alternative transportation means so as to increase the transition 
degree of Teleorman County.  

- Encouraging trans-border collaboration between public authorities which 
would intensify commercial exchanges and support entrepreneurial 
environment, as well as the exploitation of the touristic and fishing 
potential on both Danube banks, the use of renewable resources and the 
protection of the environment by implementing common projects, give 
access to new markets for Teleorman projects, attract competencies from 
across the border, know-how transfer, development of international 
cultural projects, etc.  

Area of Intervention 10 Stimulating the development of Teleorman County by 
strengthening the institutional capacity of public administration   

- Set up strategies and local development plans to allow multiannual 
programme planning and ensure budget transparency and transparency in 
public administration decisions. 

- Increase the quality of communication with the business environment and 
involving the latter in taking major decisions on policies for economic 
development mainly in the industrial and agricultural field.  

- Entrepreneurial training of public officers and community members to 
improve the approach on partnership for County development.  

- Establishing a business counselling and formation bureau within the 
Teleorman County Council for companies and small entrepreneurs.   
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Investment Opportunities in Teleorman County 

Project title:  The Development of Industrial Sites  
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils  
Value: 15.000.000 EUR 
Implementation period: 2 years 
 
Project title: The Evaluation of the Economic and Logistic potential of the spoiled 
industrial sites in order to be reintroduced in the economic network  
Beneficiary: Teleorman County Council, The Chamber of Commerce, Industry 
and Agriculture, the research environment, partnership with the private sector  
Value: 400.000 EUR 
Implementation period: 2 years 
 
Project title: Projects for stimulating the association of agricultural growers  
Beneficiary: Teleorman County Council, DADR, Local Councils, farmers/groups of 
agricultural growers  
Value: 20.000 EUR 
Implementation period: 2 years 
 
Project title: Support for private associative initiative, cooperation type, in order 
to implement cost-efficient technologies, increase productivity and profit  
Beneficiary: The Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, private sector  
Value: 100.000 EUR 
Implementation period: annual 
 
Project title: Integrated Regional agro-logistic system (the development of an 
international en-gross market for agricultural products)  
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils, Agricultural growers 
Value: 2.500.000 EUR 
Implementation period: 2 years 
Project title: Supporting farmers in order to establish associations ( by means of 
counseling, assuring land, real estate assets, etc.)  
Beneficiary: Local Councils, DADR, The Chamber of Agriculture of Teleorman, 
private sector  
Value: 100.000 EUR 
Implementation period: multiannual 
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Project title: The establishment of acquisition and storage facilities for 
agricultural and animal products and the establishment of processing facilities 
for agricultural products at local level   
Beneficiary: Local Councils, DADR, private sector  
Value: 50.000 EUR 
Implementation period: 1 year 
 
Project title: The establishment of fish growing facilities and processing facilities 
for fish   
Beneficiary: Local Councils, private sector  
Value: 2.300.000 EUR 
Implementation period: 3 years 
 
Project title: The establishment of a regional acquisition facility for fruits and 
vegetables  
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils, Farmers  
Value: 1.000.000 EUR 
Implementation period: 3 years 
 
Project title: The construction of an industrial site: agriculture (extensive crops), 
vegetable growing, grape growing and animal growing (flocks and herds); 
production, acquisition, preservation, and selling of finite products in own 
commerce facilities and shops  
Beneficiary: Teleorman County Council, the Chamber of Agriculture of 
Teleorman, Farmers  
Value: 10.000.000 EUR 
Implementation period: 2 years 
 
Project title: The development of agro-industrial research programs by 
universities in Teleorman, private investments included  
Beneficiary: The Research Environment in Teleorman County, private sector  
Value: 30.000 EUR 
Implementation period: multiannual 
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Project title: Establishing partnerships between the agricultural 
production/processing enterprises and the research environment in order to 
develop valuable technology   
Beneficiary: The Research Environment, production/processing enterprises  
Value: .4.000.000 EUR 
Implementation period: 4 years 
 
Project title: Assuring support for the Agricultural Research and Development 
Station in Teleorman in order to develop a competitive agriculture  
Beneficiary: The Ministry of Agriculture and Rural Development, private sector  
Value: 3.000.000 EUR 
Implementation period: 4 years 
 
Project title: The development of international cooperation between 
associations established in the agricultural sector for training purposes, common 
marketing of agricultural products, integrated land planning and management  
Beneficiary: Teleorman County Council, Public Bodies in Bulgaria, private sector  
Value: 100.000 EUR 
Implementation period: 1 year 
 
Project title: The development of small and medium enterprises and 
encouraging new initiatives in the non-agricultural sector.  
Beneficiary: rural small and medium enterprises, Authorized natural person 
Teleorman, Local Councils  
Value: 3.000.000 EUR 
Implementation period: multiannual 
 
Project title: Assuring support for the establishment and development of small 
and medium enterprises in order to respond to local needs and use modern and 
cost-efficient technologies  
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils, private sector  
Value: 500.000 EUR 
Implementation period: 2 years 
 
