Plan de dezvoltare al Municipiului Turnu
Măgurele pentru perioada 2014-2020
Judeţul Teleorman

La elaborarea acestui document au fost utilizate informaţii de interes public, disponibile pe
diverse pagini web ale autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale, dar şi
date/statistici furnizate ca urmare a solicitărilor adresate acestora. De asemenea, pentru
sublinierea specificului local, au fost solicitate date beneficiarului acestui plan căruia îi revine
în egală măsură responsabilitatea cu privire la exactitatea lor.
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Context
Contextul în care se plasează comunitățile locale influențează în mod direct procesul de
dezvoltare a acestora pe termen scurt, mediu sau lung. Identificarea direcțiilor de dezvoltare ale
municipiului Turnu Măgurele prin raportare la perioada de programare 2014-2020 presupune
luarea în considerare a elementelor definitorii prezentate în continuare.
Caracterul urban al localității. Oraşele sunt motoarele economiei și vieții sociale, însă tot aici
se manifestă extrem de acut o serie de probleme permanente, precum şomajul, segregarea şi
sărăcia. Complexitatea vieții urbane este dată de diversele sale dimensiuni - economică, socială,
culturală şi de mediu. Fiecare dintre acestea ar fi capabilă să genereze creștere în sine prin
aplicarea unor măsuri specifice, însă strânsa legătură și interconectarea acestora reprezintă în
fapt cheia succesului în materie de dezvoltare urbană, ceea ce plasează conceptul abordării
integrate în centrul acestui proces. Viața cetățenilor unui centru urban poate fi în mod durabil
îmbunătățită prin identificarea celei mai eficiente combinații de măsuri și prioritizarea acțiunilor
privind atât renovarea fizică a zonelor urbane cât și educaţia, dezvoltarea economică, incluziunea
socială şi protecţia mediului.O astfel de abordare este deosebit de importantă în această perioadă,
dată fiind seriozitatea provocărilor cu care se confruntă în prezent oraşele europene. Aceste
provocări variază de la schimbări demografice specifice la consecinţele stagnării economice în
termeni de creare de locuri de muncă şi progrese sociale, precum şi la impactul schimbărilor
climatice.
Caracterul de beneficiar al politicilor europene. Dezvoltarea urbană a municipiului Turnu
Măgurele trebuie evident privită în contextul european conferit de calitatea României de stat
membru al Uniunii Europene începând cu anul 2007. Oraşele sunt considerate catalizatoare
pentru creativitate şi inovare în întreaga UE, în jur de 68 % din populaţia UE locuind într-o
regiune metropolitană, în timp ce aceste regiuni generează 67 % din PIB-ul UE. Ca urmare,
politicile destinate zonelor urbane au o mai mare semnificaţie pentru UE în ansamblul său, iar în
perioada viitoare 2014-2020, această importanță se traduce prin accesul sporit la
instrumentelede finanțare din bugetul Uniunii Europene reglementate în mod unitar sub
umbrela unui cadru strategic multianual. În contextul noilor abordări ale politicilor europene
trebuie ținut seama și de caracterul transfrontalier al localității și de accesul acesteia la
Coridorul de Transport VII, fluviul Dunărea, aspecte care adâncesc complexitatea procesului de
dezvoltare aducând noi valențe legate de ameliorarea diferențelor și consolidarea sinergiilor între
comunități și economii vecine segregate de bariere naturale, oferind și oportunități de finanțare și
de dezvoltare suplimentare sub aspectul cooperării teritoriale, deschiderii și accesului la un
coridor pan-european.
Rolul administrației publice. Administraţia publică locală se plasează în centrul tuturor
aspectelor care ţin de bunăstarea cetăţenilor, depăşind cu mult responsabilitatea asigurării de
servicii ieftine şi de calitate acestora, ceea ce în mod bazic caracterizează o comunitate
dezvoltată. Dezvoltarea locală se petrece în diverse domenii ale vieții economice și sociale și este
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generată de toți actorii care acționează aici, iar acestora administrația publică trebuie să le
garanteze și să le creeze facilitățile și premisele necesare progresului. Dezvoltarea economică
locală este deci un proces participativ în cadrul căruia membrii comunităţii din toate sectoarele
lucrează împreună pentru a stimula activitatea comercială locală care să conducă la dezvoltarea
durabilă economică a localităţii.
Ca urmare, administraţia locală joacă atât rolul de furnizor de politici de dezvoltare cât şi cel
de factor care asigură coeziunea comunităţii şi mediilor economic, cultural şi asociativ,
respectiv rolul de a forma, consolida, stimula și menține parteneriate puternice între cetăţenii de
la nivel local, societatea civilă, economia locală şi diversele niveluri de guvernare. Eficiența
politicilor publice elaborate la nivel local este condiționată de modul în care acestea reușesc să
reflecte în mod fidel diversitatea intereselor cetățenilor, mediului de afaceri și structurilor
asociative. Instituirea de mecanisme de cooperare între diversele paliere de guvernare este, de
asemenea, esențială pentru atingerea priorităților de dezvoltare ale administrațiilor publice locale,
în sensul în care acestea pot fi incluse în strategiile elaborate la nivel județean sau central,
alocându-se și resursele bugetare necesare.
Importanța planificării strategice. Procesul de dezvoltare locală are trei faze: planificarea
strategică, implementarea, evaluarea. Planificarea strategică oferă o imagine completă pentru
întregul proces şi este un instrument important care ajută la luarea deciziilor. Pe durata
implementării, activităţile vor conduce la atingerea obiectivelor. După realizarea activităţilor se
va efectua o evaluare a procesului penru a se analiza rezultatele obținute.
Localităţile, ca orice alt actor al mediului social-economic, se regăsesc într-o competiţie drastică
pentru atragerea de resurse umane, financiare, investitori sau alte tipuri de resurse. Comunitățile
pot şi trebuie să acționeze în interesul lor chiar dacă nu pot fi susţinute în totalitate de către
administraţiile regionale sau naționale, întrucât interesele la acest nivel corespund în mod
negociat intereselor tuturor localităților din regiunea sau ţara respectivă. Tocmai de aceea toate
localităţile României trebuie să aibă propria strategie locală de dezvoltare care devine astfel
instrumentul de lucru al administraţiei publice locale agreat de întreaga comunitate, prin
supunerea la dezbatere publică. În aceeași măsură, o strategie reprezintă un instrument de lucru
pus la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi în progresul economico-social al localităţii, iar pe de
altă parte, fixează traiectoria evoluţiei printr-o succesiune de proiecte ce urmează a se concretiza
într-o listă finală de acţiuni pentru o perioadă multianuală.
Având în vedere cele de mai sus, ne propunem ca demersul de planificare strategică promovat la
nivelul Municipiului Turnu Măgurele să se concretizeze într-o o serie de propuneri de proiecte și
acțiuni generatoare de dezvoltare durabilă într-un context european marcat de conceptul de
dezvoltare urbană integrată. Implementarea acestor propuneri prin realizarea de proiecte
concrete menite să genereze dezvoltare la nivel local presupune o largă colaborare a tuturor
actorilor relevanți, un rol deosebit de important revenindu-i administrației publice locale, dar și
reprezentanților mediului socio-economic. Propunerile vor fi corelate în dublu sens, atât cu
3

specificitățile comunității și resursele sale intrinseci, cât și cu oportunitățile concrete de
finanțare a acestora în special aferente cadrului financiar multianual viitor pentru realizarea
obiectivului unei societăţi inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, prevăzut în strategia
Europa 2020.
1. Descrierea comunităţii
1.1.
Atestarea istorică
Oraşul, astăzi municipiul Turnu Măgurele, a luat fiinţă în secolul trecut, în anul 1836, prin
edictul dat de domnitorul Ţării Româneşti, Alexandru Ghica (1834 – 1842). Locuirea pe aceste
meleaguri datează din antichitate, în această zonă (com. Ciuperceni ) existând un castru roman
din care au fost scoase dovezi în acest sens. În anul 1960 a fost descoperit un tezaur monetar
format din monede din argint, provenite din insula Tassos şi din Macedonia. Prima avea o largă
circulaţie în sec.II î.e.n., ceea ce înseamnă că în aceste locuri se afla o aşezare geto – dacă având
largi resurse economice, capabilă să
întreţină relaţii de schimb cu regiuni din
sudul peninsulei Balcanice.
În partea de sud a municipiului, în lunca
Dunării, la 4 km de oraş şi 1 km de
confluenţa Oltului cu Dunărea se află
ruinele cetăţii medievale Turnu. Cetatea a
jucat un rol important în sistemul defensiv
al Ţării Româneşti, mai ales în timpul
domniei lui Mircea cel Bătrân, când
domnitorul ridica pavăză în faţa ameninţării otomane din sudul Dunării.1
Această cetate face parte alături de cele de la Giurgiu, Turtucaia şi Brăila, dintr-un lanţ de
fortificaţii de-a lungul marelui fluviu.
Ca şi construcţie, această cetate era de fapt un turn hexagonal, construit din piatră amestecată cu
cărămidă şi întărit cu grinzi de lemn. În 1395 aici a avut loc o luptă între ungurii conduşi de
Sigismund de Luxemburg şi turcii care cuceriseră cetatea, în urma căreia aceasta este eliberată de
sub dominaţia otomană. După moartea lui Mircea cel Batrân (1418), Turnu va intra în stăpânirea
otomanilor.
În ceea ce privește trecutul îndepărtat al oraşului Turnu-Măgurele, acesta a făcut parte iniţial din
provincia romană Dacia Malvensis (Oltenia istorică) fiind un cap de pod spre est. De asemenea,
nu trebuie neglijată cetatea dintre Dunăre şi Olt, care a făcut să fie populată această zonă. Turnul
situat între Olt şi Dunăre a fost prezentat de unii istorici ca TURRIS ROMANUS, alţii punând la
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îndoială originea sa romană, l-au considerat ca Turn medieval de apărare, defensiv, în luptele cu
turcii. S-a încercat localizarea cetăţii Turris, menționată de Procopius în lucrarea De bello
gothico, la Turnu Măgurele, dar dintre lucrările de restaurare şi acelea de edificare integrală –
amintite în De aedificiis – pe care Iustinian le-a întreprins pe limes-ul danubian, nici una nu
poate fi plasată în situl de la Turnu.
În săpăturile efectuate aici, Grigore Florescu a crezut că poate distinge o etapă romană, din
perioada lui Constantin cel Mare, dar aprecierea s-a bazat pe câteva fragmente mici de ceramică
atipică ce au fost datate ca aparţinând epocii romane. Alte elemente folosite pentru datare sunt
reprezentate de tehnica în care au fost realizate zidurile primei faze.
Săpăturile efectuate de Gh. I. Cantacuzino, Anişoara Sion şi G. Gâscan au dovedit stratigrafic că
în fapt nu se poate vorbi de existenţa unei construcţii romane de secol IV. Într-un document din
interiorul cetăţii, datat 1397-1398, ea este numită Holavnic, denumire care mai apare în 1531 şi
într-o hartă a lui J. B. Homan (sec.XVII) sub forma Cholownic, alături fiind şi notaţia: Nicopolis
Minor.
Pe baza unui document al lui Alexandru Aldea (1432) ce menţionează cetatea/localitatea Pirgos,
şi bazându-se de asemenea pe denumirea „Turnu” ce în greceşte ar avea forma Pyrgos, s-a
încercat identificarea locului numit de Aldea cu „Nicopolul Mic”.
Precum ne înștiinţează Gh. I. Cantacuzino, aceasta ar putea mai curând să desemneze localitatea
şi cetatea Pirgos de pe malul drept al Dunării.
În documentele străine de până în secolul XVI şi într-o cronică românească bazată pe cele
străine, cetatea apare denumită exclusiv, ca pandant al cetăţii de pe malul drept al fluviului,
„Nicopolul Mic”. Pentru întreaga perioadă următoare va fi menţionată doar sub forma Turnu.
Cea dintâi menţiune o avem în 1397, într-o diplomă dată de Sigismund, în care sunt amintite
luptele purtate aici la 1394-1395.
Însă Gr. Florescu presupune că cetatea există înainte de 1393, când Bulgaria fusese cucerită de
turci.2
1.2.

Administraţia publică locală – Consiliul Local, Primăria

În inițierea procesului de planificare strategică la nivel local, consiliului local și primăriei le
revine, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, un rol deosebit de important. Fiind direct responsabile de
elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de dezvoltare locală, aceste autorități trebuie să
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acorde o importanță sporită îmbunătățirii standardelor de calitate în reglementare pentru
atingerea obiectivelor propuse.
Deţinând în principal rol deliberativ, exercitat inclusiv prin aprobarea planurilor şi strategiilor
inițiate la nivelul acestui palier administrativ, Consiliul Local al Municipiului Turnu Măgurele
este format dintr-un număr de 19 consilieri locali.
În vederea bunei derulări a procesului de reglementare la nivel local prin promovarea şi ulterior
aprobarea hotărârilor în cadrul şedinţelor consiliului, consilierii fac parte din 3 comisii de
specialitate după cum urmează: 3




comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget- finanţe,
administraţia domeniului public şi privat al municipiului, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ;
comisia pentru administraţie locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor cetăţenilor;
comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi
agrement.

La nivelul aparatului administrativ cu rol executiv, respectiv primăria Municipiului Turnu
Măgurele îşi desfăşoară activitatea 91 de persoane, reprezentând atât funcţionari publici, cât şi
personal contractual.
În contextul amplului proces de descentralizare administrativă ce a vizat inclusiv transferul către
autoritățile administrației publice locale a competențelor referitoare la furnizarea serviciilor de
utilități publice și asistență socială, în subordinea Primăriei Municipiului Turnu Măgurele, au
fost înfiinţate următoarele servicii:








Serviciul Public Salubritate – Transformat în S.C. “Salubritate Turnu” SRL în anul 2013
Serviciul de Asistenţă Socială;
Serviciul Public Comunitar local de evidenţă a persoanelor;
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;
Serviciul Public Transport Local.
Serviciul de administrare a domeniului public și privat - Transformat în S.C.” Local Urban“
SRL în anul 2012
Serviciul Public de Termie

Remarcăm la nivelul administrației publice locale un randament moderat al absorbției fondurilor
europene nerambursabile în perioada post aderare, municipalitatea accesând doar un proiect în
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cadrul POR 2007-2013, fiind însă mai activă în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră. În
acest sens, menționăm că în cadrul aparatului propriu funcționează un compartiment „Proiecte
fonduri externe nerambursabile” cu 8 angajați4.

Având în vedere complexitatea pe care o presupun atât elaborarea, cât și implementarea
proiectelor cofinanțate din fonduri europene, dar și din alte fonduri externe nerambursabile,
apreciem ca fiind necesară dublarea eforturilor administrative întreprinse la acest nivel
prin extinderea acestui compartiment și transformarea lui în serviciu în vederea stimulării
performanței în domeniul absorbției.

Intercomunalitatea ca pârghie a dezvoltării locale, reglementată atât la nivelul Legii nr.
215/2001, cu modicările și completările ulterioare, dar și al Legii nr. 51/2006, cu modificările și
completările ulterioare, a fost promovată și de municipalitatea Turnu Măgurele care este în
prezent membră în :
o Asociaţia Managementul Deşeurilor Teleorman,
o Asociaţia Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” pentru distribuţie apă potabilă,
colectare şi epurare ape uzate.
În vederea intensificării dialogului interinstituțional cu celelalte autorități ale administrației
publice locale din județ, municipalitatea din Turnu Măgurele este, de asemenea, membră în
Asociaţia „EuroTeleorman”, constituită din reprezentanţi ai 92 de autorităţi ale administraţiei
publice locale din Teleorman și care are drept scop promovarea şi reprezentarea concertată a
intereselor comune ale autorităţilor locale în raporturile cu administraţia publică centrală şi
locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu autorităţi locale şi regionale din alte ţări, precum şi
cu instituţii şi organisme internaţionale.
Prezența Dunării în zonă și necesitatea promovării de strategii care să contribuie la valorificarea
potențialului acesteia, au determinat dobândirea calității de membru inclusive în Asociaţia
„Euroregiunea Dunărea de Sud” care cuprinde reprezentanţi ai autorităţilor din patru oraşe din
Teleorman (Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede, Zimnicea) şi din trei oraşe din
Bulgaria (Svishtov, Nicopole şi Belene). Această asociație își propune în principal îmbunătăţirea
colaborării între autorităţile locale de frontieră, soluţionarea problemelor comune, precum şi
desfăşurarea de activităţi transfrontaliere care să furnizeze beneficii pentru toate părţile
implicate.

4 Conform organigramei aprobate pentru anul 2013.
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Nivelul de dotare și informatizare a aparatului propriu și al instituțiilor subordinate este
insuficient. La nivelul Consiliului Județean Teleorman s-a propus implementarea proiectului
„Dezvoltare, personalizare, implementare sistem informatic de gestiune a Registrului Agricol”,
proiect ce poate fi finanțat prin linia de finanțare 3.2.1 din cadrul Programului de Creștere a
Competitivității Economice (POSCCE)- „Susținerea implementarii de soluții de e-guvernare și
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. Aplicaţia presupune centralizarea
datelor la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman, a informaţiilor ce se gestionează prin
Compartimentul Cadastru şi Consultanţă Agricolă din cadrul Primăriei municipiului Turnu
Măgurele, respectiv numărul gospodăriilor, al membrilor acestora, suprafeţe de teren deţinute
(lucrate şi nelucrate) şi animalele din gospodării.
1.3.

Amplasarea geografică. Caracteristici fizico-geografice, delimitări teritoriale

Municipiul Turnu Măgurele este situat în sudul României, teritoriu care este încadrat în
Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia care acoperă 14,54% din suprafaţa totală a României,
reprezentând 34.453 kmp. Regiunea Sud-Muntenia este formată din şapte judeţe: Argeş,
Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Giurgiu, Prahova şi Teleorman. De asemenea, în regiune sunt 16
municipii, 32 oraşe şi 519 comune cu 2.019 sate.5 Regiunea cuprinde trei forme de relief: munte
9,5%, deal 19,8 %, câmpie şi luncă 70,7%. Pentru judeţul Teleorman forma caracteristică de
relief este câmpia.
Judeţul Teleorman, din care face
parte municipiul Turnu Măgurele,
este aşezat în zona centrală a Câmpiei
Române, fiind mărginit de judeţele
Argeş şi Dâmboviţa la nord, Giurgiu
la est şi Olt la vest, iar la sud de
fluviul Dunărea, care constituie
graniţa României cu Bulgaria pe circa
90 km. Între aceste limite, suprafaţa
judeţului este de 5.872 kmp,
încadrându-se din acest punct de
vedere între judeţele mijlocii şi
ocupând locul 19 la nivel de ţară şi locul 4 între judeţele din sud care au
limita sudică Dunărea.
Municipiul Turnu Măgurele este situat la marginea sudică a Câmpiei Române în zona de
contact dintre Lunca Dunării şi Câmpia Burnasului, la intersecţia coordonatelor 43°35’ latitudine
nordică şi 24°35’ longitudine estică, relieful său fiind format din câmpii joase și spații
interfluviale. Orașul are caracter transfrontalier, situându-se pe malul fluviului Dunărea.
5 http://www.adrmuntenia.ro/static/10/detalii-despre-regiunea-sud-muntenia-și-hărți.html
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Pe raza municipiului Turnu Măgurele se află un port la Dunăre, unde a fost înființat și un punct
de trecere a frontierei cu Bulgaria.
Suprafaţa totală a municipiului este de 10.931 ha, din care teren extravilan = 9.593,83 ha, teren
intravilan = 1.337,17 ha și suprafaţă agricolă = 8.216 ha.
Municipiul este divizat în 3 cartiere: Odaia, Măgurele și Centru.
În ceea ce privește infrastructura de transport feroviar și rutier, municipiul are acces atât la
rețeaua de cale ferată, cât și la rețeaua de drumuri naționale, beneficiind în acest sens de un
avantaj competitiv prin accesul la coridorul pan-european Dunărea.
Accesul la infrastructura de transport rutier se realizează prin intermediul următoarelor drumuri:
-

DN51A care leagă Zimnicea de Turnu Măgurele,
DN52 care leagă Alexandria de Turnu Măgurele având o lungime de 46 km.
DN54 – Islaz – Turnu Măgurele,
DN65 A care leagă Balaci de Roşiorii de Vede și de Turnu Măgurele.

De asemenea, Turnu Măgurele are acces și la drumul european E 70 / DN 6 care face legătura
cu Alexandria. Legătura cu drumul european E 70 se realizează prin intermediul DN 52 Turnu
Măgurele- Alexandria cu o lungime de 46 km și respectiv DN 65A Turnu Măgurele – Roșiorii de
Vede cu o lungime de 43 km.
 Vegetația este caracteristică zonei stepice și de silvostepă, pădurile ocupând o suprafață de
647 ha în jurul municipiului, fiind formate din arbori predominant de esență moale, dar și salcâm
de esență tare și o specie de plop negru. Vegetația sălbatică mai cuprinde păpădia, pirul, pelinul,
măzărichea, coada șoricelului, mușețelul, urzica, pătlagina, etc.
 Fauna este formată din mamifere rozătoare, păsări (ciocănitoarea pestriță, prepelița,
rândunica, lăstunul). În apele Dunării trăiesc crapul, bibanul, știuca, dar și pești din grupa
peștilor migratori: nisetrul, cega, scrumbia de Dunăre.
 Clima. Municipiul este situat pe malul stâng al Dunării, fiind aşezat pe un platou ce
înaintează din lunca dintre Dunăre și Olt în care condițiile climatice sunt blânde, de tip temperat
continental, cu un potențial caloric ridicat, existând oportunitatea pentru producerea energiei
neconvenționale (energia solară). Temperatura medie anuală la Turnu Măgurele înregistrează
ceva mai mult de 11°C (până la 12°C).
 Rețeaua hidrografică este reprezentată de fluviul Dunărea, care în zona municipiul ajunge
la o lățime de 900m, și de râul Olt. Alte resurse de apă sunt moderate sub raport cantitativ și se
găsesc sub forma apelor subterane (ape freatice și ape de adâncime).
 Solurile. Pe teritoriul municipiului predomină o structură geologică constituită din loess,
nisip, argilă, ceea ce presupune fenomene de degradare a apei, aerului şi a solului impuse de
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prezenţa rocilor friabile care sunt uşor de erodat prin acţiune fluviatilă şi eoliană 6. Solurile cele
mai întâlnite sunt: cernoziomurile, solurile brun roșcate și solurile brune de pădure, care se
succed de la nord la sud în ordinea enumerată mai sus. Printre puținele resurse exploatabile sunt
nisipurile și pietrișurile, ca materie primă pentru industria materialelor de construcții.
 Calitatea aerului. Aerul este poluat din cauza modalității de încălzire a cartierelor de
locuințe. O altă sursă de poluare este industria chimică din localitate. În vederea îmbunătățirii
calității aerului, Municipiul Turnu Măgurele a implementat un proiect „Programul Integrat de
Gestionare a Calităţii Aerului pentru localităţile Turnu Măgurele şi Zimnicea”, finanțat din
fonduri Phare CBC.
 Din punct de vedere al seismicității, zona Teleorman face parte din zona seismică de
gradul 7 pe scara MSK, teritoriile pe care sunt situate orașele Turnu Măgurele și Zimnicea fiind
cotate ca zone seismice de gradul 8 pe scara MSK.
1.4. Aspecte socio- demografice


Demografie

Municipiul Turnu Măgurele se încadrează în categoria orașelor mijlocii din punctul de vedere al
populației, având un număr de 27.778 locuitori în anul 2012. Evoluțiile înregistrate în intervalul
2008- 2012 denotă o tendință de scădere constantă a acesteia, după cum este evidențiat în
graficul următor:
Grafic nr. 1: Populaţia Municipiului Turnu Măgurele în perioada 2008- 2012

Sursa: Date furnizate de Direcţia judeţeană de statistică, Teleorman

6

Impactul dezvoltării municipiului Turnu Măgurele asupra componentelor de mediu, www.opengis.ro
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Marea majoritate a populației este de naționalitate română, însă în municipiul Turnu Măgurele
trăiesc și bulgari și rromi.
În ceea ce privește dinamica populației urbane pe sexe, se observă că, potrivit graficului de mai
jos, în perioada 2008-2012 s-a înregistrat o scădere proporțională a numărului de bărbați și a
numărului de femei:

Grafic nr. 2 : Populaţia pe sexe a Municipiului Turnu Măgurele în perioada 2008- 2012

Sursa: Date furnizate de Direcţia judeţeană de statistică, Teleorman
Tendința de scădere a populației se manifestă în rândul ambelor sexe cu aceeași intensitate, ceea
ce conduce la concluzia că motivele trebuie căutate în contextul general care caracterizează
societatea și economia locală, ca de exemplu lipsa locurilor de muncă ce a determinat în ultimii
ani intensificarea fenomenului migrațional către străinătate. În lipsa unor statistici care să indice
proporțiile exacte ale fenomenului, menționăm că potrivit datelor existente la nivelul Primăriei
municipiului Turnu Măgurele, numărul persoanelor plecate în străinătate este de aproximativ
2186 persoane.
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Un alt element care contribuie semnificativ la accentuarea fenomenului de migrație este situarea
acestei unități administrativ-teritoriale în apropierea capitalei României, favorizând astfel
deplasarea populației tinere către acest mare centru urban.

Grafic nr.3: Structura populaţiei pe grupe de vârstă în Municipiului Turnu Măgurele în
perioada 2008-2012

Sursa: Date furnizate de Direcţia judeţeană de statistică, Teleorman
În ceea ce privește dinamica populației pe grupe de vârstă, se constată o reducere îngrijorătoare a
numărului de copii, respectiv reducerea ratei natalității explicabilă prin scăderea nivelului de trai,
dar și prin tendința menționată anterior, de relocare a populației tinere către București, unde, în
condițiile găsirii unor locuri de muncă mai bune, își întemeiază familii și își stabilesc domiciliul.
Perpetuarea acestei tendințe creează perspectiva de îmbătrânire a populației în anii care urmează,
fenomen cu consecințe nefavorabile asupra bugetului public local și asupra pieței muncii.

Pentru preîntâmpinarea acestei situații, este necesară elaborarea de politici publice locale și
implementarea acestora printr-un set de măsuri concrete care să genereze efecte pozitive în
domenii precum sănătatea, educația, asistența socială, locuințele pentru tineri, sprijinirea
familiilor tinere, reconversia profesională, calificarea și recalificarea forței de muncă,
precum și prin acțiuni de revitalizare a economiei menite să asigure acordarea de facilități
mediului de afaceri.
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Grafic nr. 4: Structura populaţiei pe grupe de vârstă în Municipiul Turnu Măgurele la nivelul
anului 2012

Sursa: Date furnizate de Direcţia judeţeană de statistică, Teleorman
Din analiza datelor prezentate în graficul de mai sus referitoare la structura populației pe grupe de
vârstă, se constată că mai puțin de jumătate din populație este formată din adulți (47%), în timp ce
tinerii reprezintă doar 22% din totalul populației. Cel mai scăzut procent, 13%, este reprezentat de
bătrâni.


Ocuparea forţei de muncă la nivelul Municipiului Turnu Măgurele

Analiza datelor prezentate în graficele de mai jos denotă o tendință de scădere a populației ocupate
la nivelul municipiului în intervalul 2007-2011.
Grafic nr. 5: Număr mediu de salariaţi la nivelul Municipiului Turnu Măgurele (perioada 20072011)

Sursa: Prelucrarea datelor statistice - Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman
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Grafic nr. 6: Numărul șomerilor, pe sexe, la nivelul Municipiului Turnu Măgurele în anii 20102011

Sursa: Prelucrarea datelor statistice - Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman
Lipsa oportunităților de angajare în municipiul Turnu Măgurele este o realitate cu consecințe
serioase în toate domeniile vieții economice și sociale, fiind determinată în principal de declinul
activităților industrializate, acest sector reprezentând un angajator major în zonă, însă care a fost
grevat de numeroase restructurări după 1989, când cele mai importante fabrici din TurnuMăgurele - combinatul chimic Turnu SA, producătorul de motoare electrice Electroturris şi
producătorul de textile Imperial au disponibilizat aproape 6.000 de persoane, urmate de
dizolvarea în anul 2008 a producătorului de mobilă Mobila Turnu-Măgurele, care înainte de anul
2000 asigura locurile de muncă a circa 700 de oameni.
În prezent, sectoarele în care activează cel mai mare număr de salariați7 sunt:




industria de textile și industria chimică (30%),
activităţi cu caracter sezonier, a căror realizare presupune contractarea pe bază temporară,
a personalului,
activităţi de comerţ cu amănuntul în magazinene specializate, cu vânzare predominantă
de produse alimentare, băuturi şi tutun.

7

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman 2010-2020, SMIS 3033, Proiect finanțat prin Programul
Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative din Fondul Social European
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1.4 Dezvoltarea economică (companii private, PFA-uri, asociaţii familiale etc)
Datorită poziţiei sale geografice agricultura reprezintă ramura de bază a acestei zone a ţării,
judeţul Teleorman ocupând primele locuri în ierarhia judeţelor în ceea ce priveşte suprafaţa
agricolă şi potenţialul producţiei vegetale şi animale. Sectorul zootehnic este reprezentat de
creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor, păsărilor şi familiilor de albine. Creşterea animalelor
este favorizată de o bază furajeră corespunzătoare, principalele produse obţinute fiind: carnea de
porc şi vită, ouăle, lâna şi laptele.
Piscicultura se practică pe Dunăre şi apele curgătoare interioare, precum şi în iazurile/heleşteele
amenajate.
Fondul funciar în judeţul Teleorman are o suprafaţă totală de 578.978 hectare, iar suprafaţa
agricolă este de aproximativ 500.000 ha. La nivelul judeţului se practică în majoritatea
teritoriului agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă, înregistrându-se o tendință de
fărâmițare excesivă a terenurilor.
În municipiul Turnu Măgurele, suprafața arabilă deține o întindere importantă, suprafața agricolă
fiind de 8.216 ha, pășunile – 811 ha, iar viile și pepinierele viticole 308 ha. Mai puțin de jumătate
din terenul arabil este utilizat la nivel individual de gospodărie, restul fiind în proprietatea
persoanelor juridice (arendă, asociere, alte forme). Mare parte din terenul arabil (4000 ha)
beneficiază de acces la irigații (sistemul local și sistemul Olt-Călmățui.) Industria locală include
capacități de producere a îngrășămintelor chimice destinate în majoritate exportului8.
Solul de luncă bogat în aluviuni constituie o premisă pentru dezvoltarea agriculturii.
În general, problemele care afectează agricultura județului țin de forța de muncă
îmbătrânită și nepregătită, personalul de specialitate fiind insuficient, de gradul redus de
asociere, precum și de costurile ridicate de producție și infrastructura neadecvată și
degradată.
Economia orașului este caracterizată de existența unor unități de prelucrare a produselor agricole
așa cum sunt laboratoarele de patiserie și brutăriile, precum și a unei piețe agroalimentare,
reprezentând un potențial de valorificare a activităților agricole.

8

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman 2010-2020, SMIS 3033, Proiect finanțat prin Programul
Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative din Fondul Social European
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Ramurile industriale reprezentate la nivel de
localitate sunt:
 industria chimică (SC DONAU CHEM
SRL),
 industria echipamentelor electrice (S.C.
Electric Power Sources LLC )
 industria textilă (S.C. Imperial S.A., S.C.
Lorentz S.A., S.C. Panoreea S.A.),
 morărit și panificație (S.C.Mopan S.A.),
 construcții
Volumul investițiilor străine în municipiul Turnu
Măgurele este foarte restrâns, și-l regăsim
preponderent în industria textilă. Societăţile
comerciale cu capital străin care desfăşoară activităţi economice în municipiul Turnu Măgurele
sunt:
-SC IMPERIAL SA – confecții textile -capital italian;
-SC M&N CONSULT SRL– confecții textile - capital italian
-SC MODA SERVICE SRL – confecţii textile – capital italian
-SC EUROSILOZ SRL – depozitare cereale - capital italian
Istoria industrială a orașului începe în anul 1962 odată cu combinatul de îngrășăminte chimice, în
jurul căruia localitatea se dezvoltă rapid până când obține, 6 ani mai târziu, gradul de municipiu,
încorporând și comunele Islaz, Lița și Ciuperceni. Turnu Măgurele devine astfel un centru de
referință al industriei chimice românești, producând peste o cincime din producția națională de
îngrășăminte chimice și reprezentând cea mai importantă unitate economică la nivel de județ.
Această dependență monoindustrială a populației a arătat ulterior reversul medaliei, odată cu
declinul acestei unități după 1989, care a fost confruntată în ultimele 2 decenii cu valuri de
disponibilizări (șomaj tehnic, șomaj industrial). Obiectul de activitate al S.C. DONAU CHEM
S.R.L. Turnu Măgurele înființată prin privatizarea în 2004 a SC TURNU SA, îl reprezintă
fabricarea și comercializarea de îngrășăminte minerale (simple, complexe şi lichide) și a
intermediarilor (amoniac, acid azotic) alături de producţia de piese schimb şi utilaje tehnologice.
În prezent, având o producție orientată către export în proporție de 80%, SC DONAU CHEM
SRL reprezintă un angajator important la nivel de municipiu și un actor semnificativ al sectorului
industrial contribuind în mare măsură la cifra de afaceri a economiei locale. Turnu Măgurele
ocupă locul al II-lea, după Alexandria, ca participant la realizarea producției industriale a
județului cu o cotă de 28%.
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Municipiul Turnu Măgurele are de oferit spații și terenuri libere, conectate la utilități, atât
în domeniul public cât și privat, adecvate pentru noi afaceri, ceea ce poate crește
atractivitatea localității pentru investitori, în complementaritate cu poziționarea acesteia
atât de aproape de București. Ca urmare, avem de-a face cu un potențial semnificativ de
regenerare urbană în sensul dezvoltării economice, dar reorientarea terenurilor către
afaceri trebuie să țină mereu seama de echilibrul funcțional al orașului.

Ca efect al declinului industrial general, manifestat în condițiile actuale dificile determinate de
criza economică, pe raza municipiului Turnu Măgurele există unități de producție dezafectate
care ar putea face obiectul unei reorientări funcționale, de exemplu prin adaptarea la
funcționalități de tip infrastructură de afaceri, sau prin regenerarea industriei respective (fabrica
de conserve și Uzina de Valorificare a Cenușilor de Pirită).
O altă oportunitate poate fi înființarea “Parcului industrial şi tehnologic Teleorman” , proiect
promovat în comun de către Consiliul Local Turnu Măgurele şi Consiliul Judeţean Teleorman.
Terenul vizat pentru amplasarea viitorului Parc industrial este situat în intravilanul
municipiului Turnu Măgurele, în extremitatea de vest a acestuia, respectiv la intersecţia dintre
DN 54 (ieşirea spre oraşul Corabia), drumul de centură DN 52 spre Alexandria şi respectiv strada
Popa Şapcă. Terenul se află în proprietatea municipiului Turnu Măgurele şi are o suprafaţă de
20 ha.
Sfera serviciilor este reprezentată de:














comerțul cu amănuntul de produse alimentare,
nealimentare, farmaceutice, textile, chimice, diverse,
în oraș existând centre comerciale de gen
supermarket și o piață agroalimentară;
transport;
telecomunicații;
proiectare și engineering;
prelucrarea lemnului;

reparații electro-casnice;
producerea și distribuirea energiei termice;
servicii de telefonie;
activități notariale și de asistență juridică;
activități bancare;
reparații auto;
televiziune prin cablu și internet;
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salubritate;
croitorie, frizerie, coafor, diverse.

Sectorul serviciilor a cunoscut o dinamică pozitivă în ultima perioadă, susținând pe linia de
plutire economia locală marcată de efectele crizei economice.
Serviciile de transport fluvial au o perspectivă largă de dezvoltare în contextul diversificării și
evoluției pozitive a situației economice locale, în acest sens dorind să remarcăm necorelarea
nivelului de calificare al resurselor umane cu această oportunitate de dezvoltare, în municipiu
neexistând furnizori de formare a resurselor umane în domeniul fluvial.
O pondere însemnată în economia locală este deținută de sectorul activităților comerciale, atât
vânzări cu amănuntul ale diverselor produse cât și comerț al produselor chimice, acesta din urmă
corespunzând profilului industrial al localității. Comerțul este activitatea cu cele mai mari
venituri în peisajul economic al localității, fiind de asemenea reprezentată prin cel mai mare
număr de firme locale, propulsând sfera serviciilor pe un loc superior industriei chimice.
Sectorul bancar este bine dezvoltat la nivelul municipiului Turnu Măgurele, fiind prezente
filiale/sucursale ale principalelor bănci de pe piața românească. De asemenea, este bine dezvoltat
și sectorul asigurărilor existând o serie de societăți de asigurări importante.
O tendință de dezvoltare pozitivă au cunoscut serviciile cu un anumit grad de specializare care
deservesc sectorul industrial local, reprezentând o oportunitate de diversificare a economiei
locale, așa cum sunt:
-

serviciile de consultanță, proiectare, design
serviciile ITC
serviciile de transport, logistică etc

1.5.

Turismul

Județul Teleorman nu se caracterizează printr-un potențial
turistic impresionant în comparație cu alte județe, având în
vedere zestea cultural-istorică relativ modestă, însă
datorită avantajului apropierii de București și de alte
centre urbane importante, județul prezintă interes pentru
turismul de tranzit și de agrement sau week-end.O
perspectivă importantă de dezvoltare turistică a zonei este
oferită de deschiderea portului și punctului de trecere a frontierei Turnu Măgurele - Nikopol,
care creează premisele pentru dezvoltarea turismului transfrontalier.
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Elementele care prezintă atracție turistică prin pitorescul lor se situează în zona de sud a
județului, pe malul Dunării, în apropierea lacurilor şi a pădurilor, îndeosebi lângă așezările
urbane.
Dintre acestea, municipiul Turnu Măgurele, prin poziţionarea sa la confluenţa Dunării cu râul
Olt, dar și prin obiectivele turistice aflate pe raza sa sau în apropiere, constituie principalul centru
istoric al judeţului.
Municipiul Turnu Măgurele dispune de un cadru natural variat, propice dezvoltării turismului
piscicol și de vânătoare, turismului sportiv (canotaj, ciclism), de recreere. De asemenea, în
această zonă există oportunitatea promovării turismului itinerant cu valențe culturale centrat pe
Cetatea medievală Turnu, cea mai valoroasă și mai interesantă atracție din punct de vedere
istoric și cultural, construită pe ruinele romane „Turris”. Datorită importanței istorice, punerea în
valoare a acestui obiectiv poate contribui la dezvoltarea turismului în zonă și implicit la
dezvoltarea și diversificarea economiei locale, prin includerea sa în pachete turistice integrate la
nivel regional sau la nivel de zonă riverană. Pe lângă investiții specifice, acest deziderat se poate
realiza prin activități susținute de promovare.
Complementar, putem menționa și alte elemente de atracție turistică pe teritoriul municipalității:
 Catedrala Sf. Haralambie;
 Monumentul Independenței;
 Statuia Dorobanțul;
 Statuia Mircea cel Bătrân.
Activitatea de turism, atât de afaceri cât și de tip cultural sau de agrement se poate dezvolta în
condițiile existenței unor facilități, servicii sau infrastructură adiacente, de sprijin, așa cum sunt
capacitățile de cazare și alimentație publică, posibilitățile interesante și variate de petrecere
alternativă a timpului (activități sportive, culturale, divertisment etc).
În ceea ce privește municipiul Turnu Măgurele, capacitățile de cazare sunt oferite de un hotel de
categoria 3 stele- Hotel Turris care are un număr de 192 locuri de cazare, distribuite în camere cu
un pat, două paturi și apartamente cu două sau trei camere. În oraș mai există 3 restaurante mari
precum și alte locații din categoria bar/ bistro.
Activitățile de relaxare și cele culturale au o reprezentare destul de modestă, însă au început să se
realizeze demersuri în acest sens.

În oraș există o plajă amenajată pe malul Dunării, precum și o bază nautică în apropierea
portului, care este o construcție nouă și modernă realizată de către Ministerul Educației
prin Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele și Inspectoratul Școlar Județean, pe un teren
pus la dipoziție de CL Turnu Măgurele.
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1.6.

Resursele naturale

Municipiul Turnu Măgurele dispune de un fond forestier de cca 2.500 ha, cuprinzând și
comunele învecinate, precum și de resurse hidrografice reprezentate de râul Olt și Fluviul
Dunărea.
Pe raza orașului se regăsesc zăcăminte importante de roci utile sub formă de nisipuri şi
pietrişuri, iar solul are un potențial ridicat pentru agricultură fiind reprezentate de cernoziomuri,
soluri brun-roşcate şi soluri brune de pădure.
De asemenea, localitatea este caracterizată de un potențial caloric ridicat, existând oportunitatea
pentru producerea energiei neconvenționale (energia solară).
1.7. Starea infrastructurii


Infrastructura rutieră

Rețeaua de drumuri naționale și județene care tranzitează și leagă municipiul Turnu Măgurele de
principalele orașe și municipii din regiune este reprezentată de:
o

Drumuri naționale și județene:

Principalele drumuri naționale și distanțele pe care acestea traversează orașul sunt următoarele:
-

DN 51A care leagă Turnu Măgurele de Zimnicea pe o lungime de 2,5 km
DN 52 care leagă Turnu Măgurele de Alexandria pe o lungime de 2 km
DN 65A care leagă Turnu Măgurele de Roșiorii de Vede pe o lungime de 2 km
DN 54 care leagă Turnu Măgurele de Corabia pe o lungime de 1,5 km

Partea de sud a județului este dominată de drumurile naționale, în timp ce rețeaua de drumuri
județene este mai densă în partea de nord. Municipiul Turnu Măgurele este traversat de drumul
județean DJ 546 care leagă Turnu Măgurele de Slatina (la limita județului Olt) pe o lungime de
3 km.
Rețeaua stradală a municipiului se prezintă astfel: 164 străzi, reprezentând 80 km, din care mai
mult de jumătate nu sunt asfaltați, la care se adaugă 187 km drumuri agricole.
Situația drumurilor de exploatare agricole este dificilă, întrucât deși se fac demersuri pentru
reabilitarea lor de către primărie, sumele necesare cadastrării acestora și înscrierii în Cartea
Funciară depașesc posibilitățile bugetului local.
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Categoria de folosinţă a străzilor este împărţită în patru grupe, în funcţie de tipul carosabilului
pe cartiere astfel:
I.Cartierul Odaia dispune de o lungime totală a rețelei de transport de 20,000 km, din care:
-

balastate în lungime totală de 15,700 km
pietruite în lungime totală de 1,500 km
asfaltate în lungime de 2,800 km (str. Oltului)
in curs de asfaltare: str. Călugăreni și str. Ghica Vodă

II. Cartierul Măgurele dispune de o lungime totală a rețelei de transport de 23,000 km, din care:
-

balastate în lungime totală de 17,200 km
pietruite în lungime totală de 2,600 km
asfaltate în lungime de 3,200 km

III. Centru dispune de o lungime totală a rețelei de transport de 30.500 km, din care:
-

Asfaltate – 28,500 km
Betonate-1,000 km
Pamant- 1,000 km.

Întrucât centura orașului se afla într-o stare avansată de degradare și împiedica circulația în bune
condiții a vehiculelor prin evitarea tranzitării muncipiului, reabilitarea acesteia a fost realizată
printr-un proiect de cooperare transfrontalieră “Developing Road Infrastructure for a
Valuable Economy – Turnu Măgurele - Nikopol cross-border road” (Dezvoltarea
infrastructurii rutiere pentru o economie de valoare – drumul transfrontalier Turnu Măgurele Nikopol), proiect finalizat in aprilie 2014.
Întrucât acest vechi drum de centură nu ocolește decât parțial municipiul, se dorește în
completare construirea unui nou drum de centură, al cărui traseu are ca punct de plecare
intersecţia dintre DN 52 ( TurnuMagurele – Alexandria) cu drumul către fosta fabrică de
conserve, partea de nord a cartierului Măgurele, statia electric Măgurele - suprapunere cu DN
51A (TurnuMăgurele – Zimnicea) până la intersecția cu drumul către fosta U.V.C.P.- drumul
spre fosta U.V.C- SC Eurosiloz S.A., până la intersecția cu DN 52 ( ȘoseauaPortului ).


Infrastructura portuară

21

Municipiul Turnu Măgurele este port fluvial al Coridorului VII pan-european de transport fluviul Dunărea reprezentând o cale navigabilă internațională care face legătura între Marea
Neagră și Marea Nordului.
Portul a luat ființă în secolul al XVIII- lea, dezvoltându-se însă după construirea combinatului
chimic în anul 1965, cu care are strânse legături de interdependență, în sensul că activitatea sa
principală este reprezentată de transportul îngrășămintelor chimice și de transportul cerealelor.
Portul a fost preluat în administrarea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele prin
protocolul nr.1822/29.11.1999, protocol încheiat între Consiliului Local al municipiului Turnu
Măgurele şi Compania Naţională "Administrarea Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu".
Protocolul s-a încheiat conform HGR nr. 871/1999 privind transmiterea unor bunuri imobile,
proprietate publică a statului, situate în portul Turnu Măgurele, din administrarea Companiei
Naţionale – Administrarea Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, în administrarea Consiliului
Local al municipiului Turnu Măgurele.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2012 s-a aprobat
înfiinţarea SC LOCAL URBAN SRL – operator economic având ca asociat unic Consiliul
Local al municipiului Turnu Măgurele. Statutul juridic al acesteia este de societate cu
răspundere limitată, desfăşurându-și activitatea pe bază de buget de venituri şi cheltuieli
propriu. SC LOCAL URBAN SRL a preluat activul şi pasivul SC ADMINISTRARE
URBANĂ SRL. Totodată, avându-se în vedere prevederile legislației referitoare la
administrarea domeniului public și privat, prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2012 sa aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al operatorului economic ce
desfăşoară activitatea de administrare a domeniului public şi privat la nivelul municipiului
Turnu Măgurele şi caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului public de
administrare a domeniului public şi privat al municipiului Turnu Măgurele. În anexa nr.5
la Contractul de delegare a gestiunii, anexă ce cuprinde bunuri date în administrarea SC
LOCAL URBAN SRL, se regăseşte şi terenul portuar. În contextul lansării noii perioade de
programare, ținându-se seama de condițiile de eligibilitate stabilite prin orientările
europene și documentele de planificare strategică, se impune atragerea de fonduri
nerambursabile pentru dezvoltarea infrastructurii portuare în vederea asigurării
dezvoltării economice prin promovarea componentei transfrontaliere.
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Operatorii în cadrul portului sunt trei societăți comerciale: SC AEP Giurgiu, S.C. Eurosiloz SRL
și Donau Chem SA.
Portul se găsește la kilometrul 597, și în prezent asigură legătura de trecere pentru pasageri între
orașele Turnu Măgurele și Nikopol (Bulgaria).
Cu o suprafaţă a incintei de cca. 8,6 ha şi o lungime a fronturilor de acostare de cca. 920 ml,
portul dispune în prezent de dană de pasageri, dane pentru tranzitul materiilor prime şi
produselor finite spre/de la combinatul de îngrăşăminte chimice, dane de cereale, dane pentru
mărfuri ambalate şi mărfuri generale. Capacitatea de trafic este apreciată la 800.000 t/an. Căile
de rulare ale macaralelor sunt fundate pe piloţi din beton armat prefabricaţi.
Accesul la cheiuri se face din şenalul navigabil al Dunării, adâncimea necesară pentru acostare
fiind de -2,8 m ÷ -3,0 m faţă de etajul local (+18,45 mrMN 75 - conform datelor publicate de
Comisia Dunării). În prezent, această adâncime nu este asigurată la nici una dintre danele
portului. Barjele uzuale care operează la cheu sunt cele de 1.500 t sau 2.000 t.
Dintre clădirile existente în incinta portuară, în exploatare este doar clădirea căpităniei, care
dispune de alimentare cu energie electrică, apă şi canalizare. Celelalte clădiri, care au vechimi de
până la 100 de ani, sunt închise. Pentru a redeveni funcţionale, ar necesita lucrări importante de
consolidare şi reamenajare.
Niciuna dintre clădiri nu se află în administrarea primăriei.
Portul este racordat la reţeaua locală şi naţională de drumuri (DN 51A, DN 54, DN 65 A) şi la
reţeaua de cale ferată, cu precizarea că în ultimii ani nu s-au mai efectuat operaţiuni de
încărcare/descărcare în/din vagoanele de cale ferată.
Portul nu dispune în prezent de facilităţi de apă potabilă şi energie electrică la dane.
Prin deschiderea punctului de trecere, traversarea Dunării se poate face în aproximativ 10
minute, iar capacitatea de transport echivalentă este de 9 autotrenuri/autocare, 32-34 autoturisme,
260 de persoane9.
Principalele intervenții în ceea ce privește reabilitarea și punerea în valoare a infrastructurii
portuare sunt:

9

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman 2010-2020, SMIS 3033, Proiect finanțat prin Programul
Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative din Fondul Social European
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-

-

Lucrări de reabilitare a cheiului, a platformelor și drumului din interiorul portului,
amenajarea danelor de pasageri și de agrement, introducerea rețelelor de apă și canalizare
și a instalațiilor electrice.
Lucrări de refacere și modernizare a mirei hidrometrică, afişajului pentru cota apei
Dunării, semnalizării statică şi luminoasă, inclusiv stâlpii de susţinere şi fundaţiile.
Lucrări de amenajare a portului turistic şi de agrement - montarea unui trotuar din pavele
prefabricate, amplasarea de mobilier stradal (pergole cu plante agăţătoare + bănci),
plantări de copaci la limita dintre platforma portuară şi drumul din lungul portului.

În cadrul programului Phare 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Bulgaria,
Consiliul Judeţean Teleorman și Consiliul Local Turnu Măgurele au inițiat și implementat
proiectul prin care a fost amenajat punctul de control şi trecere al frontierei cu bac-ul,
proiect cofinanțat din fonduri Phare în valoare de 3,4 mil euro şi fonduri de la bugetele locale
în valoare de 3,2 mil euro alocate de Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Turnu Măgurele.
Cofinanţarea beneficiarilor locali a fost utilizată pentru realizarea proiectării şi
achiziţionarea vasului de transport care să deservească punctul de trecere al frontierei,
respectiv ferry–boat-ul „Europa”. Obiectivul acestui proiect este de a scurta distanţa rutieră
între Europa Centrală şi Peninsula Balcanică cu 300 km.
Pentru dezvoltarea infrastructurii de transport necesară valorificării zonei portuare au fost
pregătite studii de fezabilitate:
 pentru proiectul „Dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pe căi navigabile (W.I.D.E)
– Platforma pentru reţeaua de transport din zona transfrontalieră Turnu Măgurele –
Nikopol”;
 pentru modernizarea rețelei de drumuri - „drum expres” de legatură, limita județului
Olt, punct de trecere al frontierei Turnu Măgurele – Nikopol, tronson I

24



Infrastructura feroviară

Transportul de marfă și călători este realizat pe o rețea de căi ferate de 294 km ce traversează
județul în direcțiile Nord Est – Sud Vest (magistrala 1 București – Craiova – Timișoara, cu cale
ferată electrificată dublă) și Sud – Nord (cale ferată simplă neelectrificată, pe traseele Zimnicea –
Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele – Roșiorii de Vede – Costești jud. Argeș)
Pe calea ferată, municipiul Turnu Măgurele se regăsește la 49 km de Roșiorii de Vede, iar
distanța între Turnu Măgurele (oraș) și Turnu Măgurele (port) este de 4 km.

1.8.


Educaţie şi tineret, cultură, asistență socială și sănătate

Învăţământul în Municipiul Turnu Măgurele
Municipiul Turnu Măgurele dispune de logistica
necesară unei bune activităţi pe linie educaţională,
care alături de existenţa unui personal cu solidă
pregătire în domeniu, este cuantificată în rezultatele
bune pe care elevii le obţin.
Unităţile de învăţământ preşcolar şi şcolar care
funcţionează pe raza municipiului Turnu Măgurele
sunt:






2 creşe
8 grădiniţe, din care 7 în regim de stat şi 1 în regim privat
3 şcoli generale
4 licee, respectiv:
Denumire

Profil

Specializări

Liceul teoretic cu clasele IXII: Marin Preda
Colegiul Național „Unirea”

uman și real

ştiinţe sociale, filologie,
matematică informatică
matematică informatică,
filologie, ştiinţe sociale

real și uman
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Colegiul tehnic General
David Praporgescu

SAM - secţie de arte şi
meserii

protecţia mediului,economic,
turism şi alimentaţie, electric

PST- şcoală postlicealăprofil sanitar

Liceul tehnologic Sfântul
Haralambie

Liceu cu profil tehnologic
–secţie de arte şi meserii
Liceu cu profil tehnologic

agricultură, comerţ,
economic, turism şi
alimentaţie, mecanică

Prin H.C.L. nr. 24/26.02.2010 au fost luate măsuri de reorganizare prin comasare a unor unităţi
de învăţământ la nivelul municipiului Turnu Măgurele (Şcoala generală nr. 3 cu Şcoala generală
nr. 4).
Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ aparţin domeniului public al
municipiului Turnu Măgurele, atestat prin H.G.R. nr. 1.358 / 2001 privind atestarea domeniului
public al judeţului Teleorman precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a
procesului educaţional, imobilele (clădiri + terenuri aferente) au fost predate prin Protocol, în
administrarea conducerilor unităţilor şcolare.