Project title: Operational Leasing of facilities for developing tailoring, weaving 
and handmade traditional art enterprises   
Beneficiary: Local Councils, SME, PFA 
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Value: 250.000 EUR 
Implementation period: 2 years 
 
Project title: Assuring support for the establishment of small service delivery 
enterprises (shoemaking, barber’s shops, motor service, pastry/bakery) 
Beneficiary: Local Councils, SME, PFA 
Value: 325.000 EUR 
Implementation period: 2 years 
 
Project title: The development of rural tourism infrastructure and rural tourism 
advertising at regional and national levels 
Beneficiary: SME, rural tourism enterprises, Teleorman County Council, 
ANTREC 
Value: 10.000.000 EUR 
Implementation period: 8 years 
 
Project title: Assuring support for traditional organic farming by means of 
establishing a market for organic products; education, informing and 
habituation of the population in what concerns the quality of the organic 
products  
Beneficiary: The Chamber of Agriculture of Teleorman, private sector 
Value: 250.000 EUR 
Implementation period: 2 years 
 
Project title: Establishing rural boarding houses  
Beneficiary: Local Councils, Teleorman County Council, private sector  
Value: 45.000 EUR 
Implementation period: 1 year 
 
Project title: The development and improvement of touristic areas next to 
forests and lakes, organizing hunting and fishing activities  
Beneficiary: Local Councils, private sector  
Value: 1.000.000 EUR 
Implementation period: 1 year 
Project title: Integrated Electronic Tax Paying System for SME  
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils  
Value: 100.000 EUR 
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Implementation period: 1 year 
 
Project title: The establishment of partnerships between private and public 
bodies in order to develop new medical facilities  
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils, private sector  
Value: -  
Implementation period: 3 years 
 
Project title: Identifying available real estate properties and lands, and leasing 
them in order for enterprises to establish private medical clinics, internment 
services required   
Beneficiary: Local Councils, private sector  
Value: 1.000.000 EUR  
Implementation period: 1-2 years 
 
Project title: Implementing a social project (jobs for long term unemployed) for 
rehabilitation of old electronic equipment for sale purposes  
Beneficiary:  Manufacturers and Importers, APM, AJOFM 
Value: 300.000 EUR  
Implementation period: annual 
 
Project title: Encouraging the establishment of partnerships in order to 
develop the research partnerships and technological transfer  
Beneficiary: Teleorman County Council, Research Bodies, private sector  
Value: 1.000.000 EUR 
Implementation period: 4 years 
 
Project title: Assuring support for enterprises in order to gain access to 
European funding   
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils  
Value: 200.000 EUR 
Implementation period: 3 years 
 
Project title: Initiative and support for establishing industrial leaders 
associations  
Beneficiary: Teleorman County Council, The Chamber of Commerce, Industry 
and Agriculture, private sector 
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Value: 10.000 EUR 
Implementation period: 1 year 
 
Project title: Developing entrepreneurship skills by means of informing-
dissemination activities, experience and know-how transfer, specific 
conferences, tutorials and workshops.  
Beneficiary: Teleorman County Council, Public and Private Human Resource 
Developers, Teleorman Research Environment  
Value: 200.000 EUR 
Implementation period: 2 years 
 
Project title: Delivering entrepreneurship training programs on matters such 
as: business establishment, quality management, human resource 
management etc.   
Beneficiary: Teleorman County Council, The Chamber of Commerce, Industry 
and Agriculture ,  Authorized suppliers delivering professional development 
services, AJOFM Teleorman 
Value: 20.000 EUR 
Implementation period: 1 year 
 
Project title: Initiating an entrepreneurship facilitation program specially 
designed for scholars and students  
Beneficiary: Teleorman County Board of Education (ISJ), the Chamber of 
Commerce, Industry and Agriculture  
Value: 10.000 EUR 
Implementation period: 1 year 
 

Project title: The development of educational, cultural and artistic activities 
(shows, folklore festivals, plays etc.)  
Beneficiary: Local Councils, private sector  
Value: 400.000 EUR 
Implementation period: annual 
 

Project title: Establishing regional centers for producing energy from 
renewable sources by stimulating the association of contiguous localities  
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils, private sector  
Value: 800.000 EUR 
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Implementation period: 3 years 
 

Project title: Electric energy production systems from renewable sources (wind 
power, photovoltaic solar panels, biomass etc.)  
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils, private sector  
Value: 250.000 EUR 
Implementation period: 3 years 
 

Project title: Airport Construction 
Beneficiary: Teleorman County Council, the Ministry of Transport and 
Infrastructure  
Value: 20.000.000 EUR 
Implementation period: 6 years 
 

Project title: The rehabilitation, modernization and improvement of the old 
airport for grasshoppers and light airplanes (for entertainment)  
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils, the Ministry of Transport 
and Infrastructure  
Value: 10.000.000 EUR 
Implementation period: 5 years 
 
Project title: Rehabilitation, modernization and construction of underground 
and above-ground parking facilities  
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils, private sector  
Value: 4.000.000 EUR 
Implementation period: 4 years 
 