Starea infrastructurii educaționale din Municipiul Turnu Măgurele

I. Grădinițe
o Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 – are apă curentă, canalizare, gaze
la bucătărie, încălzire-sistemul centralizat, fiind necesară asigurarea încălzirii
prin centrală proprie
o Grădiniţa cu program normal nr. 2- funcționează într-o clădire foarte
veche, tâmplărie aluminiu cu geam termopan, apă potabilă, canalizare, grup
sanitar în clădirea alăturată, încălzire cu lemne, fiind necesară asigurarea
încălzirii prin centrală proprie
o Grădiniţa cu program normal nr. 3- are apă curentă, canalizare, centrală
proprie-gaz, tâmplărie aluminiu cu geam termopan, grup sanitar în incintă;
o Grădiniţa cu program normal nr. 4-are apă curentă, canalizare, centrală
proprie-gaz, tâmplărie aluminiu cu geam termopan, grup sanitar în incintă;
o Grădiniţa cu program prelungit nr.5- are apă curentă, canalizare, centrală
proprie-gaz, tâmplărie aluminiu cu geam termopan;
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o Grădiniţa cu program normal nr. 6- funcţionează în cadrul căminului de
elevi al Colegiului David Praporgescu-str.Taberei nr.2, fiind necesară
asigurarea încălzirii prin centrală proprie
o Grădiniţa cu program prelungit nr.7 -are apă curentă, canalizare,
tâmplărie aluminiu cu geam termopan-parţial fiind necesare lucrări refacere
hol intrare, parchet și asigurarea încălzirii prin centrală proprie
o Grădiniţa ,,SAPIENŢIA”- funcţionează în regim privat în cadrul Grupului
Sportiv Şcolar CSS, din str. 1 Decembrie nr.3, fiind necesară asigurarea
încălzirii prin centrală proprie

II. Școli
o Şcoala gimnazială nr. 1- are apă curentă, canalizare, încălzirea este în sistem
centralizat. De asemenea, este dotată cu ferestre de aluminiu cu geam termopan în
proporție de75 %,
Necesități investiționale-sala de sport este necorespunzătoare, terenul din curtea
şcolii este neamenajat, acoperișul necesită reparații, sălile de clasă trebuie
parchetate, asigurarea încălzirii prin centrală proprie.
o Şcoala gimnazială nr.2 - a fost reabilitată şi dotată cu mobilier prin programul ,,a 2a şansă pentru copiii rromi ”. Aceasta dispune de: apă curentă, canalizare, încălzire
prin centrală proprie pe gaze.
Necesități investiționale –lipsa unei săli de sport, asigurarea încălzirii prin centrală
proprie
o Şcoala gimnazială nr. 4 – dispune de apă curentă, canalizare și încălzire în sistem
centralizat.
Necesități investiționale- canalizarea este subdimensionată şi mereu colmatată,
respectiv cea din str.Chimiei, sălile de clasă trebuie parchetate și lipsește sala de
sport, este necesară asigurarea încălzirii prin centrală proprie.
III. Licee
o Liceul teoretic ,,MARIN PREDA”-dispune de alimentare cu apă potabilă,
canalizare, ferestre din aluminiu cu geam termopan, încălzire în sistem centralizat, în
timp ce corpul comun cu grădiniţa de copii este racordat la centrala termică de gaz
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metan. Are, de asemenea, sală de sport cu apă potabilă, canalizare, centrală proprie pe
gaz metan.
Necesități investiționale – amenajare teren curtea şcolii, asigurarea încălzirii prin
centrală proprie
o Colegiul Naţional ,,UNIREA”-corpul vechi se află în prezent în proces de
consolidare printr-un proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2007-2013,
implementat de către CL Turnu Măgurele. Dispune de sală sport cu apă potabilă,
canalizare, centrală proprie pe gaz. Corpul nou are alimentare cu apă curentă,
canalizare, ferestre din aluminiu cu geam termopan și este racordat la sistemul
centralizat de încălzire, fiind necesară asigurarea încălzirii prin centrală proprie.
o Colegiul tehnic G-RAL DAVID PRAPORGESCU-dispune de alimentare cu apă
curentă, canalizare, încălzire în sistem centralizat de energie termică. Are, de
asemenea, cantină alimentată cu apă curentă, care dispune de canalizare, iar pentru
încălzire şi preparare hrană se utilizează gaze. Sala de sport are alimentare cu apă
curentă, canalizare, încălzire în sistem centralizat de energie termică. Și căminul de
elevi are apă curentă, canalizare, ferestre din aluminiu cu geam termopan și încălzire
în sistem centralizat.
Necesități investiționale – refacerea acoperișului, asigurarea încălzirii prin centrală
proprie, refacere împrejmuire, reamenajare terenuri de tenis de câmp și construire
teren de fotbal cu gazon sintetic.
o Liceul tehnologic ,,SF. HARALAMBIE”-dispune de ateliere modernizate şi dotate
cu o sală restaurant pentru practică specializarea industrie alimentară.Cantina și
căminul au apă curentă, canalizare și încălzire în sistem centralizat.
Necesități investiționale- expertizarea tehnică a corpului de clădire; înlocuirea
parchetului care este model vechi şi stare precară; cantina și căminul necesită
modernizare; sala de sport trebuie reabilitată fiind în prezent impracticabilă din
cauza stadiului avansat de degradare; asigurarea încălzirii prin centrală proprie.
În ceea ce privește dinamica populației școlare la nivel de municipiu, situația este prezentată în
graficele următoare:
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Grafic nr. 7: Dinamica numărului de elevi înscrişi în învăţământul preșcolar de stat în perioada
2007-2013 și previzionat în 2013-2014.

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman
Grafic nr. 8: Dinamica numărului de elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial în
perioada 2007-2011

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman
Din graficul de mai sus se observă o tendință de scădere constantă a numărului de elevi înscriși
în învățământul preșcolar, primar și gimnazial la nivel de municipiu, tendință pe care o corelăm
cu indicatori demografici așa cum este evoluția negativă a numărului de copii, dar și cu factori de
natură economică afectând în general dezvoltarea sectorului social, și mai puțin cu motivații
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precum lipsa de atractivitate a procesului educațional, accesibilitate redusă, abandon școlar care
sunt valabile îndeosebi pentru mediul rural.

Grafic nr. 9.: Structura elevilor înscrişi sub diversele forme de învăţământ în perioada 20072011

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman
Graficul de mai sus referitor la populația școlară înscrisă pe categorii de învățământ
demonstrează o scădere mai accentuată a numărului elevilor de gimnaziu, în concordanță cu
scăderea demografică a numărului de copii.
Scăderea accentuată a numărului elevilor cuprinși în învățământul de tip SAM (școli de arte și
meserii) este explicabilă prin desființarea acestui sistem progresiv până în 2011 și înlocuirea sa
cu învățământul vocațional. Creșterea în același timp a numărului de elevi înscriși în
învățământul liceal și postliceal nu pare să compenseze însă această scădere.
Se observă dispariția învățământului pentru maiștri care poate fi determinată de dispariția cererii
și/sau pierderea acreditării de către instituțiile respective.
În ceea ce privește dinamica personalului didactic în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi
liceal în perioada 2007-2011, așa cum reiese din graficul de mai jos, după 2008 se înregistrează o
scădere a numărului de cadre didactice explicată prin scăderea populației școlare dar și prin
măsurile de reformă a învățământului de tipul comasărilor de unități de învățământ sau planurilor
de școlarizare impuse.
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Grafic nr. 10: Dinamica personalului didactic în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi
liceal în perioada 2007-2011

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman
În ceea ce privește educația adulților, în municipiul Turnu Măgurele își desfășoară activitatea
Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Teleorman care este unul din cele opt
centre de formare profesională pentru adulți, dezvoltate prin parteneriat între Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, din cadrul Ministerului Muncii,10 Solidarității Sociale și
Familiei și Banca Mondială. CRFPA Teleorman și-a inceput activitatea în anul 2002 și are
mandatul de a servi comunitatea prin:



satisfacerea nevoilor de formare profesionala a agenților economici;
satisfacerea nevoilor de formare ale tinerilor adulti, care încearca să raspundă noilor
cerințe ale pieței muncii.

În cooperare cu celelalte Centre Regionale din România, CRFPA Teleorman a dezvoltat o
multitudine de programe (calificare pentru 23 de ocupații). Aceste programe sunt accesibile
tuturor categoriilor de cursanți și sunt bazate pe competențe. CRFPA Teleorman menține o
relație strânsă și în permanentă dezvoltare cu agenții economici angajatori și comunitatea
regională. Angajatorii au fost implicați pentru identificarea nevoilor de formare din regiune,

10 În prezent, acest minister poartă denumirea de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
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astfel încât să vina în intampinarea cursanților proveniți din cadrul persoanelor înregistrate la
agențiile județene cât și a persoanelor care doresc să-și îmbunătățească pregătirea profesională11.
În contextul completării activităților educative cu cele sportive, menționăm faptul că Ministerul
Educației Naționale, prin Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele are în derulare construirea
Sediu si sala de sport pentru Clubul Sportiv Scolar din localitate, sala de sport avand o
tribuna cu o capacitate de 1000 de locuri pentru spectatori.


Cultură, culte, obiective istorice

Cel mai important element cultural de referință al municipiului Turnu Măgurele este reprezentat
de ruinele cetăţii medievale Turnu (Turris), aflate în partea de sud a municipiului, în lunca
Dunării, la distanță de 4 km de oraș şi 1 km de confluența Oltului cu Dunărea. Cetatea Turnu a
jucat un rol de seamă în sistemul defensiv al Ţării Româneşti, mai ales în vremea domniei lui
Mircea cel Bătrân, când domnitorul ridica pavăză în fața amenințării otomane din sudul Dunării.
Această cetate face parte alături de cele de la Giurgiu, Turtucaia și Brăila dintr-un lanţ de
fortificații de-a lungul marelui fluviu. Cetatea este propusă pentru a fi inclusă într-un program de
restaurare, iniţiat de Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Teleorman, prin Institutul Naţional al
Patrimoniului.
De asemenea, un alt obiectiv de o crucială importanță istorică pentru municipiu este Catedrala
,,Sf. Haralambie” ridicata in memoria celor care s-au jertfit in 1877
pentru independenta României. Biserica este situată în centrul
municipiului, fiind construită pe locul unei vechi bisericuțe între anii 19001902 după planurile arhitectului francez Andre Lecomte de Nouy, care a
împrumutat motive arhitectonice de la biserica mănăstirii Curtea de Argeș.
Arhitectura construcței este combinată, turlele din față fiind în stil baroc,
iar în rest stilul fiind bizantin. Acoperișul este integral din tablă de aramă,
iar pictura interioară este executată în ulei pe glet de ghips, bine finisat.
Mobilierul din stejar masiv și vitraliile au fost realizate în ţară. Construcția
a fost executată de inginerul Dimitrie Maimarolu, cel care a ridicat în
București clădirea Palatului Mitropoliei și pe cea a Cercului Militar. Se
spune că profesorul Nicolae Iorga, care a vizitat în anul 1913 Turnu Măgurele, a catalogat
catedrala Sf. Haralambie a treia, după Curtea de Argeș și Trei lerarhi din Iași.
În viața culturală a orașului s-au manifestat de-a lungul timpului diferite personalități literare și
artistice dintre care amintim pe:

11

http://www.crfpa-teleorman.ro/
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Hortensia Papadat-Bengescu (1876-1955) autoare dramatică și prozatoare care a locuit la
Turnu Măgurele între anii 1898-1905, și care este considerată drept cel mai modern dintre
prozatorii noștri din prima jumătate a secolului XX;
Zaharia Stancu (1902-1974), scriitor, poet, romancier, prozator, director de teatru,
jurnalist și publicist, academician, laureat al Premiului Herder. Deși născut în comuna Salcia,
Teleorman, și-a desfășurat activitatea la Turnu Măgurele ca poet, prozator și publicist;
Haricleea Hartulari-Darclee (1860-1939), personalitate marcantă a lumii muzicale,
catalogată de-a lungul timpului drept „privighetoarea Carpaţilor”, „privighetoarea adorată”,
„măiastra pasăre de basm”, „vocea începutului de secol”, „cea mai mare cântăreaţă a zilelor
noastre”, iar Enciclopedia dello Spettacolo „cea mai mare cântăreaţă a lumii timp de 25 de ani” s-a născut la Turnu Măgurele, unde și-a petrecut și anii copilăriei;
Gherase Dendrino (1901-1984), compozitor, dirijor, s-a născut la Turnu Măgurele;
Dimitrie Stelaru (1917-1971), pe numele său adevărat Dumitru Petrescu, a fost un poet,
prozator și memorialist român. S-a născut în comuna Segargea Vale, dar a fost o prezență
continuă în viața literară a orașului;
Dr. docent Mihai Dan (1911-1976), reputat istoric, născut la Turnu Măgurele și care și-a
desfășurat activitatea ca profesor la Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj;
Gala Galaction (1879 – 1961), pseudonimul literar al lui Grigore Pișculescu, a fost un
scriitor, preot ortodox, profesor de teologie român de origine aromână, traducător al Bibliei în
limba română. În Israel, primăria orașului Ierusalim a numit o piațetă în amintirea sa, ca semn de
apreciere a contribuției sale la promovarea înțelegerii între creștini și evrei, inclusiv în timpurile
când omenirea a fost pusă greu la încercare.
,,Ecouri Dunărene" este o publicaţie a Consiliului Local Turnu Măgurele prin intermediul
căreia sunt prezentate informaţii locale de interes administrativ, dar şi de interes literar-artistic,
cultural, istoric şi chiar şi turistic. S-a înfiinţat în anul 2003, la iniţiativa d-lui doctor Munteanu
Valentin, în calitate de redactor şef, fost consilier local şi fost membru în Comisia de Cultură a
Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele. Anterior revistei ,,Ecouri Dunărene ” a existat
ziarul ,,Curierul Primăriei”, publicaţie apărută în anul 2001. Publicaţia ,,Ecouri Dunărene ” este
finanţată de Consiliul Local al municipiului , lunar tipărindu-se un număr de 800 exemplare ce se
distribuie gratuit.
În municipiul Turnu Măgurele, obiectivele culturale destinate populației sunt insuficiente, din
acest motiv, apetența locuitorilor pentru actul cultural este în continuă scădere, aspect care
deteriorează viața socială a acestora și privează tinerii de alternative educative de petrecere a
timpului liber. În Turnu Măgurele au existat două cinematografe: ,,Flacăra”, care mai există şi
acum însă nu are statut de cinema, şi ,,Turris”, ajuns în stare de degradare. Cinematograful
,,Flacăra”, a beneficiat în ultimii ani de investiții ale Consiliului local în vederea transformării în
teatru municipal, pentru consolidarea structurii de rezistenţă, refacerea tencuielilor şi
zugrăvelilor, refacerea pardoselilor deteriorate, înlocuirea tâmplariei de uşi şi ferestre. Clădirea
dipune de instalație de încălzire în sistem centralizat. În prezent, din cauza lipsei fondurilor
funcționează sporadic, ca și cinematograf.
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Situația celorlalte instituții culturale se prezintă după cum urmează:
- Muzeul de Istorie și Artă - clădirea muzeului a fost construită în 1908, aici fiind expuse
lucrări de artă plastică românească realizate după 1900. Imobilul și-a pierdut funcționalitatea
culturală, întrucât a fost retrocedat Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Teleorman.
Ulterior a fost vândut unei persoane fizice, în prezent având destinația de locuință.
- Casa de Cultură a municipiului Turnu Măgurele se află într-o stare precară de
degradare, fiind în proprietatea statului. O perioadă, aici a funcționat Biblioteca Municipală.
- Sediul vechi al Bibliotecii Municipale din strada Vlad Țepeș nr. 20 este nefuncțional în
prezent, din cauza degradării, necesitând investiții de reabilitare și modernizare din partea
Consiliului Local.
Ca urmare, în municipiul Turnu Măgurele nu există un cadru adecvat pentru promovarea și
conservarea tradițiilor și obiceiurilor locale, pentru păstrarea identității culturale și istorice a
localității.
Alte obiective de interes cultural sunt:
Monumentul Independenței este un complex statuar,
închinat eroilor din Războiul de Independență a
României din 1877, și care a fost realizat în anul 1985
de către un grup de arhitecți din București. Monumentul
este realizat sub forma unui semicerc și înfățișează un
grup statuar compus din trei soldați, reprezentând cele
trei arme: dorobanți, marina și grăniceri. Părțile laterale
ale monumentului, conțin basoreliefuri din bronz și
înfățișează trecerea armatei române peste Dunăre, atacul
de la Plevna, precum și scene în care sunt reprezentați
eroi răniți și îngrijiți de către medicul general Carol
Davilla;
Statuia Dorobanțului este un alt monument închinat câștigării Independenței de Stat a
României și îl reprezintă pe un erou local, Tudorica Nicolae din comuna Uda Clocociov, județul
Teleorman. căzut în luptă. Statuia a fost realizată în anul 1907, de către sculptorul italian
Raffaello Romanelli și este mărginită de două tunuri turcești, capturate de ostașii români la
Plevna;
Statuia lui Mircea cel Batrân, creație a sculptorului bucureștean Oscar Han, este realizată din
bronz și ridicată în anul 1968, fiind amplasată pe
bulevardul Independenței.
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Asistența socială
o Structuri specializate în asistență socială

În subordinea Consiliului Local Turnu Măgurele se află două servicii publice furnizoare de
servicii de asistență socială:
-

Serviciul Public de Asistență Socială;
Centrul de găzduire temporară, aflat în incinta Spitalului Municipal.

Serviciul Public de Asistență Socială are 13 angajați și prin intermediul acestuia sunt puse la
dispoziția beneficiarilor servicii sociale cu caracter primar care au drept scop reducerea/ limitarea
unor situații de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune
socială. În principal, acest serviciu acționează pentru:
o
o
o
o
o

acordarea de prestații sociale, indemnizații și ajutoare sociale;
acordarea salariilor pentru asistenții personali;
acordarea de alocații de susținere;
realizarea de activități de consiliere și monitorizare;
realizarea de activități de informare

Centrul de găzduire temporară persoane aflate în dificultate funcţionează din anul 2006,
având o capacitate de 35 locuri. Asistaţilor li se asigură trei mese pe zi din fonduri obținute prin
sponsorizări:
-

SC WIROM GAS S.A. – 10.000 LEI – IN ANUL 2012
- 10.000 LEI – IN ANUL 2013
SC ENCULESCU COM SRL - conserve si legume - in valoare de 2088 lei
SC SIGLO ETT – 4.500 lei – in anul 2012
SC IDEAL COM – 1500 lei – in anul 2012
SC CAR UNIVERSAL TM - 1500 lei in 2012 si 1000 lei in 2013
SC DONAU CHEM - 11.000 lei
SC TMG COMPREST – 500 LEI
SCP TANASA & ASOCIATII – 4800 LEI
SC METROPOL – 500 LEI
INDUSTRIE MICA PRAHOVA – 600 LEI

Centrul a luat fiinţă prin amenajarea unui spaţiu aflat într-o clădire din incinta Spitalului
Municipal, în cadrul unui proiect finanţat din fonduri nerambursabile de la bugetul de stat, prin
programul „Investiții în servicii sociale”.
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Funcţionarea Centrului este asigurată prin finanţare de la bugetul local, din veniturile proprii ale
asistaţilor-beneficiari, din veniturile susţinătorilor acestora, precum şi din alte surse, în condiţiile
legii.
Asistații beneficiază zilnic de hrană caldă, sunt supravegheați din punct de vedere medical de
personalul de specialitate din cadrul Spitalului Municipal, au fișe de evidență proprii cu
tratamentele medicale aplicate. În cadrul centrului există posibilități de relaxare, fiind amenajat
un club cu televizor, șah, table, remi etc. De asemenea, a fost amenajat și un parc dotat cu bănci
şi mese.
Tot în domeniul protecției sociale menționăm că la nivelul municipiului Turnu Măgurele
funcţionează în baza H.C.L.nr.121/17.12.2008 un Centru de îngrijire de zi pentru copii.
Acesta a fost preluat prin protocol în data de 01.06.2005 de la Consiliul Judeţean Teleorman.
Centrul funcţionează într-un apartament format din patru camere dotat cu bucătărie, magazie,
trei dormitoare cu paturi suprapuse, o sufragerie dotată cu computere (PC), mobilier adecvat.
Capacitatea este de 10 locuri și se adresează copiilor ce provin din familii defavorizate între 3 și
18 ani, acestora fiindu-le asigurate două mese pe zi. Tot în cadrului centrului aceștia își
realizează temele sub supravegherea celor 4 salariaţi ai acestuia, au jucării și participă la diverse
activități. Potrivit Legii nr.272/2004 Consiliul Judeţean Teleorman asigură 50% din cheltuielile
centrului, iar 50 % sunt cheltuieli de la bugetul local.
Comunitatea se confruntă cu lipsa locuințelor sociale și pentru tineri, la nivelul municipiului
existând 142 solicitări de locuințe ANL si 17 solicitări de locuințe din Fondul Locativ de Stat. In
acest scop este necesară derularea unor programe guvernamentale prin ANL, primăria deținând
terenuri disponibile. De asemenea, în muncipiu există două cămine de nefamiliști care se află în
stare de degradare, reabilitarea și modernizarea celui din zona Pieței fiind o soluție pentru a
satisface o parte din nevoile municipiului în acest domeniu. Un program de sprijin a populației
tinere prin oferirea gratuită a terenurilor pentru construirea de case ar fi o altă posibilitate de
rezolvare a acestei probleme.
În acest sens, Primăria municipiului Turnu Măgurele a întreprins toate demersurile legale pentru
a fi cuprinsă în programul 2009 -2013, dar fondurile insuficiente nu au permis includerea
Municipiului Turnu Măgurele, până în prezent fiind parcurse următoarele etape:
-

-

s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 27/31.03.2009 privind realizarea de locuinţe
colective pentru tineri până în 35 de ani, în regim de închiriere, pentru perioada 2009 –
2013 în municipiul Turnu Măgurele;
s-a adoptat Hotărârea Consiliului Local nr. 45/29.04.2010 de completare a H.C.L nr.
27/31.03.2009;
s-a identificat şi s-a realizat cartea funciară pentru un amplasament în suprafaţă de 2,5 ha,
situat în Turnu Măgurele, str. Şoseaua Alexandriei, nr.7, ce urma a fi pus la dispoziţia
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Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în vederea realizării unui număr de 192 unităţi
locative;
- s-a întocmit studiul geotehnic;
- s-a întocmit studiul de fezabilitate.
Demersurile vor fi reluate, propunerea investiţiei constând în realizarea unui număr de 192
unităţi locative pe o suprafaţă de 2,5 ha, în Turnu Măgurele, str. Şoseaua Alexandriei, nr.7,
amplasament pentru care s-a întocmit carte funciară, studiu geotehnic, studiu de fezabilitate.
o Parteneriatul cu societatea civilă în domeniul asistenței sociale
Deși neinstituționalizate, relațiile parteneriale ale administrației publice locale cu ONG-urile care
activează în domeniul social s-au concretizat, în principal în asigurarea de către autoritatea
publică a spațiilor necesare desfășurării activităților acestora.
Astfel, a fost pus la dispoziţia asociaţiei "Motivaţi pentru reuşită" un spaţiu ce aparţine
domeniului public al municipiului Turnu Măgurele – Sala de sport a Colegiului Naţional
UNIREA, pentru activităţi de recuperare a persoanelor cu handicap locomotor.
Prin Hotărârea nr. 10/2011 a Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele s-a aprobat
schimbarea destinaţiei imobilului – bibliotecă ce aparţine Colegiului Naţional UNIREA, în
"Centru de instruire pentru viaţă independentă", la solicitarea asociaţiei "Motivaţi pentru reuşită",
în vederea furnizării de servicii sociale specializate de recuperare şi formare profesională pentru
persoanele cu handicap locomotor. Documentaţia pentru înfiinţarea "Centrului de instruire pentru
viaţă independentă" urma să fie depusă pentru finanţare prin programul POR 2007-2013, Axa
prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2. –
Reabilitarea/modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Pentru
schimbarea destinaţiei imobilului prezentat s-a obţinut avizul conform al Ministerului Educaţiei
Cercetării Tineretului şi Sportului în septembrie 2011.
De asemenea, prin Hotărârea nr.47/2010 a Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele s-a
propus schimbarea destinaţiei unei părţi a imobilului – Grădiniţa nr.7, situat în Turnu Măgurele,
str. Chimiei, din unitate de învăţământ preşcolar în "Centru cultural pentru tineri". Corpul de
clădire pentru care s-a propus schimbarea destinaţiei, are regim de înălţime P+E, este compus din
8 săli de clasă, 4 holuri şi 4 grupuri sanitare. Suprafaţa construită este de 320 mp. Iniţiativa
înfiinţării "Centrului cultural pentru tineri" a venit din partea "The Summit for Children World
Wide", organizaţie non-profit, cu sediul în California, S.U.A, al cărei obiect de activitate este
acela de a sprijini cu fonduri şi alte ajutoare copiii din întreaga lume. Fondurile şi dotările
necesare înfiinţării Centrului urmau a fi asigurate de asociaţia "The Summit for Children World
Wide". În cadrul Centrului, urmau a fi organizate de către lectori americani activităţi educative
şi recreative pentru copii preşcolari şi cursuri de artă, muzică, teatru, sport, limbi străine şi alte
domenii pentru şcolari. Iniţiativa înfiinţării "Centrului cultural pentru tineri" a venit din partea
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"The Summit for Children World Wide" în urma unor vizite în judeţul Teleorman, întreprinse la
invitaţia şi împreună cu asociaţia "KIWANIS CLUB" Turnu Măgurele12.

Comunitatea este caracterizată și de alte probleme de natură socială pe care
municipalitatea trebuie să le contracareze prin măsuri de politică economică și socială
cum ar fi:
- Creșterea ratei șomajului, pe un trend ascendent în ultimii ani.
- Lipsa măsurilor de reinserție socială pentru tinerii care părăsesc centrele de
plasament
- Lipsa unor servicii sociale pentru alte categorii defavorizate, ca de exemplu
minoritatea rromă, persoanele în vârstă, persoanele supuse abuzului de orice fel
- Lipsa mijloacelor de transport în comun adaptate pentru persoanele cu
dizabilități
- Sectorul societății civile insuficient reprezentat

o Sănătate
În municipiul Turnu Măgurele, asistența medicală este asigurată prin instituții de profil și
cabinete de medicină de familie și de specialitate:
În oraș funcționează 68 cabinete medicale individuale, amplasate în cadrul fostei Policlinici
Municipale din strada C-pt Stănculescu nr.21 precum şi în două dispensare umane din strada
Libertăţii nr. 104 şi respectiv strada Oltului nr. 156 .
În strada Castanilor nr. 42 funcționează unitatea sanitară cu paturi Spitalul Municipal Turnu
Măgurele.
Potrivit Ordinului 730/02.06.2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului
Municipal Turnu Măgurele, unitatea funcţionează cu un număr de 195 de paturi, repartizate pe
secţii medicale și 6 compartimente, după cum urmează:





12

Secţie Medicină;
Secţie Pediatrie;
Comp. Neonatologie;
Secţie Chirurgie Generală;
Secţie Obstetrică-Ginecologie;

Aceste date au fost furnizate de Primăria municipiului Turnu Măgurele.
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Secţie Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie ;
Compartiment Oncologie Medicală;
Compartiment ATI;
Compartiment Boli Infecţioase;
Compartiment Dermato-Venerologie;
Sterilizare;
Bloc Operator;
Dietetică;
Laborator analize medicale;
Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală;
Serviciul Anatomie Patologică;
Cabinet Planificare Familială;
Cabinet Oncologie Medicală;
Cabinet Boli Infecţioase;
Dispensar T.B.C. ;
Laborator Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie;
Camera de Gardă;
Ambulatoriul Integrat.

Prin H.C.L. nr. 83/28.06.2010 a fost aprobat transferul managementului asistenţei medicale ce
se desfăşoară la nivelul Spitalulului Municipal Turnu Măgurele către Consiliul Local al
municipiului Turnu Măgurele
În prezent, unitatea este condusă de către un Comitet director format din:




Manager;
Director medical;
Director financiar contabil .

Spitalul municipal deservește populaţia oraşului dar şi pe cea a comunelor învecinate.Numărul
medicilor este de aproximativ 20, iar pesonalul medical sanitar și auxiliar este de 297 angajaţi.
Unitatea dispune de 7 ambulanţe.

Problemele cu care se confruntă această unitate spitalicească se referă la:
 starea precară în care se află clădirea care necesită lucrări de reabilitare și
modernizare;
 lipsa echipamentelor necesare unui act medical performant;
 lipsa de specialiști în contextul migrației acestora către alte centre urbane și în
străinătate, din cauza lipsei de motivare.
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În municipiul Turnu Măgurele mai funcţionează și 10 farmacii .
1.9.

Proiecte realizate şi impactul acestora

În cadrul actualei perioade de programare, municipiul Turnu Măgurele este beneficiarul mai
multor proiecte cofinanțate din fonduri structurale și de coeziune.


Programul Operaţional Sectorial de Mediu

La nivelul judeţului se implementează un proiect privind reabilitarea, extinderea, modernizarea
infrastructurii de apă, canalizare și epurare, ca prioritate majoră pentru creșterea calităţii vieţii
locuitorilor.
În anul 2006 a fost întocmit Master Planul – reprezentând un proiect judeţean cu valoare de 122
milioane euro, constând în reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare
pentru cele 5 municipii/oraşe din judeţul Teleorman, respectiv: Alexandria, Turnu Măgurele,
Roşiori de Vede, Zimnicea şi Videle.
Investiţia este implementată de către S.C.APA SERV S.A. Alexandria, în calitate de operator
județean.
Pentru realizarea investiţiei, Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele va contribui cu o
cotă de cofinanţare de 2 %.
Lucrările sunt în curs de desfăşurare, acestea realizându-se în două etape:
Etapa I vizează anii2011 – 2014 și constă în următoarele lucrări:
o
o
o
o
o

Reabilitare - captare;
Retehnologizare staţie Dunăre şi staţie pompare Odaia;
Reabilitare conductă de transport apă de la staţia plutitoare la Dunăre;
Reabilitare conductă de aducţiune Dunăre-oraş-staţie de pompare Odaia;
Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare, inclusiv colectorul din oraş până la staţia de
epurare (aprox. 3,5 km);
o Reabilitarea şi extinderea a 14 km de reţele de distribuţie apă şi a 7 km de reţele de
canalizare inclusiv staţia de pompare ape uzate.
Master Planul a fost actualizat în anul 2010 iar în data de 28 noiembrie 2012, în urma întâlnirii
de lucru avute cu reprezentanții Direcției Generale AM POS Mediu din cadrul Ministerului
Mediului si Pădurilor și ai JASPERS, s-a obținut acordul privind versiunea finală a Master Plan40

ului întocmit în cadrul Asistentei Tehnice pentru managementul proiectului mentionat mai sus.
Astfel, a fost actualizată strategia pentru alimentare cu apă și canalizare a județului Teleorman,
astfel că lucrarile de reabilitare și extindere a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare vor
acoperi totate localitățile din județ.
Strazile pe care au fost realizate înlocuiri în rețeaua de distribuție sunt :
Călugăreni, Bâlciului, Alexandru Sahia, Capitan Vasilescu, Abatorului, Alexandru Depărățeanu,
1 Decembrie, Bulevardul Independenței, Nicolae Bălcescu, Pompieri, Vlad Țepeș, Republicii,
Mihai Bravu, Elena Cuza Vodă, Căpitan Stănculescu, Călărași, Castanilor, Șoseaua Alexandriei .
Străzile pe care au fost realizate extinderi în rețeaua de distribuție sunt:
22 Decembrie, Ghica Vodă, Călugăreni, Bâlciului, Anton Pann, Viitorului, Mihai Viteazu,
Panselelor, Luncii și Școlii .
Străzile pe care au fost realizate înlocuiri în rețeaua de canalizare sunt:
Argeș, Ghioceilor, Mircea Vodă, Cuza Vodă, Nicolae Iorga.
Străzile pe care au fost realizate extinderi în rețeaua de canalizare sunt:
Anton Pann, Viitorului, Mihai Viteazu, Călugăreni, Ghica Vodă , Căpitan Vasilescu, Panduri,
Alexandru Sahia și Școlii .
Etapa a II-ase va realiza între anii 2014 – 2022.
Lucrările vor consta în extinderea reţelelor de apă şi canalizare pe restul de străzi din
cartierele Odaia şi Măgurele, inclusiv branşamentele şi racordurile pentru fiecare gospodărie.



Programul Operațional Regional 2007-2013

Proiectul „Consolidare cu demolare parțială Colegiul Naţional « Unirea » din Municipiul
Turnu Măgurele, judeţul Teleorman” – a obţinut finanţare nerambursabilă din Programul
Operațional Regional 2007 - 2013, Domeniul Major de Intervenție
3.4
„Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, în luna iunie 2010.
Valoarea totală contractată a proiectului a fost de 13.003.338,35 lei, din care:
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-

valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională:
8.945.047,25lei;
valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.264.354,61 lei;
contributia proprie a Beneficiarului: 314.183,14 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost 10.06.2010 – 10.08.2013.
Proiectul a urmărit îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Colegiului Național „Unirea”
Turnu Măgurele prin extinderea, consolidarea cu demolarea parțială şi dotarea acestuia, astfel
încât să raspundă standardelor de siguranță și de calitate specifice unui învățământ european. Un
alt obiectiv al proiectului îl constituie asigurarea unui învățământ de calitate care să răspundă
exigențelor impuse de piața muncii la nivel regional și național.
Totodată prin proiectul menționat se urmărește asigurarea egalității de șanse în ceea ce privește
accesul persoanelor cu dizabilități, a celor provenind din medii sociale vulnerabile şi a celor de
altă etnie la un învățământ de calitate, modern și eficient.



Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria

Proiectul ”Waterway infrastructure development and equipment (W.I.D.E.) - Platform for
the transport network în Turnu Măgurele - Nikopol cross border area” („Dezvoltarea și
echiparea infrastructurii fluviale – Platformă pentru rețeaua de transport în regiunea
transfrontalieră Turnu Măgurele-Nikopol” a fost implementat în perioada 24.06.2010 –
23.12.2011 de către Municipiul Turnu Măgurele în parteneriat cu Municipalitatea Nikopol.
Valoarea totală a proiectului a fost de 586.755 euro din care finanțare FEDR 495.573,27 euro,
cofinanțare națională Bulgaria 2.457 euro, cofinanțare națională România 73.821,15 euro,
contribuția partenerilor situându-se la 2,54% .
Proiectul urmărește creșterea capacității tehnice și strategice a autorităților administrației publice
locale din Nikopol și Turnu Măgurele de a administra în comun dezvoltarea sectorului de
transport, crearea unei strategii comune durabile și coerente pentru dezvoltarea infrastructurii de
transport în regiunea de graniță Turnu Măgurele – Nikopol (incluzând un plan de acțiune pentru
toate categoriile de transport), a unui Studiu de Fezabilitate comun adecvat pentru reabilitarea și
modernizarea celor două porturi, a unui site web al proiectului, pregătirea și diseminarea unor
materiale promoționale și unor publicații precum și a altor evenimente de informare.
Cele două porturi nu dispun de anumite utilități ca de exemplu conectarea la energie electrică,
rețele de comunicații, iar adâncimea apei nu este adecvată vaselor de mare tonaj. Infrastructura
existentă necesită lucrări de consolidare, echipare și modernizare. Documentația realizată prin
42

acest proiect reprezintă premisa pentru obținerea finanțării pentru aceste investiții deosebit de
importante.
Proiectul ”Elaboration of the feasibility studies for modernisation of the road network, road
express link, Olt county limit, cross border check point at Turnu Măgurele-Nicopole, third
section Beciu - Plopii Slăviteşti – Slobozia Mîndra, and road PVN1005 - III-5202 Belene NPP Belene, Municipality Of Belene” – (Elaborarea studiului de fezabilitate pentru
modernizarea reţelei de drumuri, drum expres, limita județului Olt, punct de trecere al frontierei
Turnu Măgurele – Nikopol, tronson III Beciu – Plopii Slăviteşti – Slobozia Mîndra şi drumul
PVN 1005 – III – 5202 Belene – NPP Belene, municipalitatea oraşului Belene), a fost
implementat în perioada 14.04.2011 –13.10.2012.
Partener principal al proiectului a fost Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Segarcea Vale –
Liţa –Turnu Măgurele”, iar Municipalitatea Belene a fost partener 2.
Valoarea totală a proiectului a fost de 353.211,92 euro din care finanțare FEDR 298.322,79 euro,
cofinanțare națională Bulgaria 10.730,14euro, cofinanțare națională România 35.187,41 euro,
contribuția partenerilor situându-se la 2,54% .
În partea română, proiectul are drept obiectiv stimularea dezvoltării economice durabile și
promovarea coeziunii economice și sociale prin elaborarea studiului de fezabilitate pentru
proiectul “Modernizarea sistemului rutier, drum expres de legătură, limita județului Olt – punct
de trecere al frontierei Turnu – Măgurele – Nikopol, tronson 1, Segarcea Vale – Liţa – Turnu
Măgurele”.
În cadrul proiectului s-au întocmit următoarele studii: studiu de fezabilitate, geotehnic, studiu de
trafic şi studiu topografic. Acestea vor sta la baza întocmirii Proiectului Tehnic şi la realizarea
efectivă a drumurilor din proiectul major “ Realizare drum expres”, pentru care au fost depuse la
Călăraşi fişe de proiect pentru perioada de programare 2014 – 2020.
Realizarea acestui “drum expres” reprezintă avantaje tehnice, economice şi sociale pentru că la
ora actuală, legătura între drumul european E70, drum situat în judeţul Olt şi municipiul Turnu
Măgurele, până la punctul de trecere al frontierei cu bacul, se face prin DJ 546, de-a lungul
comunelor Beciu, Plopii Slăviteşti, Slobozia Mîndra, Uda Clocociov, Saelele, Lunca, Segarcea
Vale, Liţa, respectiv al municipiului Turnu Măgurele, urmând ca circulaţia autovehiculelor de
mare tonaj şi nu numai să se realizeze pe acest tronson, ducând astfel la reducea timpilor de
parcurs, costurilor de exploatare a vehiculelor, sporeşte gradul de confort al populaţiei diminuând
poluarea mediului în interiorul localităţii şi nu în ultimul rând ajută la accelerarea dezvoltării
socio - economice a zonei.
Traseul „drumului expres” se desfăşoară în extravilanul localităţilor străbătute (Segarcea Vale,
Liţa şi municipiul Turnu Măgurele), pe vechiul drum al viilor, în terasa înaltă a râului Sâi, la
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acest moment fiind clasificat ca drum de exploatare.Lungimea tronsonului de „drum expres” este
de 15.340 m, începând de la km 0+000 până la km 15+340.
Valoarea estimată a investiţiei se estimează la aproximativ 11.000 mii euro.
De asemenea, în prezent se află în implementare13 în cadrul aceluiași program proiectul
“Developing Road Infrastructure for a Valuable Economy – Turnu Măgurele - Nikopol
cross-border road” (Dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru o economie valoroasă).
Partener principal al proiectului este Municipiul Turnu Măgurele, iar Municipalitatea Nikopol
este partener 2.
Valoarea totală a proiectului este de 7.577.868,21 euro din care finanțare FEDR 6.400.267,49
euro, cofinanțare națională Bulgaria 334.180,24 euro, cofinanțare națională România 650.942,63
euro, contribuția partenerilor situându-se la 2,54% .
Proiectul urmărește îmbunătățirea mobilității persoanelor și mărfurilor în regiunea
transfrontalieră Turnu Măgurele - Nikopol prin dezvoltarea rețelei rutiere în cele două localități.
În mod specific, proiectul urmărește asigurarea dezvoltării regiunii transfrontaliere prin
întâmpinarea nevoilor mai mari de transport ale populației și comerțului, reabilitarea inelului de
centură și drumurilor de legătură din Turnu Măgurele și drumurilor Debovo-Nikopol- Vabel și
Debovo-Nikopol-Evlogievo în Municipalitatea Nikopol.
Pe lista de rezerve se află și proiectul ”Prevent the risk of flooding from the Danube at
Nikopol and Turnu Măgurele - A prerequisite for environmental protection în crossborder region” (Prevenirea riscului de inundații provocate de fluviul Dunărea la Nikopol și
Turnu Măgurele – o premisă pentru protecția mediului în regiunea transfrontalieră) – având drept
lider Municipalitatea Nikopol, Municipalitatea Turnu Măgurele fiind partener.

13

Proiectul urmează a fi finalizat în luna aprilie 2014.
44

În baza HG nr.1424/2007 privind aprobarea Programului multianual "Asistenţă
tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea
tehnică a proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Consiliul Judeţean Teleorman a beneficiat de finanţare în
vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul de investiţii
"Parc Industrial şi Tehnologic Teleorman". În acest context, în anul 2008 au fost
realizate studiul de fezabilitate, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie privind
obiectivul de investiţii mai sus menţionat. Cererea de finanţare pentru realizarea
investiţiei ar fi trebuit să fie depusă în cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013. Potrivit acesteia, contribuţia beneficiarului proiectului – Consiliul
Judeţean Teleorman şi Consiliul Local Turnu Măgurele la finanţarea investiţiei ar
fi fost de 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, la care s-ar fi adăugat
toate cheltuielile neeligibile.
În lipsa fondurilor necesare asigurării cofinanțării activităților proiectului, acesta
nu a putut fi depus spre finanțare în cadrul actualei perioade de programare, însă
se urmărește implementarea sa în cadrul programelor ce vor fi lansate în perioada
2014-2020.
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2.Serviciile de utilităţi publice
2.1 Infrastructura de alimentare cu apă și canalizare
În prezent, se află în derulare la nivelul judeţului un proiect privind reabilitarea, extinderea,
modernizarea infrastructurii de apă, canalizare și epurare ca prioritate majoră pentru creșterea
calităţii vieţii locuitorilor finanțat prin Fondul de Coeziune. Prin implementarea acestui proiect
va fi reabilitată și extinsă inclusiv infrastructura din municipiul Turnu Măgurele. Rețeaua de
alimentare cu apa a municipiului are o lungime de 48286 ml din care 41910 ml existau inaintea
implementarii Master Planului, prin Master Plan rețeaua fiind extinsă cu 6376ml. Lungimea
reţelei de canalizare este de 59,8 km.
În etapa I a proiectului, reabilitarea şi extinderea reţelei de apă cuprinde la nivelul municipiului
următoarele activități:
1. Reabilitarea (înlocuirea) reţelei de distribuţie existente pe o lungime de 7,10 km, pe un
număr de 21 de străzi din municipiu, după cum urmează :





Centrul municipiului: Alexandru Sahia; Cpt.Vasilescu; Abatorului; Alex. Depărăţeanu;
1 Decembrie; B-dul Independenţei; Nicolae Bălcescu; Pompierilor; Vlad Ţepeş; B-dul
Republicii; Mihai Bravu; E.C.Vodă; Cpt. Stănculescu; Castanilor; Şoseaua Alexandriei;
Taberei; Sf.Vineri;
Cartier Odaia: str.Călugăreni;
Cartier Măgurele: str.Călăraşi.

2. Extinderea reţelei de distribuţie apă potabilă pe 10 străzi, în lungime de 6,2 km, după
cum urmează :



3.

Centrul municipiului: Sf.Vineri; Luncii;
Cartier Odaia: 22 Decembrie; Ghica Vodă; Călugăreni;
Cartier Măgurele - Anton Pann - Viitorului - Mihai Viteazu – Panselelor – Şcolii.

Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare în lungime de 7 km, după cum urmează:
o Reabilitare - pe 5 străzi, în lungime de 1,27 km, astfel:Argeşului; Ghioceilor; Mircea
Vodă; Cuza Vodă; Nicolae Iorga;
o Extindere –pe 9 străzi, în lungime de 5,42 km, astfel :




Centru: Cpt.Vasilescu-Alexandru Sahia-Panduri;
Cartier Odaia: Călugăreni-Ghica Vodă;
Cartier Măgurele: Anton Pann-Viitorului-Mihai Viteazu-Şcolii.
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Sursa de apă a localității se află în proprietatea Combinatului Chimic și nu este corespunzătoare
calitativ, protecția sanitară a acesteia fiind scăzută.
Etapa a II-a între anii 2014 – 2022
Lucrările vor consta în extinderea reţelelor de apă şi canalizare pe restul de străzi din
cartierele Odaia şi Măgurele, inclusiv branşamentele şi racordurile pentru fiecare gospodărie.
2.2 Tranportul în comun
Transportul public local se realizează SC Local Urban SRL pe raza administrativ teritorială a
municipiului Turnu Măgurele prin curse regulate de persoane și curse regulate speciale ( pentru
transport elevi )
Activitatea de transport public este asigurată de 3 microbuze a căror stare tehnică este bună,
beneficiind de revizii la fiecare 6 luni dintre care:
-

2 microbuze cu câte 14 locuri, an fabricație 2002;
- 1 microbuz cu 16 locuri, am fabricație 2003.
Traseele principale și programul de transport pentru efectuarea
serviciului public local prin curse regulate pe raza municipiului
Turnu Măgurele au fost aprobate prin HCL nr. 30/31.03.2009.
 Traseu nr. 1 – lungime traseu 10 km: Itinerar dus- întors:
str.stadionului – sos.Alexandriei-str.Walter Mărăcineanu- str.
- str.Republicii – str.Popa Şapcă-str.Griviţei-str.Memoriile 2 mai –

1907- str.Vlad Ţepes
str.Oltului;
 Traseu nr. 2 – lungime traseu 10 km: Itinerar dus : str. Stadionului – str. GralPraporgescu– str.Republicii – sens giratoriu (Parc) – str. Vlad Țepeș - str. 1907- str.Walter
Mărăcineanu – sens giratoriu (ciupercă) str. Walter Mărăcineanu - str. 1907- str. Ion Creangă –
str. Libertăţii – Staţia electrică 100 kV).
2.3 Managementul deşeurilor
La nivelul judeţului Teleorman a fost implementat un proiect de management al deşeurilor, şi
anume „Sistem Integrat de Management al deşeurilor în judeţul Teleorman” cu finanţare ISPA.
Memorandumul de Finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană a fost semnat în
decembrie 2003, iar data finalizării a fost 31 decembrie 2010.
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Acest proiect14, finanţat prin fonduri europene, are un
impact considerabil asupra mediului și calității vieții în
județ și implicit în municipiul Turnu Măgurele.
Proiectul a avut următoarele obiective principale:
o Construirea depozitului ecologic zonal din județul
Teleorman, în localitatea Mavrodin;
o Închiderea depozitelor actuale din municipiile
judeţului, respectiv Alexandria, Roșiorii de Vede și Turnu Măgurele și reabilitarea celor
din orașele Videle și Zimnicea, precum și din localităţile judeţului care au pe teritoriul lor
depozite de deşeuri necontrolate;
o Construirea punctelor de colectare a deşeurilor atât în zonele urbane cât şi în cele rurale;
o Precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor din tot judeţul la depozitul central de la
Mavrodin.
În ceea ce priveşte managementul deşeurilor la nivelul municipiului Turnu Măgurele, groapa de
gunoi a oraşului a fost închisă în data de 18 mai 2010, în prezent serviciile de colectare a
deşeurilor menajere fiind operate de compania S.C POLARIS M HOLDING S.R.L (str.Spiru
Haret nr. 2A,Constanța Tel: 0241/548700,Fax: 0241/693708).
Au fost amenajate 118 puncte de colectare si echipament pentru curățat străzi.
2.4 Iluminatul public și energia electrică
Municipiul este racordat la rețeaua de energie electrică în proporție de 100%.
Reţeaua de iluminat public are o lungime de 75 km, nebeneficiind de soluții eficiente de
iluminat. De aceea, în prezent se analizează soluţia privind "Reabilitarea şi eficientizarea
sistemului de iluminat stradal în municipiul Turnu Măgurele" prin înlocuirea corpurilor de
iluminat existente cu aparate de iluminat noi cu LED-uri, soluția propusă de proiectant fiind
reabilitare și modernizare totală punct luminos – constând în montarea pe toți stâlpii existenți a
2209 aparate de iluminat stradale noi din care 74 aparate de iluminat noi cu LED-uri cu putere
nominală de 160W, 293 aparate de iluminat noi cu LED-uri cu putere nominală de 100W, 151
aparate de iluminat ornamentale noi cu LED-uri cu putere nominală de 60W, 12 proiectoare noi,
153 aparate de iluminat noi cu LED-uri cu putere nominală de 52W, 1000 aparate de iluminat
noi cu LED-uri cu putere nominală de 27W, cu o finanțare pe 5 ani.

14 Foto: http://adevarul.ro/locale/alexandria/foto-condiții-europene-costuri-masura-colectarea-gunoiului1_51f17f20c7b855ff5672cea6/index.html
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2.5 Spaţii verzi
Municipiul Turnu Măgurele are un număr de 6 parcuri și 2 scuaruri cu o suprafață totală de
48.670 m². În prezent suprafața de spațiu verde / locuitor este de 16,4mp , sub norma minimă de
spaţiu verde impusă de Uniunea Europeană de 26 m2 spaţiu verde pe cap de locuitor. Parcurile au
fost dotate cu locuri noi de joacă pentru copii, însă necesită refacerea spațiilor verzi, introducerea
de instalații de irigat (cu exceptia
parcului municipal care are prevazută o
Amenajarea acestora, inclusiv a Parcului
astfel de instalație), refacere alei
Central ar reprezenta un punct de atracție
pietonale și instalare cișmele stradale,
important atât pentru turiști cât și pentru viața
mobilier urban, amenajare locuri pentru
socială a locuitorilor.
petrecerea timpului liber al persoanelor
vârstnice
Pe teritoriul administrativ al municipiului Turnu Măgurele există următoarele arii naturale
protejate:




ROSCI0376 - Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele pentru care nu a fost stabilit
încă administratorul
ROSCI 0044 - Corabia Turnu Măgurele – custode Asociaţia Echilibru;
ROSPA 0024 – Confluenţa Olt – Dunăre – custode Asociaţia Echilibru

2.6 Alte utilități.
Alimentarea cu energie termică. In municipiu nu este furnizată apă caldă menajeră, iar
energia termică nu mai este furnizată de cele 3 centrale termice ce au funcționat pe gaz metan. În
prezent, alimentarea cu energie termică se realizează din surse secundare produse in cadrul SC
DONAU CHEM SRL. Rețelele de distribuție a agentului termic secundar pentru încălzire au o
lungime de aproximativ 70 de km cu diametrul cuprins intre 40-200mm. In prezent alimentarea
cu energie termică (furnizarea de agent termic) se realizeaza numai pentru institutiile publice și
cele 220 de apartamente ANL. Pentru perioada noiembrie 2013-martie 2014 asociatiile de
proprietari nu au solicitat agent termic
Comunicații. Municipiul Turnu Măgurele dispune de o bună reţea de telecomunicaţii, cu un
grad ridicat de acoperire, fapt ce permite accesul populației la sistemele de comunicații moderne.
Beneficiarii de abonamente de telefonie fixă din municipiu sunt racordați la o centrală telefonică
ALCATEL cu o capacitate de 1.000 de abonați. Racordul centralei telefonice s-a realizat cu fibra
optică în canalizație telefonică. Centrala telefonică ALCATEL beneficiază de un sediu nou.
Lungimea reţelei de telefonie – fibră optică este 4598 m.Accesul la internet şi televiziune prin
cablu este asigurat în municipiul Turnu Măgurele prin firma RCS-RDS.
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3

Amenajarea teritoriului/ PUG - PUZ

La nivel european, procesul de planificare spațială și amenajare a teritoriului a făcut obiectul a
numeroase dezbateri și consultări ce au vizat actorii instituționali relevanți din statele membre
ale UE. În acest sens, potrivit Comunicării Comisiei COM(2008) 616 final „Cartea verde
privind coeziunea teritorială Transformarea diversității teritoriale într-un avantaj”,
conceptul de coeziune teritorială creează legături între eficacitatea economică, coeziunea socială
și echilibrul ecologic, plasând dezvoltarea durabilă în centrul procesului de concepere a
politicilor.
Prin urmare, o dezvoltare mai echilibrată și mai durabilă, implicit în ceea ce privește coeziunea
teritorială, ar duce la o utilizare mai uniformă și mai sustenabilă a valorilor, determinând
avantaje economice de pe urma congestiei reduse și a presiunii reduse asupra costurilor,
generându-se beneficii atât în ce privește mediul, cât și în ce privește calitatea vieții.Mai mult
decât atât, la nivel european se consideră că inițierea unui demers axat pe concentrare în
vederea depășirii diferențelor de densitate între diversele regiuni, pe conectarea teritoriilor și pe
cooperarea între diverșii actori instituționali contribuie la asigurarea coeziunii teritoriale.
Aprobarea obiectivelor tematice axate pe creștere durabilă, inteligentă și favorabilă incluziunii în
cadrul Strategiei Europa 2020 a determinat reconsiderarea priorităților strategice în domeniul
dezvoltării teritoriale.
Astfel, Agenda teritorială a Uniunii Europene 2020 „Spre o Europă inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii, compusă din regiuni diverse” încurajează dezvoltarea integrată în orașe
și regiuni rurale. Aceasta presupune sprijinirea protecției și utilizarea durabilă a capitalului
teritorial.
Agenda teritorială porneşte de la trei obiective şi anume:
o dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat şi un nou parteneriat urbanrural;
o asigurarea egalităţii în accesul la infrastructură şi cunoaştere;
o dezvoltarea durabilă, managementul prudent şi protejarea naturii şi a moştenirii
culturale.
Caracterul multidimensional al unei abordări integrate şi teritoriale dat de situația reală din teren
determină traversarea și depășirea granițelor administrative, nefiind obligatorie aplicarea
strategiei la o anumită unitate administrativ– teritorială. Implicit, această realitate impune
disponibilitatea de a coopera din partea diverselor nivele de guvernanță locală.
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Comisia introduce noi instrumente de integrare care pot fi utilizate pentru punerea în aplicare a
strategiilor teritoriale, instrumente care construiesc liantul între contractele de parteneriat și
programe pe de o parte și dimensiunea teritorială pe de altă parte:
-

dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii CLLD15
investiţiile teritoriale integrate ITI16

Este important de menționat că se prevede utilizarea planurilor urbanistice (PUG și PUZ)
pentru delimitarea zonelor de intervenție și pentru stabilirea tipurilor de intervenție ale unui ITI.
Elementele-cheie ale unui ITI sunt:
 un teritoriu desemnat şi o strategie de dezvoltare teritorială integrată;
- Orice zonă geografică care are caracteristici teritoriale specifice (cartiere urbane cu
multiple condiţii defavorabile, nivel urban, metropolitan, urban-rural, subregional sau
interegional)
- Unităţi geografice independente, având caracteristici similare în cadrul unei regiuni (de
exemplu, o reţea de oraşe de dimensiuni mici sau medii)
- Contextul unei cooperări teritoriale europene (CTE): ex ITI într-un context transfrontalier
poate fi utilizat pentru punerea în aplicare a unei strategii integrate de dezvoltare urbană
în oraşe transfrontaliere.