Project title: The outsourcing of the public transport services by means of 
regular routes to private operators   
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils, private sector 
Value: 200.000 EUR 
Implementation period: 1 year 
 

Project title: Establishing an agro-industrial site in Teleorman County in order to 
group different areas of interest in the field.    
Beneficiary: Teleorman County Council, Public – Private Partnership  
Value: 10.000.000 EUR 
Implementation period: 1 year 



 

34 

Oportunități de Investiții în Județul Teleorman 

Investement Opportunities in Teleorman County 

 

Project title: Connecting all existent business environment support structures 
to TIC infrastructure  
Beneficiary: Teleorman County Council, private sector  
Value: 2.000.000 EUR 
Implementation period: 1 year 
 

Project title: Establishing new business environment support structures in 
development areas and for the economic areas of activity where there is a 
significant request for these facilities, especially for – textile industry, etc.   
Beneficiary: Teleorman County Council, Public – Private Partnership 
Value: 20.000.000 EUR 
Implementation period: 5 years 
 

Project title: Developing residential areas  
Beneficiary: Teleorman County Council, private sector  
Value: 1.000.000 EUR 
Implementation period: 2-3 years 
 
Project title: Building an hydroelectric power plant in Islaz  
Beneficiary: Teleorman County Council, Islaz Local Council  
Value: 20.000.000 EUR 
Implementation period: 3-5 years 
 
Project title: Building a site for producing green energy   
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils, private sector  
Value: 10.000.000 EUR 
Implementation period: 3 years 
  
Project title: Establishing an en-gross urban market  
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils, private sector  
Value: 1.200.000 EUR 
Implementation period: 2 years  
 
Project title: Establishing cereals, vegetables, milk products and fruits etc. 
processing factories/facilities  
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils, private sector 
Value: 900.000 EUR 
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Implementation period: 2 years 
Project title: Assuring support for attending training, informing, consultancy, 
experience and know-how exchange programs (centers) for farmers and local 
entrepreneurs in order to gain access to financial sources and opportunities 
(European, governmental, local financial sources) and to all available facilities     
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils, private sector  
Value: 400.000 EUR 
Implementation period: annual 
 
Project title: Continuous professional development, adapted to new industrial 
technologies  
Beneficiary: The Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, 
Entrepreneurial Organizations, NGO-s  
Value: 1.000.000 EUR 
Implementation period: 2 years 
 

Project title: Agricultural Excellence County Center   
Beneficiary: DADR, the Chamber of Agriculture of Teleorman, Associations, 
farmers, The Chamber of Commerce, Industry and Agriculture  
Value: 1.200.000 EUR 
Implementation period: 4 years 
 

Project title: Assuring support (especially in the case of young people, farmers, 
private entrepreneurs, service deliverers and local authorities’ employees ) for 
attending continuous training programs: business management complexity, 
efficient activity management for each field of interest, project management 
and design complexity   
Beneficiary: Local Councils, AJOFM,  private sector, NGO-s 
Value: 500.000 EUR 
Implementation period: annual 
 
  
Project title: Establishing industrial waste management centers  
Beneficiary: Teleorman County Council, APM Teleorman, private sector  
Value: 1.000.000 EUR 
Implementation period: 14 months  
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Project title: Encouraging the development of the entrepreneurs who are 
involved in waste collecting, selective collecting, transport, refinement and 
recovery.  
Beneficiary: APM, Teleorman County Council, private sector, Professional 
associations   
Implementation period: continuous process 
 

Project title: Establishing a Romanian-Bulgarian industrial site on border area.  
Beneficiary: Teleorman County Council, Districts from Bulgaria, Teleorman Local 
Councils  
Value: 1.000.000 EUR 
Implementation period: 3 years 
 

Project title: Establishing an international business center  
Beneficiary: Teleorman County Council, business environment, Districts from 
Bulgaria   
Value: 1.500.000 EUR 
Implementation period: 3 years 
 
Project title: Afforestation of degraded land unfit for agricultural uses  
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils, 
Value: 5.000.000 EUR 
Implementation period: 10  years 
 
Project title: Ecological restoration and afforestation of degraded banks of 
watercourses in Teleorman County  
Beneficiary: Teleorman County Council, Local Councils of towns  located in 
areas with degraded banks 
Value: 10.000.000 EUR 
Implementation period: 10 years 
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Pentru informaŃii detaliate despre celelalte programe cofinanŃate de 

Uniunea Europeană, 
vă invităm să vizitaŃi www.fonduri-ue.ro 

Autoritatea de Management pentru Programul OperaŃional  
Dezvoltarea CapacităŃii Administrative  

www.fonduriadministratie.ro 

 

 
 
 
 
 
 

 
For more information regarding the other Programs financed by the 

European Union, please visit  

www.fonduri-ue.ro 
The Management Authority for the Administrative Capacity 

Development Operational Program  
www.fonduriadministratie.ro  

Administrative Capacity Development Operational Program  
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