În proiectul Planului de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, se specifică
faptul că printre orașele care au nevoie de abordări integrate ale investițiilor
sunt orașele gemene de la Dunăre Turnu Măgurele – Nikopol, orașele
monoindustriale, dar și orașele mici și mijlocii din cadrul regiunii.

 un set de acţiuni care urmează să fie puse în aplicare
15 Articolele 28-30 din Propunerea Comisiei COM(2012) 496 de Regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și
afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziţii generale privind
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
16 Articolul 99 din aceeași Propunerede regulamentde stabilire a unor dispoziţii comune
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-

-

contribuie la obiectivele tematice ale axelor prioritare relevante ale programelor
operaţionale, precum şi la obiectivele de dezvoltare ale strategiei teritoriale
finanțate din FEDR, FSE şi FC, însă nu este obligatorie combinarea tuturor fondurilor. Se
încurajează combinarea FEDR şi FSE pentru corelarea investiţiilor nemateriale cu
investiţiile în infrastructura fizică, ceea ce este relevant în special pentru dezvoltarea
urbană durabilă
CLLD poate constitui un element care poate fi utilizat ca o componentă de bază pentru
punerea în aplicare a unui ITI
este recomandat ca investiţiile sectoriale din zona în cauză să fie încorporate şi aliniate la
strategiile de dezvoltare teritorială integrată, chiar dacă sunt finanțate prin programe care
nu participă la aplicarea ITI.

 mecanisme de guvernanţă pentru gestionarea ITI
- Responsabilitatea finală asupra ITI îi revine autorităţii de gestionare a programului
operaţional
- Aceasta poate desemna organisme intermediare, inclusiv autorităţi locale, organisme de
dezvoltare teritorială sau organizaţii neguvernamentale
La nivel național, cadrul normativ care reglementează aspectele referitoare la dezvoltarea
teritorială a României este reprezentat de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismului, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor acestei legi
autorităților administrației publice locale le revine un rol esențial în procesul de adoptare a
deciziilor de utilizare a teritoriului național în vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente
şi durabile a acestuia.
Gestionarea spaţială a teritoriului urmăreşte să asigure indivizilor şi colectivităţilor dreptul de
folosire echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului, condiţii de locuire
adecvate, condiţii de muncă, de servicii şi de transport ce răspund diversităţii nevoilor şi
resurselor populaţiei, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protecţiei peisajelor naturale
şi construite, conservarea biodiversităţii şi crearea de continuităţi ecologice, securitatea şi
salubritatea publică, raţionalizarea cererii de deplasări, calitate estetică şi arhitecturală, protejarea
identităţii arhitecturale şi culturale a localităţilor urbane şi rurale.
Reprezentând atribuția legală a autorităților administrației publice locale, amenajarea teritoriului
are drept scop armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale,
ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în
dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor
economice şi sociale dintre acestea.
3.1 Analiza situaţiei existente PUG, PATJ
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Asigurarea unei dezvoltări urbane integrate și durabile, la nivelul municipiului Turnu Măgurele
presupune analiza principalelor instrumente de planificare strategică în plan teritorial și anume
documentațiile de amenajare a teritoriului prin a căror elaborare se urmărește valorificarea
potenţialului natural, material şi uman propriu şi eliminarea/reducerea decalajelor dintre situaţia
actuală şi cea preconizată.
În calitate de autorități ale administrației publice județene, consiliilor județene le revine obligația
legală de a stabili orientările generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi
dezvoltarea urbanistică a localităţilor, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi de
urbanism. În acest context, consiliile județene asigură preluarea prevederilor cuprinse în
planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ
și asigură elaborarea planului de amenajare a teritoriului judeţean.
La nivel local, responsabilitatea organizării și coordonării activității de urbanism revine
consiliului local al unității administrativ-teritoriale.
Prin urmare, asigurarea dezvoltării economico-sociale durabile a oricărei comunități locale
presupune luarea în considerare a componentei teritoriale și valorificarea acesteia în raport cu
specificul său.Creșterea calității vieții cetățenilor la nivel local, regional, național nu se poate
realiza fără o coeziune economică, socială și teritorială fundamentată pe politici de dezvoltare
teritorială durabilă.
Procesul de planificare și amenajare teritorială la nivel județean și local presupune raportarea
direcțiilor de dezvoltare urbană la prioritățile stabilite în cadrul Planului de amenajare a
teritoriului național. Astfel în ceea ce privește resursele de apă este prevăzută, pe termen lung,
(2016-2025), realizarea unei aducțiuni cu priză de apă pe fluviul Dunarea, debit 3 m/s, lungime
80km, pentru îmbunătățirea alimentării municipiilor Zimnicea, Turnu Măgurele și Alexandria.
Municipiul Turnu Măgurele necesită, pe termen mediu (2006-2015), majorarea capacității de
compensare și înmagazinare, extinderea rețelei de distribuție și canalizare și completarea stației
de epurare cu treaptă biologic.
În ceea ce privește zonele protejate, cetatea Turnu reprezintă zonă protejată de interes național.
Potrivit priorităților ce vizează planificarea teritorială la nivel național, municipiul Turnu
Măgurele reprezintă o zonă cu importante resurse turistice, constând în 5 monumente,
ansambluri și situri istorice, 1 sit arheologic, a căror valorificare prin promovarea unui set de
măsuri integrate este de natură să genereze dezvoltare urbană
Planul de amenajare a teritoriului judeţului Teleorman a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Teleorman nr.47/18.05.2005 și are ca obiectiv strategic dezvoltarea spaţială economico
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- socială durabilă şi echilibrată pe ansamblul teritoriului, în paralel cu protecţia, conservarea şi
reabilitarea mediului natural şi construit prin utilizarea superioară a resurselor locale, precum şi
prin promovarea mai susţinută a resurselor regenerabile. Acesta are valabilitate de 10 ani.
Planul urbanistic general al Municipiului Turnu Măgurele aflat în vigoare în prezent a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/ 27.02.1998.Având în vedere prevederile legale
referitoare la perioada de valabilitate a PUG-ului, la nivelul anului 2011 au fost întreprinse
demersurile administrative de prelungire a acestuia concretizate prin adoptarea hotărârii de
consiliu local nr. 48/20.04.2011.Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2/16.01.2013privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 48/20.04.2011 a fost prelungită
din nou perioada de valabilitate a actualului PUG până în 2014.
În cadrul memoriului general care a stat la baza aprobării PUG-ului aflat în prezent în vigoare nu
au fost menționate direcții de dezvoltare concrete.
În prezent se află în proces de elaborare noul PUG al localității pentru care s-au predat
documentaţiile pentru obţinerea avizelor. După obţinerea avizelor noul P.U.G. va fi aprobat de
Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele.17
În ceea ce privește amenajarea pe zone funcționale a teritoriului administrativ al municipiului, la
momentul actual, situația se prezintă astfel:
o Conform PUZ pentru tarlaua 40 și 41 suprafața aferentă acestora este de 55,35 ha,
reprezentând teren din extravilan pentru care proprietarii de terenuri din zonă au
solicitat includerea zonei respective în intravilan şi transformarea ei în zonă de locuire
şi de servicii.Această zonă funcțională este situată pe latura de vest a şoselei
Alexandriei (DN 52) între fântâna Andronei şi str. Stadionului (tarlalele 40 şi 41).
Acesta a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 171/14.12.2007
o În ceea ce privește zonele funcționale destinate construcției de locuințe, acestea au
fost aprobate prin Hotarârea Consiliului Local nr. 98/30.07.2002 și reprezintă terenuri
situate în intravilan pentru care – în baza prevederilor legii nr. 15/2003, republicată,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate
personală – primăria a stabilit atribuirea mai multor loturi în folosinţă unor tineri în
vederea construirii de locuinţe.
Zonificarea funcțională a acestui teritoriu intravilan este următoarea:
 PUZ zona I
o Amplasament : str. Plopilor şi str. Primăverii
17

Conform informațiilor furnizate de Primăria Municipiului Turnu Măgurele.
54

o Suprafaţa : 4,35 ha
o Include 56 de loturi
 PUZ zona II
o Amplasament : str. Călmăţui
o Suprafaţa : 2,97 ha
o Include 80 de loturi
 PUZ zona III
o Amplasament : str. Livezilor
o Suprafaţa : 0,20 ha
o Include 10 loturi
Prin urmare, conturarea priorităților de dezvoltare spațială a municipiului Turnu Măgurele
presupune luarea în considerare a propunerilor de dezvoltare incluse în noul PUG.

3.2 Perspective de dezvoltare
Perspectiva de dezvoltare a municipiului din punctul de vedere al planificării spațiale prin
PUG la nivelul municipiului Turnu Măgurele constă în creșterea performanțelor economice și
reafirmarea rolului acestuia în spațiul județean și regional în condițiile diversificării activităților
industriale, restructurării cu succes a industriilor aflate în dificultate și susținerii celor în creștere
sau cu potențial de dezvoltare. Acesta este obiectivul principal al dezvoltării municipiului.
Obiectivele de dezvoltare prevăzute la nivelul documentațiilor ce stau la baza întocmirii unui nou
PUG vizează:
-

Continuarea procesului de terțiarizare prin dezvoltarea serviciilor superioare cu valoare
adaugată mare și cu impact asupra polarizării mai coerente a spațiului județean
Redefinirea specificității și consolidarea competitivității industriei urbane
o Industria orașului traversează un proces intens de dezindustrializare care
redefinește specializarea industrială, unele ramuri sunt în creștere, altele au
potențial de dezvoltare sau altele sunt în declin. Evoluțiile diferențiate ale
ramurilor industriale din perioada de tranziție fac ca numai unele din cele
existente la începutul procesului de restructurare să se mențină ca ramuri
dominante și să contureze specializarea industrială urbană.
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-

Dezvoltarea parteneriatelor firme-universități-centre de cercetare
Transformarea gospodăriilor țărănești în ferme agricole cu caracter comercial
o Potențialul agricol este insuficient valorificat datorită faptului că majoritatea
exploatațiilor agricole au caracter de subzistență fiind necesară dezvoltarea
diverselor tipuri de asociații care să acceseze fonduri europene în cadrul PAC.
o Existența unui sistem de colectare și distribuție a produselor agricole este o
condiționare obligatorie pentru o agricultură comercială. De asemenea, în
concordanță cu strategia de dezvoltare a agriculturii la nivel județean, sunt
necesare activități de consultanță pentru încurajarea extinderii unor culturi
deficitare și diversificării culturilor.

De asemenea, în cadrul noilor documente de planificare teritorială ce urmează a fi adoptate la
nivel local, un accent deosebit este pus pe dezvoltarea turistică a municipiului Turnu Măgurele,
propunându-se o serie de investiții specifice și identificându-se două zone cu potențial ridicat de
dezvoltare în domeniu:



Cetatea Turris care este considerată unul dintre cele mai importante obiective turistice din
județ;
Realizarea unui port turistic și reabilitarea, modernizarea portului existent în condițiile
implementării Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

În ceea ce privește evoluția populației – se preconizează faptul că populația totală a zonei
urmează un trend descrescător cu un volum de 7551 persoane până în 2025, ceea ce reprezintă o
scădere de 26,6%. Această scădere, corelată cu efectivele reduse de populație tânără 0-14 ani,
susține necesitatea luării unor măsuri care să impulsioneze creșterea natalității (facilități privind
locuirea și facilități de ordin socio-economic acordate tinerelor familii, stimularea încadrării în
muncă a tinerilor, creșterea cantitativă și calitativă a serviciilor oferite familiilor tinere) precum
și măsuri pentru creșterea și dezvoltarea pieței muncii, asigurarea formării și pregătirii forței de
muncă (inclusiv conversie profesională).
Orice comunitate urbană deţine caracteristici specifice care o diferenţiază de alte unități
administrative de rang similar, dar în același timp o plasează în contextul regional, național și
european în care se trasează coordonatele dezvoltării sale actuale și de perspectivă.
În interpretarea noastră, muncipiul Turnu Măgurele dispune de câteva avantaje specifice, pe
exploatarea cărora se bazează ascensiunea sa viitoare, dar în același timp există o serie de
dezavantaje care trebuie privite cu aceeași atenție în sensul ameliorării și contracarării acestora.
Privit din punctul de vedere al potențialului dat de poziționarea geo-strategică, municipiul
Turnu Măgurele se diferențiază prin două aspecte majore:


Caracterul transfrontalier
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Aproprierea de București

În același timp însă poziționarea național-periferică a municipiului prezintă şi dezavantaje, în
contextul social-economic pe care l-a traversat România în anii tranziției la economia de piață și
în context european. Astfel, trebuie menționate aspecte precum dezavantajele geografice ale
zonelor de frontieră, cât şi marile diferenţe cu privire la puterea economică, venit, infrastructură,
îndeosebi la frontierele externe ale Uniunii Europene, dar şi între aceste state.

Poziție
naționalperiferică

Caracter
transfrontalier

Potențial
geo-strategic

București/
apropiere, acces

Fluviul Dunărea

Port și punct de
trecere a frontierei
Caracter
transfrontalier
Dezvoltare
economică,
socială și de
mediu comună
prin fonduri
europene
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STRATEGIA UE PENTRU REGIUNEA
DUNĂRII

Accesul direct la fluviul Dunărea, existența portului și punctului de trecere a frontierei
generează oportunități de dezvoltare economice, sociale și de mediu diverse. Complementar
fondurilor private și publice naționale, municipiul Turnu Măgurele trebuie să utilizeze cu
eficiență fondurile disponibile în cadrul programului de cooperare transfrontalieră pentru a
maximiza efectele benefice ale caracterului de graniță.

Caracterul transfrontalier și oportunitățile determinate de acesta vor fi fructificate în contextul
mai larg al Strategiei UE pentru regiunea Dunării. Aceasta este o platformă pentru
încurajarea parteneriatelor, atât între autoritățile locale și regionale, cât și între autorități, mediu
privat și sectorul neguvernamental, prin generarea de proiecte pentru dezvoltarea regiunii
Dunării în domeniile:




conectivitate (transport durabil, rețele de energie, turism și cultură);
protecția mediului, a resurselor de apă și managementul riscurilor;
prosperitate și dezvoltare socio-economică (educație, cercetare, dezvoltare rurală,
competitivitate, piața internă);

Având în vedere faptul că relațiile de cooperare transfrontalieră se manifestă în toate
domeniile vieții economice și sociale, adăugând valențe și oportunități complementare
procesului de dezvoltare durabilă, considerăm cooperarea transfrontalieră ca fiind un
vector de dezvoltare mai degrabă decât o direcție în sine, care traversează toate celelate
direcții și obiective, maximizându-le eficiența și potențându-le rezultatele.


îmbunătățirea sistemului de guvernare (capacitate instituțională și securitate internă).

Privit din punctul de vedere al apropierii de capitală, municipiul poate prezenta atractivitate
pentru noi afaceri și locuit din direcția capitalei. În același timp, apropierea de București
influențează trendul demografic în mod negativ, impulsionând migrația tinerilor, aspect care
trebuie contracarat de politici publice de factură socio-economică.

Migrație

București/
apropiere, acces

Atractivitate
pentru afaceri
și locuit

Dezvoltarea
tehnicoedilitara

Politici publice socio-economice și de mediu
Pentru ca acest tip de atractivitate să fie pus în valoare, este necesară crearea premiselor necesare
într-un context urban și european:
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Servicii și utilități publice ieftine și de calitate
Mediu socio-cultural diversificat și dezvoltat
Facilități și sprijin pentru mediul de afaceri
Administrație eficientă și apropiată de cetățean
Mediu înconjurător curat și atractiv

Peisajul natural atractiv specific Dunării, oportunitățile de agrement generate de fluviu, la care se
adaugă obiectivele de interes cultural istoric între care cetatea Turris reprezintă de departe unul
dintre cele mai interesante la nivel de regiune, constituie premise evidente pentru dezvoltarea
activității de turism.
Luând în considerare elementele care definesc caracterul geostrategic, rezultă oportunități pentru
turismul de weekend, de afaceri, de tranzit, transfrontalier - cultural și de agrement
(sportiv, croazieră).

Punct de trecere
al frontierei

Turism

cultural

de tranzit
Apropiere
București

de afaceri
de weekend

Potențial
turistic

agrement

transfrontalier

O altă caracteristică a municipiului este caracterul industrial al acestuia, orașul fiind construit
în jurul Combinatului Chimic devenit în prezent SC DONAU CHEM SRL. După 1989, industria
locală a fost confruntată cu valuri de disponibilizări, punând mii de persoane în situația de a
suporta dezavantajul dependenței industriale a așezării urbane, respectiv în imposibilitatea de a
găsi locuri noi de muncă. Criza economică actuală a determinat un declin industrial general,
efectele facându-se simțite și la nivelul municipiului. Cu toate acestea, industria deține încă un
rol de bază în economia locală și județeană, impulsionând apariția și dezvoltarea unei categorii
noi de servicii, și anume acelea cu un anume grad de specializare, așa cum sunt serviciile de
consultanță și management, logistică și transport, ITC, proiectare, inovare etc. În același timp,
industria locală este o cauză majoră a poluării mediului înconjurător.
.

Declinul
industrial

Caracterul
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industrial

Creșterea
serviciilor cu grad
de specializare
ridicat

Poluare

Protecția mediului

Diversificarea și dezvoltarea economiei locale

Acest proces de dezvoltare trebuie susținut de diversificarea activităților economice care să
diminueze dependența orașului de industria chimică, prin valorizarea potențialului urban
intrinsec de generare de noi afaceri, în special în sfera serviciilor și turismului, dar și prin
stimularea inițiativei private și măsuri asupra îmbunătățirii nivelului de calificare a capitalului
uman.
Turismul este de asemenea o activitate care poate contribui cu mare succes la diversificarea
activităților economice locale. Acest aspect, corelat cu oportunitățile pentru diferite categorii de
turism identificate mai sus, plasează turismul pe unul dintre principalele activități generatoare de
dezvoltare viitoare.
În planificarea dezvoltării viitoare considerăm vitală
concentrarea pe noul instrument UE al dezvoltării
teritoriale echilibrate, și anume Investițiile Teritoriale
Integrate, prin intermediul cărora muncipalitatea va
îmbina măsurile de regenerare urbană fizică și socială.
Considerăm că prin Planurile Urbanistice Zonale și
Planul Urbanistic General se pot găsi cele mai eficiente
soluții de delimitare a teritoriilor asupra cărora se pot face
astfel de intervenții, o propunere preliminară în acest sens
vizând cartierele orașului având în vedere omogenitatea
gradului de dezvoltare și dotare tehnico edilitară în
interiorul acestora.
De asemenea, considerăm că un astfel de instrument poate fi aplicat teritoriului format din
municipalitățile Turnu Măgurele și Nikopol, pe baza unei strategii comune fiind posibilă
finanțarea integrată a unor necesități. Dorim să subliniem încă o dată faptul că procesul de
dezvoltare al municipiului Turnu Măgurele trebuie privit în context transfrontalier la fel de mult
ca și în context județean, regional, național.
Planul de dezvoltare actual nu se constituie într-o strategie de dezvoltare urbană integrată în
sensul propriu investițiilor teritoriale integrate ITI, ci este un punct de plecare al acestora, un
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repertoar extensiv al surselor de finanțare, obiectivelor și acțiunilor propuse pe baza cărora, după
definitivarea procesului de programare, vor putea fi elaborate strategiile ITI în condițiile
ghidurilor aferente, aplicate unor teritorii definite conform criteriilor menționate și în acest plan.
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4. Provocări – emigrare vs imigrare, dezvoltarea unor zone vecine, specializarea inteligentă
şi industriile creative
Noile obiective ale Politicii de Coeziune, stabilite pentru următoarea perioadă de programare
prin care se urmărește asigurarea unei dezvoltări bazate în principal pe cunoaștere impun
antrenarea, la nivel regional, de investițiii în cercetare, inovare și antreprenoriat.
Prin urmare, promovarea unui demers regional axat pe specializarea inteligentă prin identificarea
caracteristicilor și atuurilor unice ale Regiunii Sud-Muntenia și valorificarea avantajelor
competitive ale acesteia, presupune o analiză integrată a tuturor aspectelor referitoare la
amplasarea geografică, caracteristicile socio-demografice, dezvoltarea economică, accesul la
infrastructură și serviciile de utilități publice cu evidențierea provocărilor cu care se confruntă
aceasta.
Restructurarea după 1990 a sectorului industrial la nivel de regiune a determinat o scădere a
procentului populației ocupate în acest sector, astfel că la nivelul lui 2005, deși în descreștere,
ponderea populației ocupate în agricultură era de 39,7%, iar a celei din industrie era de 23,7%.
Așa cum reiese și din secțiunea dedicată analizării aspectelor socio-demografice, dezechilibrul în
structura pe grupe de vârste a populației este determinat de scăderea natalității și de migrația
populației tinere către zone mai atractive, respectiv Municipiul București.
În Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 al Regiunii Sud-Muntenia se menționează că
dezvoltarea economică a regiunii este în mod negativ afectată de lipsa locurilor de muncă în
zonele rurale, fapt care determină plecarea către București şi migraţia tinerilor către Europa de
Vest, astfel încât satele şi oraşele mici se depopulează. Este important de vazut in ce masura
aceasta problema va exista si in perioada 2014-2020.
În același plan este subliniat un alt fenomen care influențează procesul de dezvoltare economică
și anume acela al migrației interne a populației care în 2004 afecta 1,65% din cadrul acesteia.
Fenomenul migrației interne afecta în mod negativ la nivelul lui 2004, în special comunitățile
rurale.
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În strânsă legătură cu mobilitatea demografică, prin care se urmărește evidențierea
modificărilor intervenite cu privire la numărul populației la nivel regional și local se
află și mobilitatea teritorială a acesteia, mai precis fenomenul de migrație.
În consecință, analiza fluxurilor migratorii la nivelul Regiunii Sud-Muntenia și al
muncipiului Turnu Măgurele este de natură să evidențieze provocările demografice
care pot influența major îndeplinirea condiționalității ex-ante referitoare la
identificarea celor mai adecvate specializări cognitive pentru valorificarea
potențialului de inovare la nivel regional.
Relevanța unei asemenea analize este condiționată de raportarea la cele două
componente esențiale ce caracterizează acest fenomen și anume:
 emigrarea, respectiv migraţia externă a locuitorilor ţării respective către alte
state
 imigrarea, respectiv mişcarea internă ce se desfăşoară pe teritoriul acesteia,
între regiunile sale.

Descreșterea demografică cauzată de scăderea natalității, dar și de migrația populaţiei tinere şi a
forţei de muncă calificate către București sau străinătate, au determinat încadrarea18 municipiului
Turnu Măgurele mai degrabă în rândul orașelor mici decât al celor mijlocii.
Prin raportare la următoarea perioadă de programare, în Strategia de dezvoltare durabilă a
județului Teleorman 2010-2020 se subliniază faptul că „amplasarea geografică a judeţului aduce
anumite particularităţi. Astfel, în timp ce apropierea de Bucureşti are avantajul accesului la o
infrastructură instituţională şi socială dezvoltată, pe termen lung aceasta determină totodată
accentuarea unor probleme demografice la nivelul judeţului, prin migraţia unui segment
important al populaţiei şi implicit al forţei de muncă în afara graniţelor judeţului Teleorman.
Decalajul accentuat între dezvoltarea socio-economică a celor două entităţi administrative –
judeţul Teleorman şi municipiul Bucureşti – are aşadar, sub anumite aspecte, valenţe negative
pentru judeţ.
În cadrul aceluiași document de planificare strategică se mai menționează faptul că „În ceea ce
privește migrarea forţei de muncă în afara ţării, principalele destinaţii sunt în special ţări ale

18

Lucrarea „Efecte ale crizei economice şi financiare în unele localităţi urbane mici din România”, autori Cristina
Humă și Dumitru Chiriac, Institutul pentru Calitatea Vieții.
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Uniunii Europene. În ciuda vecinătăţii, Bulgaria nu reprezintă o destinaţie constantă a forţei de
muncă, ci mai degrabă o destinaţie locală pentru micul trafic de frontieră.
Procentul lent, dar stabil de îmbătrânire a populației, dar și soldul migratoriu negativ
caracterizează întreaga regiune de dezvoltare și nu numai municipiul Turnu Măgurele. Evoluțiile
recente ale fluxurilor migratorii subliniate în cadrul Stragiei regionale de inovare 2008-2013
indică faptul că diminuarea populaţiei din mediul urban pe ansamblu are drept cauze principale
scăderea sporului natural şi migraţia dinspre mediul urban către cel rural. Potrivit acestei
strategii, migrația urban-rural afectează în special populaţia de peste 40 de ani, respectiv acele
persoane care în urma restructurării companiilor de stat nu au reuşit să se reprofileze, fiind astfel
forţate să se întoarcă în zonele rurale unde desfăşoară activităţi agricole de subzistenţă, așa cum
este și cazul municipiului Turnu Măgurele.
În cadrul celui mai recent document de planificare strategică elaborat pentru susținerea
priorităților de dezvoltare la nivel regional în cadrul următoarei perioade de programare 19 este
subliniată aceeași tendință de îmbătrânire demografică, generată de scăderea natalității,
reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere şi creşterea numărului şi, implicit, a ponderii
populaţiei vârstnice (de 65 de ani şi peste).
În ceea ce privește migrația internă în cadrul aceluiași document se menționează ca în 2011,
„soldul schimbărilor de domiciliu, denumit şi migraţiune netă a plasat regiunea Sud Muntenia pe
locul 5, cu o migraţiune netă negativă datorată faptului că numărul persoanelor care au plecat cu
domiciliul din regiunea Sud Muntenia a fost mai mare cu 2.194 de persoane decât numărul
persoanelor care au venit cu domiciliu.” Această situație este cauzată de migrația negativă
înregistrată la nivelul județului Teleorman, respectiv (-843) persoane.
Prin raportare la diferenţierea pe medii de rezidenţă, se remarcă faptul că, în anul 2011, la
nivelul regiunii Sud Muntenia, în mediu urban s-a înregistrat un sold migratoriu negativ de 6.501 de persoane, cea mai semnificativă depopulare fiind înregistrată în judeţul Argeș.
Prin urmare, plecând de la analiza datelor menționate se poate concluziona că soldul
schimbărilor de domiciliu pe medii de rezidență relevă o tendință de stabilire a populației
din regiune în mediul rural.

În cadrul aceluiași document de planificare strategică menționat este evidențiat și un sold al
schimbărilor de reședintă negativ la nivelul lui 2011, atât la nivel urban, cât și la nivel rural.

19

Versiunea draft a Planului de Dezvoltare Regională 2014-2020 Regiunea Sud-Muntenia, publicat spre consultare,
la data de 31.07.2013 pe web-site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională.
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Regiunea Sud-Muntenia a fost, de asemenea, afectată de fenomenul de migrație externă,
ocupând la nivelul lui 2011 locul 7 între cele opt regiuni de dezvoltare, în ceea ce priveşte
numărul de emigranţi, cu un procent de 6% (1.107 de persoane) din totalul emigranţilor de la
nivel naţional20.
În ceea ce privește migrația populației la nivelul muncipiului Turnu Măgurele, din graficele de
mai jos se poate constata că numărul persoanelor care și-au ales ca mediu de rezidență această
unitate administrativ-teritorială a scăzut în perioada 2007-2011, în timp ce numărul plecărilor a
fost relativ constant înregistrând un vârf la nivelul anului 2009.
Grafic nr.13: Migraţia populaţiei la nivelul Municipiului Turnu Măgurele în perioada 20072011

Sursa: Direcţia Judeţeană de statistică Teleorman

20

Datele existente la nivelul INS sunt din păcate insuficiente pentru a putea avea o imagine clară asupra
fenomenului migrației externe
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Grafic nr.16: Reliefarea trendului sosirilor şi plecărilor la nivelul Municipiului Turnu Măgurele,
în perioada 2007-2011

Sursa: Direcţia Judeţeană de statistică Teleorman
În studiul „Competitivitate și inovare în Regiunea Sud-Muntenia se subliniază faptul că
municipiul Turnu Măgurele a înregistrat o mare reducere a forței de muncă industriale în
contextul restructurării acestui sector.
Potrivit Strategiei regionale de inovare a Regiunii Sud-Muntenia 2008-2013, domeniile
strategice menite să asigure dezvoltarea durabilă prin inovare la acest nivel sunt:




creșterea atractivității regionale;
sprijinirea competitivității sistemului economic regional;
promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului autohton.

Având în vedere cele de mai sus, demersul nostru de planificare strategică pentru realizarea unei
dezvoltări urbane durabile, integrează dezideratele de mai sus aplicându-le la spațiul urban
definit de municipiul Turnu Măgurele, urmărind în acest scop creșterea atractivității acestuia
pentru afaceri și locuit, stimularea creării de noi afaceri și a introducerii inovării în activitatea
economică prin participarea autorității publice în parteneriate și clustere specifice.
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5. Analiza SWOT a comunităţii

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

 Asocierea cu alte unităţi administrativteritoriale din județ în scopul dezvoltării
unor proiecte şi activităţi comune
 Asocierea cu alte unități administrativteritoriale din Bulgaria în scopul cooperării
transfrontaliere în cadrul unei euroregiuni
 Capacitate de implementare a unor proiecte
de cooperare transfrontalieră
 Implicarea municipalității în proiectele de
infrastructură de tip masterplan, ca
beneficiar
 Existența unor resurse umane specializate în
managementul proiectelor cu finanțare
nerambursabilă
 Preocupare pentru formarea şi instruirea
funcționarilor publici
 Preocupare
pentru
transparența
şi
comunicarea cu cetățeanul

 Grad redus de absorbție a fondurilor
europene în cadrul unor programe
operaționale
(regional,
dezvoltarea
capacității
administrative,
cooperare
teritorială alta decât transfrontalieră etc)
 Grad insuficient de dotare şi echipare
pentru
creșterea
eficienței
actului
administrativ
 Insuficiența numerică a personalului
implicat în managementul proiectelor cu
finanțare nerambursabilă în raport cu
amploarea oportunităților de finanțare pentru
mediul urban, în special în următorul cadru
financiar multianual

AMPLASARE ȘI TERITORIU
 Localizare transfrontalieră la granița dintre
România și Bulgaria
 Accesibilitate
foarte
bună,
datorată
existenței celor 4 drumurilor naționale care
tranzitează municipiul, căii ferate, punctului
de trecere a frontierei și portului la Dunăre coridor pan-european
 Apropierea de București
 Potențial hidrografic important
 Potențial pentru energia eoliană
 Existența unor roci utile pentru activitatea
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 Varietate redusă a resurselor naturale
 Fenomene de degradare a apei, aerului şi
a solului din cauza diverselor surse de
poluare (industria locală, centrale termine,
circulație motorizată)
 Infrastructura de acces la port este
degradată
 Neutilizarea resurselor de energie
alternative la potențialul acestora

de construcții– nisipuri, pietriș
 Existența fondului forestier
 Proiect Phare de gestionare a calității aerului

ASPECTE SOCIO- DEMOGRAFICE

 Tendință de creștere a resurselor umane cu
un anumit grad de specializare, aspect
relevat de ponderea ridicată a numărului de
angajați în astfel de servicii

 Evoluție negativă a numărului populației în
ultimii ani, categoria cu scăderea cea mai
accentuată fiind copiii
 Existența fenomenului migrațional către
alte centre urbane, în special București, și
în străinătate
 Tendința de scădere a populației ocupate

ECONOMIE













Fluviul Dunărea și râul Olt sunt resurse
importante pentru industrie, comerț şi turism
Potențial pentru agricultură, piscicultură
Solul de luncă bogat în aluviuni adecvat
culturii plantelor
Existența unor unități de prelucrare a
produselor agricole
Existența sistemului de irigație
Existența industriei ingrașamintelor chimice
în municipiu
Existența unei piețe agroalimentare
Posibilitatea de desfacere a produselor
agricole în capitală
Inițierea unui proiect împreună cu CJ
Teleorman pentru construirea unui parc
tehnologic și de afaceri
Sectorul serviciilor dezvoltat și diversificat
Activitatea de comerț dezvoltată și
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 Grad mare de fărâmițare a terenurilor
agricole, predomină agricultura de
subzistență
 Insuficiența specialiștilor în agricultură
 Costuri ridicate de producție
 Slaba dezvoltare a activității de
consultanță în agricultura
 Lipsa de atractivitate a activităților
agricole pentru tineri, forță de muncă
îmbătrânită
 Dependență monoindustrială a orașului
 Declinul unor ramuri industriale, unități de
producție
 Infrastructura de afaceri slab dezvoltată
 Oportunităţile investiţionale ale judeţului
sunt încă slab promovate în rândul
potenţialilor investitori
 Cercetarea aplicată limitată;

generatoare de locuri de muncă
 Industrie textilă dezvoltată, investiții străine
în domeniu
 Locul al II lea în realizarea producției
industriale a județului
 Existența unor terenuri și spații disponibile
și adecvate pentru investitori
 Forța de muncă ieftină și calificată
 Potențial turistic de weekend, de tranzit,
transfrontalier
 Existența potențialului pentru turismul de
agrement și sportiv
 Potențial turistic al portului
 Existența unor atracții adecvate turismului
itinerant cu valențe culturale
 Sector financiar-bancar bine dezvoltat
 Deschiderea administrației publice către
sectorul privat
 Existența unui Centru de reconversie
profesionala a adulților- CRFPA

 Nivel redus al investițiilor străine la nivel
de municipiu
 Lipsă resurse umane calificate în servicii
de transport fluvial
 Obiectivele de interes turistic cultural
neamenajate, nepuse în valoare
 Unele obiective de interes turistic nu se
află în proprietatea municipalității
 Insuficiență şi standard
scăzut al
infrastructurii
turistice
şi
de
agrement, capacități de cazare limitate și
nediversificate
 Funcțiunea turistică a portului nu este
valorificată
 Facilități pentru turism sportiv insuficiente
și precare
 Lipsa personalului calificat în special
în domeniul turismului şi serviciilor
 Lipsa mijloacelor și inițiativelor de
promovare a obiectivelor de interes turistic
 Nivel redus al spiritului antreprenorial
local şi al cunoştinţelor în domeniul
gestionării afacerilor
 Sector slab al consultanței în afaceri,
insuficiența inițiativelor în domeniul
formării, calificării, recalificării forței de
muncă în vederea adaptării la cerința pieței

INFRASTRUCTURA
 Infrastructură rutieră formată din drumuri de
rang superior – național și județean
 Existența unor proiecte cu finanțare
nerambursabilă care au drept scop
îmbunătățirea infrastructurii rutiere (rețea de
strazi cu impact transfrontalier, realizarea
documentației tehnico – economice pentru
drumul expres)
 Inițierea proiectului de construire a noului
drum de centură (închiderea inelului de
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Stare deficitară a rețelei stradale, peste
50% nu este asfaltată, majoritatea
străzilor asfaltate aflându-se în zona
centrală
Starea proastă a infrastructurii portuare,
lipsa utilităților, spații nemodernizate
Unele spații sunt nefolosite din pricina
lipsei de utilități și degradării și nu se află
în proprietatea primăriei
Sfera limitată de activitate a portului

ocolire)
 Existența portului la Dunăre
 Proiect cu finanțare nerambursabilă Phare
prin care s-a reușit realizarea unui punct de
control şi trecere a frontierei cu bac-ul și a
fost achiziționat un ferryboat
 Proiect cu finanțare nerambursabilă pentru
realizarea studiului de fezabilitate pentru
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pe căi
navigabile– Platforma pentru reţeaua de
transport din zona transfrontalieră Turnu
Măgurele – Nikopol
 Acces la infrastructura feroviară




(transport cereale și îngrășăminte)
Acces deficitar la port, lipsa unui nod
intermodal funcțional de transport în zona
portuară
Portul are acces la calea ferată, dar
aceasta nu este utilizată

SOCIAL ȘI CULTURĂ
 Municipiul dispune de toate categoriile
instituțiilor de învățământ preuniversitar:
preșcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal
 Proces educațional de calitate, reflectat în
rezultatele bune obținute de elevi
 Cadre didactice bine pregătite, cu experiență
 Nu există probleme legate de abandonul
școlar
 Adaptarea
permanentă şi diversificarea
ofertei educaţionale
 Dezvoltarea învăţământului profesional şi
tehnic
 Existența unei finanțări FEDR pentru
îmbunătățirea infrastructurii educaționale a
Colegiului Național „Unirea”
 Pe teritoriul municipiului există cel mai
important obiectiv cultural – istoric din județ,
ruinele cetății Turris
 Existența câtorva obiective de interes
cultural, istoric și religios pe teritoriul
municipiului
 Diferite personalități literare și artistice sunt
într-un fel sau altul asociate cu municipiul
Turnu Măgurele
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 Infrastructura
educațională
prezintă
deficiențe, necesită lucrări de reabilitare și
reparații în unele cazuri
 Unitățile de învățământ nu sunt suficient
dotate pentru a corespunde standardelor
europene
 Unitățile de învățământ prezintă un grad
redus de înzestrare cu facilități de tip
sportiv (săli, terenuri)
 Insuficiența unor spaţii adecvate pentru
desfăşurare a activităţilor extraşcolare
 Lipsa
experienţei
necesare
pentru
accesarea de proiecte şi programe cu
finanţare
externă
în
domeniul
învățământului
 Tendință de scădere a populației școlare
 Păstrarea și transmiterea moștenirii și
identității locale este pusă în pericol
întrucât obiectivele de interes cultural,
istoric și religios nu sunt puse în valoare și
nici promovate
 Starea precară și insuficiența peisajului
cultural municipal: lipsă cinematograf,
teatru,
bibliotecă, pierderea clădirii

 Preocuparea primăriei pentru cultură prin
editarea revistei ”Ecouri Dunărene”
 Existența Serviciului Public de Asistență
Socială în cadrul primăriei

 Funcționarea unui centru degăzduire
temporară persoane aflate în dificultate în
incinta Spitalului Municipal, acces direct la
servicii medicale
 Funcționarea unui centru de îngrijire de zi
pentru copii
 Existența unor terenuri disponibile pentru
locuințe sociale și tineri, inițiativă în acest
sens din partea primăriei

 Spitalul municipal este dotat cu 7 ambulanțe
pentru preluarea bolnavilor
 Medici de familie și de specialitate care
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Muzeului de Artă prin retrocedare, lipsă
posibilități de reabilitare a căminului
cultural aflat în proprietate privată
(sindicate)
 Lipsa alternativelor de petrecere a timpului
liber în scopuri culturale afectează mediul
social, interactivitatea şi cunoaşterea
istoriei şi valorilor locale în rândul
cetăţenilor

 Infrastructură socială subdezvoltată şi
insuficientă
față de cazurile sociale
existente (bătrâni, minorități, copii etc)
 Identificarea insuficientă a nevoilor şi
lipsa estimărilor privind
potenţialii
beneficiari ai serviciilor
 Grupuri ţintă cărora le sunt asigurate
insuficient sau deloc servicii sociale
(minori cu nevoi speciale, tineri peste 18
ani ieşiţi din centrele de plasamen etct)
 Resurse
financiare
insuficiente
în
domeniul asistenţei şi al serviciilor sociale
 Lipsa fondurilor a determinat închiderea
cantinei sociale
 Număr foarte mic de specialişti precum:
terapeuţi,
kinetoterapeuţi,
neuropsihiatri, maseuri, asistenţi sociali,
psihologi
 Lipsa unui sistem de selecţie, motivare şi
implicare activă a asistenţilor sociali
 Creșterea ratei șomajului
 Lipsa locuințelor sociale și pentru tineri
 Lipsa mijloacelor de transport în comun
adaptate pentru persoanele cu dizabilități
 Insuficientă reprezentare a societății civile
în furnizarea de servicii sociale

 Infrastructură

de

sănătate

insuficient

acordă asistenţă directă şi personală
 Dezvoltarea sistemului privat medical
 Creşterea numărului de farmacii şi cabinete
stomatologice

dezvoltată și dotată pentru a asigura
servicii de sănătate la standarde europene
 Starea precară în care se află clădirea
Spitalului Municipal, clădirea necesită
lucrări de reabilitare și modernizare
 Lipsa echipamentelor și medicamentelor
necesare unui act medical performant
 Lipsa de specialiști datorată migrației
acestora catre alte centre urbane și în
străinătate, din cauza lipsei de motivare
financiară, materială și profesională

SERVICII PUBLICE
 Municipiul beneficiază de masterplanul
județean privind infrastructura de apă,
canalizare și epurare, din FC
 Municipiul a beneficiat de masterplanul
pentru managementul deșeurilor, cu finanțare
ISPA
 Au fost amenajate 118 puncte de colectare,
municipiul fiind dotat și cu 1 vehicul de
curățat străzi.
 Groapa de gunoi a oraşului a fost închisă în
data de 18 mai 2010
 Există un operator desemnat pentru serviciile
de colectare a deşeurilor menajere
 Municipiul este racordat la rețeaua de energie
electrică în proporție de 100%.
 Orașul beneficiază de servicii de transport in
comun
 Inițierea
investiției
"Reabilitarea
şi
eficientizarea sistemului de iluminat stradal
în municipiul Turnu Măgurele"
 Pe teritoriul municipiului Turnu Măgurele se
regăsesc arii protejate
 Există rețea de alimentare cu gaze
 Există rețele de comunicații și acces inetrnet
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Insuficiența investitiilor efectuate până în
prezent în infrastructura de apa şi
canalizare pentru a putea face față
cerințelor normelor UE, până în 2022
fiind necesară extinderea reţelelor de apă
şi canalizare pe restul de străzi din
cartierele Odaia şi Măgurele, inclusiv
branşamentele şi racordurile pentru
fiecare gospodărie, cu identificarea
surselor de finanțare
Grad redus al eficienței energetice în
domeniul public
Insuficiența suprafeței de spațiu verde pe
cap de locuitor
Parcul central și celelalte parcuri se află
necesită lucrări de amenajare
Grad avansat de uzura a rețelelor de
termoficare şi stare proastă a punctelor
termice
Lipsă fonduri pentru proiectul de
eficientizare a rețelei de iluminat public

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Contextul actual în care România, în calitate
de stat membru al Uniunii Europene, are
acces la fonduri nerambursabile în Cadrul
financiar 2014-2020 și oportunităţile de
finanțare pentru autorităţile publice locale
 Contextul transfrontalier, de dezvoltare
comună a celor două regiuni
 Construirea unui pod Turnu Magurele –
Nikopole ca cel de-al treilea podpeste
Dunare ar oferi un profil economic zonei si
o mare oportunitate de dezvoltare21
 Stabilirea unui cadru strategic la nivel
naţional pentru viitoarea perspectivă
financiară prin care se vor stabili priorităţi
de dezvoltare pe baze parteneriale şi
consultative, orientate către rezultate
 Strategia UE pentru regiunea Dunării
 Valorificarea potențialului economic și,
agricol al zonei, în special potențialului
turistic intern și transfrontalier
 Extinderea orașului cu noi zone rezidențiale
și de afaceri
 Valorificarea moştenirii culturale și istorice
a orașului prin impulsionarea turismului cu
valenţe culturale
 Reinserţia pe piaţa muncii a persoanelor
inactive prin activități continue de formare
și perfecțioanare
 Perspectiva deschiderii unei filiale a
Universității Lucian Blaga din Sibiu
 Valorificarea atractivităţii și altor avantaje
economice și sociale determinate de
apropierea de București
 Valorificarea zestrei imobiliare a localității
– pentru afaceri și pentru dezvoltarea
21

 Declin general al populaţiei atât în
regiune, dar și la nivel județean, însoțit de
un spor natural negativ
 Riscul creşterii şomajului pe termen lung
ca urmare a crizei economice globale
 Insuficienţa fondurilor de la bugetul local
al autorităţii locale pentru investiţii
proprii şi pentru a asigura fondurile
necesare contribuţiei locale, cheltuielilor
neeligibile şi cheltuielilor finanţate din
instrumente structurale sau de tip
structural care vor fi decontate ulterior
 Proceduri greoaie în domeniul achiziţiilor
publice, care necesită un timp îndelungat
şi prezintă vulnerabilitate în faţa
pârghiilor de contestare, care pot bloca
aceste proceduri
 Schimbări de ordin economic, politic și
climatic
 Migraţia populaţiei tinere şi a forţei de
muncă calificate către București sau
străinătate
 Procesul de îmbătrânire a populației
 Prăbuşirea pieţei imobiliare
 Lipsa oportunităţilor de angajare, sector
economic non-industrial încă insuficient
dezvoltat
 Modificarea prevederilor legislative
referitoare la organizarea administrativteritorială a României şi repartizarea

Raportul „Orase competitive Remodelarea geografiei economice a Romaniei ”, realizat de Banca Mondiala in
2013
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rezidențială, cu impact direct asupra
creșterii veniturilor la bugetul local
Apartenenţa municipalității la diverse
asociații
Diversificare posibilităţilor de atragere de
fonduri pentru investiţii:
o Modificarea prevederilor legale în
sensul posibilităţii autorităţilor locale
de a contracta credite pe termen lung
o Modificarea prevederilor legale
privind creşterea gradului de îndatorare
al administraţiilor publice locale
o Reglementarea parteneriatul public
privat
Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor în
furnizarea serviciilor sociale
Posibilitatea de a stabili parteneriate
strategice cu instituţiile din judeţ
Construcția unei noi hidrocentrale de mare
putere la Turnu Măgurele
Folosirea
surselor
de
energie
neconvenționale

competenţelor între palierul administrativ
central şi cel local
 Percepţia adeseori incorectă a cetăţenilor
faţă de administraţia publică şi
neîncrederea în actul administrativ.

Dezvoltarea la nivelul regiunii/judeţului – viziune, misiune
În prezent, sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice se desfaşoară
un amplu proces de redecupare a regiunilor de dezvoltare. Concluziile rapoartelor de progres
CONREG evidențiază necesitatea reorganizării administrative a României în regiuni, ținând
seama în principal, de:




Facilitarea accesului la fondurile alocate de UE în exerciţiul financiar 2014-2020 şi
creşterea capacităţii de absorbţie a acestora la nivel regional;
Reconstrucţia instituţională teritorială, pentru ca regiunile să poată deţine capacitate
decizională şi competenţe similare regiunilor din majoritatea statelor europene;
Intensificarea cooperărilor interegionale la scară europeană şi necesitatea includerii
urgente a regiunilor României în astfel de reţele.

În România în prezent funcționează cele 8 regiuni de dezvoltare, Municipiul Turnu Măgurele
fiind situat în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, regiune la nivelul căreia a fost demarat
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procesul de planificare strategică în perspectiva 2014-2020, urmând ca întocmirea Planului de
Dezvoltare Regională al Regiunii Sud-Est pentru 2014-2020 să fie finalizată în vara acestui an.
Noile orientări ale Politicii de Coeziune, axate în continuare pe coeziunea economică, socială
și teritorială, acordă o importanță financiară sporită regiunilor de dezvoltare cărora li se alocă
fonduri europene ţinându-se seama de clasificarea acestora22 în regiuni mai puţin dezvoltate,
regiuni de tranziție și regiuni mai dezvoltate. Regiunea Sud Muntenia se încadrează în categoria
regiunilor ”mai puțin dezvoltate”, cu un PIB mai mic de 75% din media UE.
În cadrul procesului de programare, PDR al Regiunii Sud-Muntenia pentru 2014-2020 implică
un amplu proces de consultare publică şi fiecare secţiune a Planului va fi finalizată prin
includerea observaţiilor primite din partea membrilor grupurilor de lucru, din partea tuturor
partenerilor regionali, astfel încât să cuprindă în final nevoile de dezvoltare ale regiunii. În
prezent, un draft al acestui document a fost publicat în data de 31.07.2013.
Județul Teleorman, din care face parte municipiul Turnu Măgurele, beneficiază în prezent de o
strategie de dezvoltare durabilă elaborată pentru perioada 2014-2020, dezvoltată în cadrul unui
proiect european23.
Conform acestei strategii, în baza unei riguroase analize a situației existente, a fost formulată o
viziune de dezvoltare complexă, care să vizeze domeniile esențiale ale vieții economice și
sociale, fixând ținte ambițioase corelate în context național și european:
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 pentrureconstrucția
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.
De asemenea, strategia fixează două categorii de obiective – verticale și orizontale, prin
intermediul cărora se va urmări ca această viziune să fie pusă în practică:
Obiective strategice verticale:
Obiectiv strategic vertical 1 Reactivarea bazei economiei locale prin dezvoltarea industriei
22

Clasificarea a fost realizată ținîndu-se seama de PIB-ul/cap de locuitor.
23 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman 2010-2020, SMIS 3033, Proiect finanțat prin Programul
Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative din Fondul Social European
75

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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6. Strategia de dezvoltare - corelarea cu alte planuri/strategii existente la nivel
judeţean, regional, național, european

Comunităţile locale din România – stat membru al Uniunii Europene - trebuie să se
integreze şi să se dezvolte într-un context european care oferă pe de o parte oportunităţi
de dezvoltare prin raportare la politicile europene, dar este în același timp foarte
competitiv şi restrictiv.
Dezvoltarea unei localități nu se planifică în mod individual, independent, ci se
raportează contextului județean, regional, național și internațional, chiar dacă
specificul local reprezintă punctul de plecare al demersului și oferă principalele
informații pentru analiza socio-economică aflată la baza prioritizării proiectelor și
acțiunilor. Astfel, lista de măsuri necesare a fi întreprinse într-un orizont mediu de timp
trebuie dezvoltată în paralel cu un inventar realist al surselor de finanțare potențial
disponibile în condiții de concurenţă cu beneficiari similari, și care sunt stabilite pe baza
orientărilor, obiectivelor și priorităților de dezvoltare trasate în mod consensual la
diversele niveluri decizionale și guvernamentale.
Acțiunea de corelare a prezentei strategii cu documentele de natură similară presupune
identificarea elementelor generale stabilite de către acestea dar și a elementelor specifice
contextului european urban și transfrontalier care caracterizează localitatea Turnu
Măgurele.

Ca urmare a caracteristicilor generale menționate mai sus, putem trasa o viziune strategică de
dezvoltare:
Turnu Măgurele va deveni un municipiu dunărean deschis către Europa, prin
al cărui port se desfășoară schimburi comerciale importante, cu o economie
diversificată și dezvoltată, o destinație turistică atrăgătoare, un spațiu urban
regenerat care va oferi locuitorilor și investitorilor servicii publice ieftine şi de
calitate, cu sprijinul unei administrații moderne și a unei societăți civile
puternice, într-un context marcat de relații economico-sociale strânse și
permanente cu partenerii transfrontalieri, prin utilizarea fondurilor europene,
guvernamentale și ale altor donori, și cu un mediu înconjurător curat și
protejat.
Pentru susținerea acestei viziuni, prin strategia de dezvoltare trebuie stabilite direcţii generale
de dezvoltare durabilă, propunându-se obiective și măsuri concrete pentru administraţia publică
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locală dar și pentru ceilalți actori care pot contribui la dezvoltarea de ansamblu a localităţii,
creându-se un context în care aceştia să acționeze coerent și integrat, respectând principiile de
bază ale dezvoltării. Pe lângă resursele intrinseci de care dispune o comunitate, gradul de
atractivitate al acesteia este determinat în primul rând de ceea ce are de oferit actorilor mediului
socio-economic.
Direcții de dezvoltare:
1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor urbane de bază
2. Creșterea calității vieții socio-culturale a municipiului
3. Dezvoltarea și diversificarea economiei urbane
4. Protecția mediului și asigurarea unui peisaj urban atractiv
5. Eficientizarea și modernizarea actului administrativ
6. Dezvoltarea relațiilor de cooperare teritoriale

NIVEL JUDEȚEAN
Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman a
fost întocmită în cadrul unui proiect finanțat prin fonduri
europene în perioada 2007-2013, și reprezintă o lucrare
complexă, în cadrul căreia analiza socio-economică la nivel
de județ acordă importanța cuvenită și localității Turnu
Măgurele, considerat al treilea municipiu al judeţului.
Strategia de dezvoltare este propusă a se implementa printrun set de obiective strategice verticale (de natură
sectorială) și a unui set de obiective strategice orizontale,
potențial puse în practică prin așa-numitele politici.
Strategia oferă o corelare24 a obiectivelor strategice
orizontale și a celor verticale, cu ajutorul căreia dorim să reflectăm relevanța direcțiilor locale de
dezvoltare în context județean, acestea regăsindu-se în totalitate în obiectivele județene:
24

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman 2010-2020, SMIS 3033, Proiect finanțat prin Programul
Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative din Fondul Social European
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Obiective
orizontale

Infrastructură

Dezvoltare
durabilă
mediu

Obiective verticale
Dezvoltare
Creșterea
industriala
competitivității
în agricultură
și dezv rurală
Crearea
Asigurarea unei
infrastructurii
infrastructuri
necesare
adecvate
dezvoltării
creşterii
industriale şi competitivităţii
susţinerii
în agricultură
accesibilităţii
şi
dezvoltare
inter-modale
rurală

Minimizarea
și emisiilor
poluante în
contextul
dezvoltării
industriale

Resurse umane

Recalificarea
forţei
de
muncă în
sectorul
industrial

Dezv
mediu Social
antreprenorial

Dezvoltarea
infrastructurii
dedicate
sprijinirii
mediului
antreprenorial

Sprijinirea
dezvoltării
rurale
durabile,
precum şi a
agriculturii
ecologice

Responsabilizarea
persoanelor
cu
iniţiative
antreprenoriale
pentru limitarea
influenţelor
negative asupra
mediului

Formarea
resurselor
umane
pentru sectorul
agroalimentar

Dezvoltarea
antreprenorială,
nevoie continuă
pentru
îmbunătăţirea
ocupării

Schimb
de Cooperare
Colaborare
transfrontalieră tehnologii şi strategică
know-how
transfrontalieră
cu Bulgaria în pentru
domeniul
creşterea
industrial
competitivităţii
Cooperare
în
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Creşterea
iniţiativelor
antreprenoriale
prin
parteneriate
cu
actori de peste
graniţă

Reducerea
disparităţilor
teritoriale
prin
îmbunătăţirea
infrastructurii
social

Energie
regenerabilă

Valorificarea
resurselor
energetice
locale
prin
extinderea
şi
modernizarea
instalaţiilor şi
reţelelor
energetice
Promovarea
Exploatarea
dezvoltării
responsabilă a
componentei resurselor
sociale a
energetice
judeţului
regenerabile
ţinând cont pentru
o
de
dezvoltare
cerinţele de durabilă
a
protejare a
judeţului
mediului
Pregătirea de Realizarea de
profesioniști programe
pentru
educaţionale
diminuarea
(licenţă/master)
disparităţilor pentru
și
pregătirea
promovarea
specialiştilor în
incluziunii
domeniul
sociale
energetic
Colaborare
Valorificarea
socioîn comun a
culturală
fluviului
pentru
un Dunărea
şi
management schimbul de
eficient
al tehnologii în
resurselor
domeniul

strategică
agricultură
transfrontalieră

Capacitate
administrativă

Implicarea
Implicarea
mediului
de mediului
de
afaceri în
afaceri
luarea
în
luarea
deciziilor
deciziilor
majore
de majore
de
politici
politici pentru
pentru
dezvoltarea
dezvoltarea
economică,
economică,
având prioritate
având
domeniile
prioritate
industrial
şi
domeniile
agricol
industrial
şi
agricol

umane şi
pentru o mai
bună
integrare
socială
Formarea
Eficientizarea
antreprenorială a livrării
funcţionarilor
serviciilor
publici
şi sociale
membrilor
pentru
comunităţii
dinamizarea
pentru
comunităţilor
îmbunătăţirea
abordării privind
parteneriatul
pentru
dezvoltarea
judeţeană

energiilor
regenerabile

Guvernare
verde la nivel
judeţean prin
stimularea
utilizării
energiei
regenerabile de
către
instituţiile
publice

NIVEL REGIONAL
În baza prevederilor Comisiei Europene Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de
Dezvoltare Sud-Muntenia participă la procesul de consultare, la nivel național și regional, cu
privire la Politica de Coeziune post-2013 și la pregătirea perioadei de programare 2014-2020,
proces coordonat de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) și Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice (MDRAP).
În prezent se află în curs de elaborare Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020, Agenția de
Dezvoltare Regională Sud-Muntenia propunând spre consultare variantele draft PDR specifice
acestei regiuni, ultima fiind publicată în data de 31.07.2013. Nevoile de dezvoltare descrise în
PDR Sud-Muntenia sunt analizate la nivel național în etapa de elaborare a programelor
operaționale pentru perioada de programare 2014-2020.
Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia 2014-2020 se va realiza respectând
atât metodologia comună propusă de MDRAPcât și „Regulamentul - cadru pentru organizarea şi
funcţionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regională 2014 –
2020”.
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Termenul estimativ de finalizare a acestui document strategic regional este august 2013.
Obiectivul strategic general al PDR este formulat astfel :
Stimularea unui proces de creștere economică durabilă și echilibrată a regiunii Sud
Muntenia,bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creșterea
prosperității și calității vieții locuitorilor săi.

Pentru punerea în practică a viziunii, au fost stabilite următoarele priorități:
Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale
Prioritatea 2 – Dezvoltarea urbană durabilă
Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei pe termen lung
Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței energetic
Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă
Prioritatea 6 – Susținerea sănătății și asistenței sociale
Prioritatea 7 – Dezvoltarea rurală și agricultură
Modul în care se corelează prioritățile regionale cu direcțiile de dezvoltare locală este reflectat în
tabelul de mai jos, în care anumite proiecte pot fi corelate cu prioritatea 2 în condițiile în care
sunt cuprinse într-o ITI:

Direcții locale de dezvoltare

Priorități
regionale

1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor urbane de bază
1.1 Creșterea accesibilității pentru populație și afaceri prin îmbunătățirea
serviciilor de transport rutier
1.2 Îmbunătățirea condițiilor de locuit și pentru afaceri prin reabilitarea
infrastructurii de mediu
1.3. Dezvoltarea infrastructurii portuare
2. Creșterea calității vieții socio-culturale a municipiului
2.1 Creșterea gradului de acces la viața culturală a municipiului Turnu
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Prioritatea 1
Prioritatea 4
Prioritatea 1
Prioritatea

1/

Măgurele
2.2 Promovarea incluziunii sociale

prioritatea 2
Prioritatea
6/prioritatea 2
Prioritatea 1
2.3 Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin accesul la servicii de Prioritatea
6/
sănătate de calitate
prioritatea 2
2.4 Creșterea calității activităților de învățământ și sport pentru tinerii și Prioritatea 5
copiii din muncipiu
Prioritatea 1
Priroitatea 2
3. Dezvoltarea și diversificarea economiei urbane
a. Crearea condițiilor pentru atragerea de noi investiții
Prioritatea 5
Prioritatea 2
b. Dezvoltarea activității de turism
Prioritatea 1
c. Dezvoltarea și modernizarea agriculturii
Prioritatea 7
4. Protecția mediului și asigurarea unui peisaj urban atractiv
4.1 Creșterea eficienței energetice
Prioritatea
4/
prioritatea 2
4.2. Protecția mediului prin controlul surselor de poluare
Prioritatea
4/
priroitatea 2
4.3. Reabilitarea și protecția spațiilor verzi
Prioritatea 4
Prioritatea 2
Prioritatea 1
5. Dezvoltarea capacității administrative
Prioritatea 2
Prioritatea 3
6. Dezvoltarea relațiilor de cooperare teritoriale
NIVELUL EUROPEAN
Principalele documente relevante la nivel strategic pe plan european pe care dorim să le
evidențiem sunt Strategia Europa 2020 și Cadrul Strategic Comun care identifică acţiunile
cheie pentru fondurile europene necesare punerii în practică a obiectivelor și ţintelor strategiei
Uniunii Europene, cu sublinierea specificităților legate de dimensiunea urbană și conceptul
aferent de dezvoltare urbană integrată.

EUROPA 2020
CFM 2014-2020
Cadrul Strategic Comun
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FEDR

FC

FSE

POLITICA DE
COEZIUNE

FEADR

FEPM

PAC II

PCP

(D.R.)

Aspectele legate de dimensiunea urbană se regăsesc în atenţia Comisiei Europene, propunerile
acesteia privind politica de coeziune 2014-2020, urmărind să stimuleze politicile urbane integrate
pentru a intensifica dezvoltarea urbană durabilă în vederea consolidării rolului oraşelor în
contextul politicii de coeziune.Având în vedere importanţa oraşelor pentru economia UE,
dezvoltarea economică durabilă a regiunilor urbane trebuie obligatoriu însoţită de măsuri
desemnate să reducă gradul de sărăcie, excluziunea socială şi problemele de mediu.
Succesoare a Strategiei de la Lisabona, Strategia EUROPA 2020 reprezintă principala
strategie de dezvoltare economică a Uniunii Europene pentru următorii zece ani. Europa 2020
este documentul adoptat de UE prin care se consfințește orizontul de creştere economică pentru
următoarea perioadă, și care își propune ca Uniunea Europeană să devină o economie
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, ajutând statele membre să obţină un nivel ridicat
de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială.
UE a identificat noi domenii care ar putea impulsiona creşterea economică şi crearea de noi
locuri de muncă aflate în centrul a 7 iniţiative majore, în cadrul cărora autorităţile europene şi
cele naţionale trebuie să-şi coordoneze eforturile pentru a se sprijini reciproc:








O agendă digitală pentru Europa
O Uniune a inovării
Tineretul în mişcare
O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
O Politică industrială pentru era globalizării
O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă
O platformă europeană pentru combaterea sărăciei

Prin Europa 2020, Uniunea Europeană şi-a fixat 5 obiective esenţiale pe care intenţionează să le
atingă în acest deceniu:



Ocuparea forţei de muncă - O rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul
populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani
Cercetare şi dezvoltare - Alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare
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Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei - Reducerea cu 20% a emisiilor
de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile
înregistrate în 1990; Creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%;
Creşterea cu 20% a eficienţei energetice
Educaţie - reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii; Creşterea la peste 40%
a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani
Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale - Reducerea cu cel puţin 20 de
milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a
excluziunii sociale

Pentru atingerea acestor obiective se vor utiliza fondurile europene - Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC),
FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) şi FEPM (Fondul European
pentru Pescuit şi afaceri Maritime). În luna octombrie 2011, Comisia Europeană a prezentat
primele propuneri privind pachetul legislativ referitor la Politica de Coeziune, respectiv
Politica Agricolă Comună şi Politica Comună pentru Pescuit, pentru perioada 2014-2020,
respectiv propuneri de regulamente pentru fiecare fond și dispoziții comune elaborate pentru ca
obiectivele să fie mai bine urmărite prin coordonare, evitarea suprapunerilor și maximizarea
sinergiilor.
Pentru concentrarea tematică asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020, Cadrul
Strategic Comun CSC transpune obiectivele și ţintele strategiei Uniunii Europene în acţiuni
cheie pentru fondurile europene. CSC întărește legătura între angajamentele politice asumate prin
strategia Europa 2020 și investițiile pe teren, încurajând integrarea, definind modalitățile de
colaborare între fonduri, urmând însă a fi transpusă în contexte naționale și regionale.
Propunerea Comisiei COM(2012) 496 de Regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului
strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului identifică unsprezece obiective tematice,
fiecăruia dintre acestea fiindu-i alocate acţiunile cheie25 finanţate prin fondurile europene,
denumite în continuare fondurile CSC:

1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării;

25

Vezi Anexa 1: actiunile cheie finanțate din fondurile europene în vederea atingerii obiectivelor tematice Europa
2014-2020
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2. Îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor, a utilizării și
a calității acestora;
3. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR)
și a sectorului pescuitului și acvaculturii (în cazul FEPM);
4. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate
sectoarele;
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării
riscurilor;
6. Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;
7. Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor rețelelor majore;
8. Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă;
9. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei;
10. Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții;
11. Consolidarea capacității instituționale și asigurarea unei administrații publice
eficiente.

Fondurile europene vor fi utilizate pentru atingerea acestor obiective în mod sinergic și
complementar.
Modul în care CE îşi propune să stimuleze dezvoltarea urbană
durabilă26 prin intermediul fondurilor CSC este reflectat de anumite

26

Foto: http://libraryeuroparl.wordpress.com/2013/01/13/growth-and-sustainable-urban-development/© sellingpix /
Fotolia
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propuneri specifice27 în cadrul regulamentelor fondurilor CSC, așa cum este sintetizat mai jos:
Strategii integrate de investiţii, având o abordare cu caracter strategic şi holistic mai
accentuat:
-

-

FEDR ar trebui să sprijine dezvoltarea urbană durabilă prin intermediul unor strategii
integrate care abordează provocările economice, climatice, sociale şi de mediu din zonele
urbane
resursele vor trebui să fie concentrate într-un mod integrat pentru a viza zonele afectate
de provocări urbanespecifice
proiectele cu finanţare FEDR din zonele urbane ar trebui integrate în cadrul unor
obiective mai largi ale programelor, utilizandu-se de exemplu FSE în sinergie cu FEDR,
pentru a susţine măsuri în cadrul strategiilor integrate.

Rezervarea finanţării pentru dezvoltarea urbană durabilă integrată:
-

Cel puţin 5 % din resursele FEDR alocate fiecărui stat membru vor fi investite în acţiuni
integrate în favoarea dezvoltării urbane durabile
Se va utiliza instrumentul de investiţii teritoriale integrate (ITI)

Platforma de dezvoltare urbană:
-

-

Comisia va stabili o platformă de dezvoltare urbană, cuprinzând 300 de oraşe din întreaga
Europă, care va stimula un dialog la nivel european între oraşe şi Comisie, orientat
preponderent spre politică, în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană.
Acesta este un mecanism destinat creşterii vizibilităţii contribuţiei oraşelor la strategia
Europa 2020 în cadrul politicii de coeziune, facilitării acţiunilor integrate şi inovatoare
pentru dezvoltarea urbană durabilă, precum şi valorificării rezultatelor acestora.

Acţiuni inovatoare în zonele urbane:
-

FEDR poate sprijini acţiuni inovatoare în limita unui plafon de 0,2 % din contribuţia
totală a FEDR.
Proiecte urbane pilot, proiecte demonstrative şi studii aferente de interes european.

Un accent mai puternic pus pe dezvoltare urbană la un nivel strategic:
-

27

Contractele de parteneriat vor stabili modalităţile de a asigura o abordare integrată a
utilizării fondurilor CSC pentru dezvoltarea durabilă a zonelor urbane

Fisa informativa CE: Dezvoltarea Urbana Integrata
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-

Programele operaţionale vor stabili contribuţia la abordarea integrată a dezvoltării
teritoriale
Abordarea dezvoltării urbane va fi puternic legată de abordarea integrată care pune în
discuţie nevoile specific ale zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale
grupurilor ţintă cele mai expuseriscurilor.

Instrumente îmbunătăţite pentru realizarea de acţiuni integrate:
-

Investiţiile teritoriale integrate (ITI) reprezintă un pachet de finanţare provenind de la mai
multe axe prioritare ale unuia sau ale mai multor programe
ITI oferă posibilitatea combinării finanţării în funcţie de diferite obiective tematice,
inclusiv combinarea finanţării provenind de la acele axe prioritare şi programeo
peraţionale sprijinite din FEDR, FSE şi Fondul de coeziune

Oportunităţi sporite privind abordarea provocărilor urbane vizate de priorităţile de
investiţii:
-

Patru dintre obiectivele tematice sprijinite din fondurile CSC conţin priorităţi
corespunzătoare de investiţii specifice zonelor urbane
Oraşele ar trebui să încorporeze în strategia integrată de dezvoltare urbană a acestuia
acţiunile sprijinite în cadrul priorităţilor sectoriale de investiţii specifice zonelor urbane
precum şi alte acţiuni sprijinitedin FSE în cadrul priorităţilor sale de investiţii

Instrumente financiare:
-

Statele membre sunt încurajate să utilizeze în mod extensiv instrumentele financiare
pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
Sfera instrumentelorfinanciare este extinsă şi include toate obiectivele tematice şi
priorităţile de investiţii şi toate tipurile de beneficiari, proiecte şi activităţi

Crearea de reţele:
-

În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (CTE), programulde schimburi
şi învăţare destinat oraşelor va continua să le furnizeze acestora oportunităţi de creare de
reţele în vederea partajării şi dezvoltării de bune practici în materie de dezvoltare urbană.
Strategia UE28 pentru regiunea Dunării

Strategia UE pentru Regiunea Dunării reprezintă un model de cooperare regională la nivel
european – inspirat de Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice, aprobată de Consiliul
28

Strategia UE pentru regiunea Dunării, brosură editată de Guvernul României
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European în octombrie 2009 – care implementează noul concept de coeziune teritorială inclus în
Tratatul de la Lisabona. Strategia este o platformă pentru încurajarea parteneriatelor, atât între
autoritățile locale și regionale, cât și între autorități, mediu privat și sectorul neguvernamental,
prin generarea de proiecte pentru dezvoltarea regiunii Dunării.
State contributoare:
Toate cele 8 state membre UE riverane sau din bazinul Dunării și 6 state ne-membre UE (4
riverane și 2 din bazinul Dunării).
Obiective:




Asigurarea și susținerea dezvoltării economice, sociale și culturale a statelor și regiunilor
situate în bazinul hidrografic al Dunării, cu respectarea normelor de protecție a mediului.
Diminuarea decalajelor dintre regiunile mai sărace și cele mai bogate, conform
obiectivelor politicii de coeziune a UE.
Eficientizarea utilizării fondurilor europene șiatragerea de noi fonduri pentru regiunea
Dunării.

Planul de dezvoltare locală a municipiului Turnu Măgurele se va implementa, așa cum a
mai fost precizat, în contextul creat de această strategie UE prin valorificarea la maxim a
avantajelor oferite de caracterul transfrontalier al localității, domeniile acoperite
enumerate mai jos regăsindu-se în arhitectura direcțiilor de dezvoltare locală.

Domeniile acoperite:





conectivitatea (transport durabil, rețele de energie, turism și cultură);
protecția mediului, a resurselor de apă și managementul riscurilor;
prosperitate și dezvoltare socio-economică (educație, cercetare, dezvoltare rurală,
competitivitate, piața internă);
îmbunătățirea sistemului de guvernare (capacitate instituțională și securitate internă).

Finanțare:
Proiectele vor fi finanțate prin intermediul instrumentelor actualului cadru financiar comunitar,
respectiv:


Fondurile structurale și de coeziune;
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Fondul de solidaritate al UE;
Programul FP7 pentru cercetare și dezvoltare tehnologică;
Instrumentul LIFE+ pentru proiecte de mediu și conservarea naturii;
Fondul European de Garantare în Agricultură;
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală etc.

NIVELUL NAȚIONAL
Europa 2020

PNR 2010-2020

Cadrul Strategic Comun

Contract/ Acord de Parteneriat

PROGRAME
OPERAŢIONALE

Ca expresie a angajamentului faţă de obiectivele Europa 2020, România a conceput
Programul Național de Reformă 2011-2013, care
urmăreşte să asigure, în acelaşi timp, continuitatea
reformelor din etapa anterioară (PNR 2007 - 2010).
Pe termen scurt, printre priorităţile guvernului se înscriu
creşterea eficienţei şi transparenţei administraţiei publice,
alături de îmbunătăţirea mediului de afaceri, fiind menite
să contribuie, în mod direct, la asigurarea condiţiilor
pentru atingerea ţintelor asumate în contextul
strategiei Europa 2020.
În ansamblul său, Programul Naţional de Reformă va stimula competitivitatea, productivitatea
şi potenţialul de creştere a României, coeziunea socială, teritorială şi convergenţa economică,
toate acestea urmărind reducerea decalajelor în ceea ce priveşte dezvoltarea economică faţă de
celelalte state membre ale Uniunii Europene.
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În această perioadă, pe baza CSC, Comisia propune un cadru unic de programare la
nivelul fiecărui Stat Membru – numit Contract /Acord de Parteneriat (C/AP) (care să
înlocuiască actualul Cadru Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013) astfel încât să se
întărească legătura între angajamentele politice asumate prin strategia Europa 2020, și investițiile
pe teren, încurajând integrarea, definind modalitățile de colaborare între fonduri.
România, ca fiecare alt stat membru, pregătește Acordul de parteneriat pentru perioada
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020, elaborat în cooperare cu partenerii, și în
dialog cu Comisia. În data de 06 iunie, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a transmis
Comisiei Europene prima versiune a documentului consultativ pentru elaborarea Acordului de
Parteneriat 2014-2020, în cadrul dialogului informal care are loc în scopul pregătirilor pentru
utilizarea fondurilor alocate României. În a doua jumătate a lunii iulie, au fost primite și primele
observații ale CE cu privire la acest document.
În ceea ce privește conceptul de dezvoltare urbană integrată, AP propune principiile pe baza
cărora vor fi identificate zonele urbane în care se vor implementa acțiuni integrate de dezvoltare
durabilă:






Luarea de măsuri diferite în funcție de tipologia așezărilor urbane (poli de creștere,
centre de dezvoltare, orașe mici, stațiuni turistice)
Utilizarea prevederilor planurilor urbanistice (PUG și PUZ) pentru delimitarea zonelor
de intervenție și pentru stabilirea tipurilor de intervenție;
Delimitarea zonelor de intervenție pe baza funcționalității zonelor (zone centrale, zone
rezidențiale, zone industriale, foste zone militare)
Concentrarea asupra zonelor de intervenție în detrimentul intervențiilor punctuale,
pentru a se asigura o abordare mai integrată cu rezultate vizibile, cu efecte
multiplicatoare;
Zonele urbane care vor face obiectul unor proiecte de regenerare vor fi selectate în
funcție de obiectivul intervenției: pentru zonele centrale- revitalizarea sau punerea în
valoare a zonelor cu o concentrare mare a clădirilor de valoare culturală și istorică; pentru
îmbunătățirea standardului de viață, zonele rezidențiale vor fi selectate pe baza densității
populației, vechimea clădirilor, lipsa spațiilor verzi și a locurilor de joacă; pentru
cartierele defavorizate, selecția se va baza pe starea infrastructurii, calitatea clădirilor,
rata criminalității, lipsa utilităților; pentru investiții green field se vor avea în vedere
foste zone industriale sau militare.

Din perspectiva zonelor urbane, măsurile prioritare se propun a fi:


Sprijinirea dezvoltării economiei urbane (dezvoltarea infrastructurii regionale de
transport, sprijinirea serviciilor și producției, infrastructură de afaceri, inclusiv
incubatoare, amenajarea și reconversia funcțională a terenurilor pentru combaterea
scăderii populației și densității)
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Creșterea calității mediului în zonele urbane (promovarea surselor de energie
regenerabilă, creșterea eficienței energetice a clădirilor, amenajarea spațiilor verzi și a
pistelor pentru biciclete și promovarea mijloacelor de transport nemotorizate,
identificarea de soluții alternative pentru spațiile de parcare ca de exemplu cele
subterane)
Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de bază pentru orașele României
Promovarea incluziunii sociale în orașele României (elaborarea și implementarea
strategiilor de dezvoltare urbană integrată pentru incluziunea comunităților marginalizate)
Sprijinirea mobilității urbane, inclusiv în ceea ce privește persoanele cu dizabilități
Creșterea calității spațiilor publice și asigurarea unui peisaj urban atractiv

Din punctul de vedere al surselor de finanțare, în perioada 2014-2020 investiţiile teritoriale
integrate înlocuiesc axele prioritare separate în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană, permițând
punerea în aplicarea programelor operaţionale la nivel intersectorial. Punerea în aplicare a
strategiilor de dezvoltare urbană integrată va fi consolidată de posibilitatea combinării acţiunilor
finanţate din FEDR, FSE şi CF, fie la nivelul programului, fie la nivelul operaţiunii. Finanţarea
încrucişată între FEDR şi FSE a unei părţi dintr-o operaţiune (până la 5 % din cadrul fiecărei axe
prioritare a unui program operaţional) va rămâne să completeze abordarea finanţării din fonduri
multiple.
În ceea ce privește cooperarea teritorială, AP subliniază faptul că datorită poziției sale
geografice specifice, țara noastră se pretează în mod deosebit pentru medierea și conectarea
comunităților, culturilor și afacerilor, motiv pentru care împreună cu Austria a inițiat Strategia
UE pentru Regiunea Dunării, înțelegând faptul că în afara instrumentelor tradiționale de
cooperare teritorială, strategiile macroeconomice pot crea o nouă platformă de cooperare mai
profundă, mai consistentă și care poate fi finanțată din surse diverse. În contextul acestei
strategii, intervențiile României pot fi efectuate în următoarele domenii:
-

transport ( căi riverane, infrastructura portuară, noduri intermodale și logistice),
înființarea rețelelor (legatura între fluviul Dunărea și București, facilitarea cooperării
transfrontaliere între perechi de orașe din România și Bulgaria)
mediu (conservarea și protejarea zonelor rurale de-a lungul fluviului, în special în Deltă),
social (Îmbunătățirea infrastructurii sociale – de educație și sănătate în județele adiacente
Dunării),
economie (punerea în valoare a potențialului agricol, energetic și de turism al zonei
Dunării).

Cooperarea teritorială europeană este deosebit de importantă atât din punct de vedere economic
cât și politic, iar decizia finală asupra domeniilor care vor fi finanțate se va lua în comun cu toate
statele implicate. O atenție sporită pe parcursul procesului de programare va fi acordată nevoilor
specificefiecărei zone, dar și exploatării oportunităților și potențialului acestora. Alte activități
comune vor privi dezvoltarea IMMurilor, îmbunătățirea infrastructurii ITC și C&D, dezvoltarea
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turismului și promovarea moștenirii culturale în zonele de graniță, crearea premiselor pentru
exploatarea potențialului existent și întărirea cooperării între comunități, dezvoltarea
infrastructurii transfrontaliere, promovarea unei dezvoltări durabile și înlăturarea barierelor în
ceea ce privește circulația, energie și reducerea poluării.
Prin AP sunt propuse tipurile de investitiții29 precum și fondurile europene prin care acestea se
finanțează în cadrul fiecărui Program Operațional – așa cum se prezintă arhitectura acestora în
actuala variantă consultativă.
Tot la nivel național, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a elaborat proiectul
Analizei socio-economice în perspectiva dezvoltării rurale 2014-2020, ca parte integrantă a
procesului de programare a utilizării fondurilor destinate Politicii Agricole Comune,
documentul fiind supus dezbaterii publice.

29

Vezi Anexa nr. 2 – Tipurile de investiții finanțate prin programele operaționale
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7.

Direcţii de dezvoltare

Direcțiile de dezvoltare sunt astfel propuse încât să aibă un potențial de corelare cu obiectivele
cuprinse în obiectivele programatice ale perioadei 2014-2020, aflate încă în curs de elaborare,
atingând punctele cheie ale unei dezvoltări urbane integrate și durabile (dezvoltarea
infrastructurii, socială, de mediu, economică) și – ca și direcții orizontale–adminstrativă și de
cooperare teritorială.

Viziune

Infrastructură

Social &
Cultură

Mediu

Economie

Capacitate administrativă
Cooperare teritorială
Direcția de dezvoltare nr 1:Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor urbane de bază
Coloana vertebrală a regenerării urbane este formată din infrastructura fizică, în principal aceea
care furnizează servicii publice de bază pentru cetățeni, vizitatori, agenți economici.
Direcția de dezvoltare nr. 2: Creșterea calității vieții socio-culturale a municipiului
Cultură, educația, asistența socială, sănătatea, reprezintă componentele esențiale ale vieții socioculturale comunitare, și în același timp sunt servicii pe care orice cetățean are dreptul de a le
accesa nemijlocit, în condiții de calitate și costuri accesibile.
Gradul de satisfacere a unei comunități în ceea ce privește furnizarea serviciilor de natură socială
și culturală este direct proporțional cu nivelul de calitate a vieții, oferind premisele dezvoltării
individuale și colective în mod actual și de perspectivă.
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Buna asigurare a acestor servicii ține de identificarea corectă a nevoilor diferitelor categorii de
beneficiari și de oferirea unor alternative viabile de satisfacere a acestora. Astfel, Turnu
Măgurele este o comunitate alcătuită încă preponderent din populație tânără și adultă, marcată de
o tendință demografică negativă îngrijorătoare care impune măsuri urgente și de perspectivă de
contracarare. Cu toate acestea, viața culturală a orașului este modestă, facilitățile de agrement și
sport sunt puține și nedezvoltate, iar serviciile de sănătate sunt caracterizate de lipsuri financiare,
materiale și de expertiză.
Direcția de dezvoltare nr 3 : Dezvoltarea și diversificarea economiei urbane
Această direcție de dezvoltare constituie un element de bază al dezvoltării urbane viitoare,
întrucât prin dezvoltarea și diversificarea economiei se crează noi locuri de muncă și, pe de altă
parte, cresc veniturile la bugetul local din taxele și impozitele aferente, toate acestea având
impact direct asupra creșterii calității vieții. Acest proces de dezvoltare trebuie susținut de
diversificarea activităților economice care să diminueze dependența orașului de industria
chimică, prin valorizarea potențialului urban intrinsec de generare de noi afaceri, în special în
sfera serviciilor și turismului, dar și prin stimularea inițiativei private și măsuri asupra
îmbunătățirii nivelului de calificare a capitalului uman.
Rolul principal al unei administrații publice locale este de a manifesta deschidere, disponibilitate
la dialog și sprijin față de întreprinderi și asociații patronale, asigurându-se de dezvoltarea
infrastructurii de afaceri și de toate existența tuturor condițiilor pentru crearea de noi
întreprinderi.
Direcția de dezvoltare nr 4: Protecția mediului și asigurarea unui peisaj urban atractiv
Dezvoltarea durabilă este un proces în care exploatarea resurselor, direcţionarea investiţiilor,
orientarea avansului tehnologic şi progresul instituţional sunt în armonie unele cu celelalte şi
amplifică potenţialul uman de satisfacere a nevoilor şi aspiraţiilor prezente şi viitoare.
Municipiul Turnu Măgurele este orientat ireversibil pe calea unei dezvoltări durabile în care
trebuie să echilibreze costurile acestui progres cu beneficiile și avantajele sale. Cerinţele
dezvoltării durabile sunt legate de eficienţa energetică sporită a clădirilor, mijloace ecologice de
iluminat şi încălzit.
Direcția de dezvoltare nr 5: Dezvoltarea capacității administrative
În vederea dezvoltării unei administraţii publice eficiente, Consiliul Local Turnu Măgurele
trebuie să se transforme intr-o institutie modernă, care să dispună de resurse umane bine
pregatite şi care să utilizeze metode şi instrumente inovative prin care să pună în practică
deciziile administrative. Accesarea fondurilor nerambursabile prin programele operaționale
destinate dezvoltarea capacităţii administrative reprezintă un demers important de modernizare a
instituţiei, care trebuie transformat într-o preocupare continuă.
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Direcția de dezvoltare nr 6: Dezvoltarea relațiilor de cooperare teritoriale
Municipiul Turnu Măgurele, ca și actor transfrontalier activ, oraș port la Dunăre și punct de
trecere a frontierei în Bulgaria, trebuie să acționeze în scopul apropierii oamenilor, comunităţilor
şi economiilor zonei de graniţă dintre România şi Bulgaria în vederea participării la dezvoltarea
comună a zonei de cooperare, prin utilizarea durabilă a resurselor şi avantajelor sale umane,
naturale şi de mediu.
Acționând în sensul dezvoltării teritoriale integrate, o autoritate publică urbană trebuie să se
implice în mod constant în proiecte de cooperare teritorială, atât transfrontalieră cât și
transnațională și interegională, prin care să realizeze schimburi de experiență și să își întărească
în acest fel capacitatea administrativă.
Implementarea acestor direcții de dezvoltare se va baza din punct de vedere al surselor de
finanțare pe:






Fonduri de la bugetul local
Transferuri de la bugetul de stat
Programe guvernamentale
Fonduri Europene conform Acordului de Parteneriat 2014-2020
Alte surse (PPP, împrumuturi, inițiative europene, programe bilaterale, etc.)

În acest sens este importantă identificarea cât mai multor surse potențiale de finanțare pentru
acțiunile și proiectele identificate.
Direcțiile de dezvoltare sunt astfel propuse încât să aibă un potențial de corelare cu obiectivele
cuprinse în obiectivele programatice ale perioadei 2014-2020, aflate încă în curs de elaborare,
atingând punctele cheie ale unei dezvoltări urbane integrate și durabile (dezvoltarea
infrastructurii, socială, de mediu, economică) transfrontaliere și – ca și direcție orizontală administrativă.

8.

Obiective 2014-2020. Măsuri propuse.

Direcția de dezvoltare nr 1:Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor urbane de bază
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Obiective:
1.1 Creșterea accesibilității pentru populație și afaceri prin îmbunătățirea serviciilor de
transport rutier
Rețeaua de transport rutier pe raza municipiului Turnu
Măgurele este formată din drumuri de rang național și
județean și din străzi și alei pietonale deservind cartierele
orașului Centru, Odaia și Măgurele.
O infrastructură rutieră reabilitată, asfaltată, beneficiind de
intersecții amenajate în mod atractiv și de alte elemente
specifice unor astfel de lucrări (rigole, traversări, acces
gospodării, marcaje, semaforizare, stații transport în comun,
etc) reprezintă o pre-condiție pentru dezvoltarea durabilă a oricărei comunități.
Rețeaua de străzi și alei în cartierul Centru are o stare mult mai bună decât în restul municipiului,
cu 28,5 km asfalt din totalul de 30,5 km în timp ce în cartierele Odaia numai 14% din km totali
beneficiază de asfalt (la care se adaugă două străzi în curs de asfaltare), iar în cartierul Măgurele
13%, în majoritate predominând balastarea ca formă de amenajare a drumurilor.
Municipiul Turnu Măgurele poate fi tranzitat pe jumătate prin intermediul unui drum de
centură, existând planuri pentru construirea unui nou drum care să completeze varianta de
centură.
Ca urmare, măsurile care trebuie luate în vederea punerii în practică a acestui obiectiv sunt:



Reabilitarea rețelei de transport rutier în cartierele existente
Extinderea rețelei de transport rutier a municipiului
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De asemenea, creșterea accesibilității la punctele de trecere a frontierei
necesită investiții în infrastructura rutieră de legătură la infrastructura
portuară, ceea ce în regiunea transfrontalieră care include și municipiul Turnu
Măgurele, se va realiza prin modernizarea reţelei de drumuri, „drum
expres” de legătură, limita judeţului Olt, punct de trecere al frontierei
Turnu Măgurele – Nikopol și drumul PVN1005-III-5202 Belene,
Municipalitatea Belene – investiție pentru care este deja pregătită
documentația tehnică.
În prezent, deși portul din Turnu Măgurele are acces la calea ferată, acest potențial este
irosit, nefiind pus în valoare. Considerăm ca realizarea unui nod intermodal al căilor de
transport este oportun pentru dezvoltarea economică transfrontalieră.

1.2 Îmbunătățirea condițiilor de locuit și pentru afaceri prin îmbunătățirea gradului de
acces la utilități aferente infrastructurii de mediu
Municipiul Turnu Măgurele este beneficiar al unor investitiții executate în cadrul masterplanului
județean pentru reabilitarea și extinderea infrastructurii apă – canal, finanțate din Fondul de
Coeziune, în cadrul etapei I. Având un orizont mai larg de timp, un astfel de masterplan este
doar parțial finanțat din fonduri nerambursabile în perioada 2007-2013, și pentru etapa a II a
2014-2020 a acestui proiect vor trebui identificate fonduri pentru extinderea reţelelor de apă şi
canalizare pe restul de străzi din cartierele Odaia şi Măgurele, inclusiv branşamentele şi
racordurile pentru fiecare gospodărie.
De asemenea, continuarea și extinderea investițiilor aferente managementului integrat al
deșeurilor reprezintă o necesitate pe termen scurt, mediu și lung.
Pentru o dezvoltare durabilă viitoare, astfel de investiții trebuie însoțite de campanii de informare
și conștientizare a populației cu privire la protecția și conservarea mediului și la beneficiile
racordării la astfel de rețele sau accesului la servicii de tipul managemnetului integrat al
deșeurilor.
Ca urmare, măsurile care trebuie luate în vederea punerii în practică a acestui obiectiv sunt:


Investiții în infrastructura de mediu (apa-canal, deșeuri) și serviciile aferente
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Campanii de informare în domeniul protecției mediului

Bucurându-se de perspectiva unei dezvoltări rezidențiale și de investiții, respectiv prin apariția
unor noi cartiere sau zone de afaceri, municipiul Turnu Măgurele va întâmpina în următorii ani
necesitatea extinderii rețelei interne de străzi concomitent cu extinderea utilităților de bază






Extinderea rețelei de transport rutier în cartierele noi
Extinderea rețelelor de utilități apă-canal în cartierele noi și realizarea
branșamentelor și racordurilor la consumatori
Extinderea rețelei electrice, alimentare cu gaze, telefonie în cartierele
noi

Acțiuni comune de tip transfrontalier se pot dezvolta împreună cu
partenerii bulgari, în special în domeniul campaniilor de informare și
conștientizare așa cum ar fi instruirea în domeniul afacerilor şi pentru alţi
furnizori de servicii privind modalitatea în care aceştia pot contribui la mărirea
patrimoniului natural al regiunilor, printr-o grijă mărită pentru generarea şi
depozitarea deşeurilor la nivel transfrontalier.

1.3. Dezvoltarea infrastructurii portuare
Recomandăm ca dezvoltarea infrastructurii portuare să se realizeze prioritar printr-un proiect de
cooperare transfrontalieră, însă se pot urmări în paralel și surse de finanțare nerambursabilă în
cadrul altor programe operaționale în perioada de programare 2014-2020.



Infrastructura portuară la Dunăre, cu toate valențele pe care aceasta le
comportă – comerciale, turistice, sociale – trebuie să reprezinte punctul de
plecare al întregii strategii de cooperare transfrontalieră între partenerii
tradiționali din regiunea transfrontalieră Turnu Măgurele- Nikopol. Înțelegând
aceste valențe complexe, cele două municipalități au dezvoltat în comun o
strategie de reabilitare și modernizare a celor două porturi.
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1.4. Extinderea și reabilitarea rețelelor de utilități
În cadrul acestui obiectiv se va urmări asigurarea cu utilități (apă-canal, gaze, electricitate,
telefonie) a cartierelor Odaia și Măgurele.






Se pot realiza investiţii comune în infrastructura de comunicaţii TIC cu impact
transfrontalier

Direcția de dezvoltare nr. 2: Creșterea calității vieții socio-culturale a municipiului
Obiective:
2.1 Creșterea gradului de acces la viața culturală a municipiului Turnu Măgurele
Principalul reper cultural-istoric al acestei comunități urbane este Cetatea Turris, ridicată pe
ruinele medievale Turris, și care face parte integrantă alături de tradițiile și obiceiurile zonei din
identitatea culturală a regiunii. Din păcate această cetate nu este valorificată în prezent, starea sa
precară făcând necesare lucrări de restaurare și consolidare urgente
pentru a permite accesul intensiv al vizitatorilor, și nici nu îi sunt
destinate acțiuni de promovare care să determine creșterea interesului
publicului larg. Din experiența perioadei actuale, considerăm că un
proiect de restaurare, consolidare și punere în valoare a acestei
infrastructuri istorice își regăsește finanțare potențială în contextul unui
program destinat promovării turismului.
De asemenea, municipiul Turnu Măgurele mai deține o zestre formată din obiective de interes
cultural - istoric local și zonal (o catedrală, statui, monument) și care, suficient promovate și
puse în valoare, ar putea să impulsioneze apetența locuitorilor de toate vârstele și vizitatorilor
pentru cunoașterea istoriei și a moștenirii cultural-religioase a comunității. De-a lungul timpului,
viața culturală a localității a fost asociată cu diverse personalități care pot constitui repere
importante pentru conservarea și perpetuarea identității culturale locale.
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Principalul neajuns este resimțit însă la nivelul instituțiilor furnizoare de servicii culturale: în
localitate nu există nicio instituție teatrală funcțională, dintre cele două cinematografe vechi, unul
este într-o stare avansată de degradare, iar celalălat a beneficiat de investiții pentru transformarea
în teatru municipal, însă acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent, muzeul de artă și casa de
cultură și-au pierdut funcționalitatea culturală sau se află în stare de degradare sub auspiciile
regimului proprietății clădirilor în care funcționează. Biblioteca Municipală nu mai funcționează
în prezent. Astfel, se resimte acut nevoia identificării unor soluții de finanțare care să rezolve
măcar parțial aceste lipsuri, sau a unor soluții pentru preluarea acestor locații în proprietatea
municipalității.
Considerăm de asemenea esențială reconstrucția legăturii între comunitate și instituțiile și
obiectivele cultural istorice locale, ca de exemplu instaurarea unor parteneriate între direcția
locală de cultură, ONG-uri de profil, instituțiile de învățământ etc prin care să se organizeze
vizite periodice ale elevilor, tinerilor la aceste obiective, organizarea unor evenimente cu specific
cultural local de genul festivităților, serbărilor, zilelor municipiului, târgurilor sau expozițiilor
destinate publicului larg din localitate, dar și din regiune.
Având în vedere cele de mai sus, propunem următoarele măsuri prin care să se pună în practică
acest obiectiv:



Reabilitarea, redarea și valorificarea funcționalității culturale instituțiilor și obiectivelor
din municipiul Turnu Măgurele
Întărirea legăturii între comunitate și furnizorii de servicii culturale și promovarea
obiectivelor culturale în rândul diferitelor categorii de populație




2.2.

Dimensiunea culturală este esențială pentru apropierea comunităților din
regiunea transfrontalieră și reducerea diferențelor și barierelor. Se pot organiza
evenimente care susţin identitatea şi tradiţiile comunităţilor locale: cooperarea
transfrontalieră a instituţiilor şi cooperarea între instituţiile educaţionale și
culturale locale pentru promovarea moştenirii culturale şi reînnoirea şi
menţinerea tradiţiilor locale culturale, protejarea valorilor culturale, artistice şi
etnice, se poate acorda suport pentru crearea produselor comune de cultură, artă
(festivaluri, prezentări, expoziţii, ateliere de artă) şi meserii tradiţionale în
comun. Municipiul Turnu Măgurele celebrează în context transfrontier Ziua
Dunării, exemplu de bună practică adecvat de preluat și multiplicat.

Dezvoltarea serviciilor sociale la nivel de municipiu
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În general, municipiul este caracterizat printr-o infrastructură socială subdezvoltată şi
insuficientă față de cazurile sociale existente (baătrâni, minorități, copii, persoane necesitând
locuințe sociale, șomeri, tineri fără posibilități materiale etc), limitarea fondurilor impunând chiar
renunțarea la unele servicii, cum a fost cazul cantinei sociale.
De asemenea, considerăm că sectorul societății civile pe plan localeste insuficient reprezentat în
domeniul asistenței sociale, resimțindu-se acut nevoia impulsionării implicării asociațiilor și
organizațiilor în parteneriate încheiate la nivel local și județean, prin care să se intervină de
către aceștia prin resurse umane calificate, proiecte și sprijin logistic pentru rezolvarea cât mai
multor probleme. În general la nivelul municipiului se identifică nevoia încurajării
parteneriatelor intra-județene în domeniul asistenței sociale, care să implice și instituții publice
de genul școlilor, poliției, structurile deconcentrate, instituții județene în acțiuni cum sunt
campanii de informare și conștientizare, consiliere, implicare.
O altă categorie de măsuri pe care o întrevedem în domeniul social se referă la tineri și familii
defavorizate care necesită sprijin în vederea întemeierii de familii și obținerii de locuițe.
În final, considerăm că trebuie făcute în continuare eforturi pentru acordarea surselor financiare
pentru plata ajutorului social persoanelor şi familiilor cu venituri reduse, acordarea subvenţiei la
energia termică pentru completarea preţului local de referinţă la Gcal, suportarea gratuităţilor la
transportul local pentru persoanele care beneficiază de acest drept în baza unor legi speciale.
Astfel, măsurile care se impun pentru punerea în practică a acestui obiectiv sunt:




Dezvoltarea infrastructurii prin modernizarea și dotarea instituțiilor de asistență
socială și inființarea unor noi instituții/ centre
Diversificarea serviciilor de asistență și promovarea incluziunii sociale și
consolidarea parteneriatelor active între administrația publică locală și alti actori
implicați
Rezolvarea problemei locuințelor pentru tineri și familii defavorizate


Acțiuni comune de tip transfrontalier se pot dezvolta împreună
 cu partenerii bulgari pentru acordarea de sprijin pentru inţiative locale intersectoriale care se adresează nevoilor grupurilor marginalizate/ excluse din punct de
vedere social.

101

2.3 Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin accesul la servicii de sănătate de
calitate
Starea de sănătate a locuitorilor municipiului Turnu Măgurele
este asigurată atât în sector privat (medicină de familie și
cabinete specializate) cât și în sector public, prin intermediul
Spitalului Municipal (de care beneficiază și locuitorii
comunelor învecinate) și a două dispensare.
Problemele care caracterizează sistemul local de sănătate nu
sunt diferite față de problemele generale specifice orașelor de
categorie mijlocie: stare precară a infrastructurii, lipsă de
echipamente și materiale, criza personalului specializat.
Chiar dacă teoretic accesul la instituțiile de sănătate din municipiul București este facil din
punctul de vedere al apropierii geografice, în practică acesta este foarte greu de realizat pentru
marea majoritate a populației aflată în situație materială și socială dificilă, și în plus, această
apropiere nu ar trebui să diminueze șansa comunității de a accesa ușor servicii medicale la
standarde europene.
Ca urmare, considerăm oportună reabilitarea infrastructurii de sănătate prin crearea unui
campus medical modern în cadrul Spitalului Municipal, care să deservească o populație de
aproape 30.000 locuitori, căreia i s-ar putea adăuga și populația întregii regiuni, inclusiv a celei
transfrontaliere. O asemenea investiție ar determina creșterea atractivității sistemului pentru
medici specialiști de valoare sau tineri rezidenți, cărora municipalitatea le-ar putea oferi
complementar și facilități pentru rămânerea în localitate, ca de exemplu locuințe de serviciu.
De asemenea, considerăm că pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației și modificării în
bine a comportamentelor aferente, sunt necesare acțiuni de genul campaniilor de informare în
școli, licee, în rândul publicului larg etc, acțiuni pentru realizarea cărora este necesar sprijinul
sectorului non-guvernamental, precum și din partea diverselor instituții publice deconcentrate, la
nivel județean, regional etc.
Astfel, măsurile propuse pentru punerea în practică a acestui obiectiv sunt:



Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de sănătate publică
Acțiuni de educare, conștientizare și informare cu privire la măsurile de menținere și
îmbunătățire a stării de sănătate a populației
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Domeniul sănătății poate fi exploatat din punct de vedere
transfrontalier, întrucât existența celor două porturi și a punctului de
trecere a frontierei facilitează circulația unor astfel de servicii. Astfel, se
pot organiza acţiuni de promovare a cooperării în domeniul sănătăţii, în
special folosirea în comun a resurselor şi facilităţilor transfrontaliere.
Crearea campusului medico-social de excelență în Turnu Măgurele poate
comporta valențe transfrontaliere, întrucât odată cu dezvoltarea traficului de
pasageri, acesta poate oferi servicii medicale turiștilor bulgari, sau se pot
organiza stagii pentru medicii specialiști din Bulgaria în scopul schimbului de
experiență. Odată creat, se pot desfășura o varietate de acțiuni de cooperare în
domeniul sănătătții.

2.4 Creșterea calității
muncipiu

activităților de învățământ și sport pentru tinerii și copiii din

Problema generală pe care o identificăm în acest domeniu este tendința de scădere a populației
școlare, tendință corespunzătoare trendului demografic negativ din ultima perioadă.
În ceea ce privește sistemul de învățământ municipal, acesta se caracterizează printr-o calitate
foarte bună a resurselor umane implicate, ceea ce se reflectă în rezultatele elevilor. De asemenea,
în localitate există instituții de învățământ reprezentând toate ciclurile preuniversitare, inclusiv
grădinițe. Starea fizică a clădirilor în care funcționează unitățile de învățământ prezintă
neajunsuri în unele cazuri, iar nivelul de dotare necesită îmbunătățiri.
Pentru susținerea și stimularea calității procesului de învățământ, activitățile extrașcolare,
acțiunile în cadrul parteneriatelor cu sectorul non-guvernamental și public, participările la
concursuri, olimpiade, expoziții, în proiecte intrajudețene,
regionale, naționale și europene - reprezintă măsuri absolut
necesare. De asemenea, acordarea de stimulente, cum sunt
premiile pentru elevii merituoși, cu rezultate bune, este de
asemenea recomandabilă.
În domeniul activităților sportive se observă o insuficiență a
facilităților în acest scop. Deși se află în derulare construcția unei baze sportive sub auspiciile
ministerului de resort prin Clubul Sportiv Municipal, instituțiile de învățământ întâmpină încă
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probleme, terenurile și sălile de sport ale acestora fiind în majoritate nefuncționale sau
neadecvate.
Prin localizare, municipiul prezintă potențial pentru sporturile acvatice, de curând funcționând
și o bază nautică sportivă în apropierea portului, construită de ministerul educației pe un teren
pus la dispoziție de către consiliul local.
Sportul este o condiție esențială pentru starea de sănătate a populației, și reprezintă în același
timp una dintre cele mai bune alternative de petrecere a timpului liber pentru tineri și copii –
domeniu care este deficitar, așa cum am arătat și mai sus. De asemenea, facilitățile sportive sunt
și un motiv de atracție pentru turiști și vizitatori. Având în vedere multiplele valențe ale
activităților sportive, considerăm foarte importantă dezvoltarea și infrastructurii de acest fel prin
reabilitarea locațiilor existente și înființarea altora noi. Considerăm că prin reabilitarea
stadionului sportiv pentru a fi dotat pentru practicarea mai multor discipline sportive precum
atletism, fotbal, rugby reprezintă o soluție pentru dezvoltarea integrată a orașului.
Ca urmare, măsurile pe care le întrevedem pentru atingerea acestui obiectiv sunt:




Reabilitarea, modernizarea și dotarea instituțiilor de învățământ preuniversitar
Susținerea și stimularea calității procesului educațional prin măsuri specifice
Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii și facilităților sportive
În plan transfrontalier se pot organiza acțiuni de cooperare între instituții de
învățământ pentru a dezvolta facilități și programe comune de formare în
meserii cerute pe piața muncii în cazul școlilor vocaționale sau introducerea
educației bilingve.

De asemenea, instituțiile și organizațiile locale pot avea iniţiative și organiza evenimente comune
transfrontaliere în domeniul educaţiei, tineretului şi activităţilor de petrecerea timpului liber,
cu accent pe colaborare extra-educaţională a şcolilor publice. Odată finalizată construcția
stadionului municipal, se crează condițiile pentru organizarea unor evenimente sportive comune
la nivel amator, profesionist sau semiprofesionist.
Pentru încurajarea utilizării TIC în școli, se pot crea programe de instruire comune între unități de
învățământ din Turnu Măgurele și Nikopol, în vederea creşterii nivelului de cunoaştere şi utilizare
a IT-ului în activităţile transfrontaliere;

Direcția de dezvoltare nr 3:Dezvoltarea și diversificarea economiei urbane
Obiective
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3.1.Crearea premiselor pentru creșterea mediului de afaceri
Așa cum am menționat mai sus, administrația publică locală trebuie
să ia toate măsurile pentru crearea celor mai bune condiții pentru
dezvoltarea mediului antreprenorial, pentru stimularea apariției de noi
IMM-uri, pentru dezvoltarea serviciilor, comerțului etc.
O categorie de măsuri pentru impulsionarea dezvoltării economice
este asigurarea unor locații adecvate pentru activitățile economice.
În această categorie intră terenurile racordate la utilități oferite
investitorilor și infrastructura de afaceri:
-

Parcuri tehnologice, informaționale, de afaceri
Incubatoare de afaceri
Centre multifuncționale
Centre expoziționale
Piețe etc

Prin aceste măsuri trebuie să se impulsioneze în principal domeniile cu potențial de creștere și
diversificare pentru economia locală, așa cum sunt serviciile cu un anumit nivel de specializare
care să deservească industria locală, așa cum sunt serviciile de management, consultanță,
logistică și transport, IT, design, etc
Complementar, administrația publică locală trebuie să mențină un dialog permanent și
constructiv cu reprezentanții mediului de afaceri – cameră de comerț, asociații patronale – să se
implice în parteneriate cu aceștia, să stimuleze formarea unei culturi antreprenoriale, să faciliteze
procesul de crearea de noi întreprinderi, și să includă în politicile proprii de dezvoltare modalități
de rezolvare a nevoilor celor mai stringente din sectorul economic.
Creșterea performanței și eficienței activităților economice se realizează prin introducerea
inovării și a noilor tehnologii și instrumente în procesele de producție sau în furnizarea de
servicii. Ca atare considerăm absolut esențială urmărirea unor astfel de măsuri, administrația
publică locală putând sprijini acest demers prin participarea în clustere, parteneriate gen
universități- mediul de afaceri – sector public.
Astfel, măsurile prin care se poate pune în practică acest obiectiv sunt:





Acordarea de facilități și sprijin pentru mediul de afaceri, în speță pentru serviciile
superioare
Realizarea Parcului Tehnologic
Menținerea dialogului cu reprezentanții mediului de afaceri
Stimularea introducerii inovării în activitățile economice
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Cooperarea transfrontalieră în domeniul afacerilor are deja o bază
solidă în cele două regiuni, în speță în Turnu Măgurele și Nikopol.
Dezvoltare economică locală poate fi potențată prin crearea unei
infrastructuri de afaceri comună în unul dintre cele două orașe, pentru a încuraja
întreprinderile și comercianții să desfășoare activitatăți economice transfrontaliere,
în domenii de interes comun așa cum sunt turismul, serviciile specializate etc
O altă acțiune comună propusă este înființarea a două centre de informații privind
posibilitățile de cooperare în afaceri, câte unul în fiecare oraș, dar și alternative
informatice ale acestui serviciu comun (portal web, buletine electronice, publicații,
bază de date cu legislația tradusă etc).
Între actorii mediului de afaceri transfrontalier din cele două orașe se pot organiza
întâlniri și evenimente comune ca de exemplu conferinţe sectoriale, târguri de
comerţ, vizite de studiu, forumuri pentru identificarea de parteneri și diseminarea de
informaţii privind proiectele transfrontaliere şi rezultatele acestora.
De asemenea, pentru promovarea potențialului și oportunităților regiunii
transfrontaliere, se pot face demersuri comune așa cum sunt crearea unei rețele de
informații, publicații, baze de date comune etc
Pentru stimularea introducerii inovării, este necesară crearea premiselor pentru
schimbul de know-how între actorii economici, universități, centre de cercetare,
crearea de parteneriate de cercetare etc

3.2.

Dezvoltarea resurselor umane

Un element de atractivitate pentru noile afaceri este existența capitalului uman calificat. Este
astfel necesar să se facă toate demersurile pentru a se corela oferta de forță de muncă cu cerințele
pieței în prezent dar și în perspectivă, iar acest lucru se obține prin măsuri de dezvoltare a
resurselor umane, începând cu învățământul vocațional până la stimularea apariției unor centre

Schimb de tehnologii şi know-how
cu Bulgaria în domeniul industrial
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sau institute formare, calificare și recalificare a forței de muncă active. Parteneriatele între
administrația publică locală, institute deconcentrate și asociații/organizații este un deziderat.
Astfel, considerăm că pentru susținerea unei dezvoltări echilibrate și de durată a economiei
locale, o atenție deosebită trebuie acordată activității de pregătire și perfecționare a capitalului
uman. În acest scop, trebuie indentificate domeniile cu cel mai mare potențial de creștere pentru
a se stimula în consecință serviciile de furnizare instruire pentru specializările și meseriile
respective, așa cum sunt serviciile de transport fluvial intern, serviciile cu grad ridicat de
expertiză, turism.
În ceea ce privește serviciile de formare a personalului navigant pe apele interne, în România,
această specializare nu se poate obține la nivelul învățământului superior. Singurul institut care
furnizează cursuri de formare în domeniul navigării fluviale este CERONAV Galați (Romanian
maritime Training Centre) care în 2003 a fuzionat cu Centrul de Perfecționare a Personalului din
Navigația Fluvială Galați (CPPNF), extinzându-și sfera de activitate prin cumularea instruirii
personalului maritim și portuar cu cea a personalului fluvial. 90% din absolvenții acestui institut
sunt angajați ulterior de către companii de navigație străine, în condițiile în care acest sector în
România prezintă un potențial de creștere semnificativ nesusținut de capital uman adecvat.
Perspectivele de dezvoltare ale domeniului sunt justificate de perspectivele la nivelul Uniunii
Europene.

Transportul pe apele interne joacă un rol important pentru transportul mărfurilor în
Europa. Mai mult de 37.000 km de cursuri de apă conectează sute de orașe și regiuni
industriale, 20 din cele 28 state membre fiind străbătute de ape curgătoare interne, 12
dintre acestea deținând rețele de transport interconectate. Potențialul acestora este
important pentru că, în comparație cu alte modalități de transport grevate de probleme de
congestionare și capacitate, transportul fluvial este caracterizat de siguranță, impact
scăzut asupra mediului și capacitate semnificativă pentru utilizare extensivă. CE urmărește
să promoveze și să întărească poziția competitivă a transportului fluvial în cadrul
sistemului de transport și să faciliteze integrarea acestuia în lanțul logistic intermodal.
Cu atât mai mult, în zona transfrontalieră Turnu Măgurele – Nikopol – orașe port care au deja un
semnificativ istoric de cooperare, se resimte nevoia impulsionării și dezvoltării transportului
fluvial, în susținerea demersului de dezvoltare a activităților economice specifice celor două
porturi, dar și a sectorului de turism de tip croazieră. Ca atare, constatăm o sincopă între
perspectivele acestui domeniu și oferta de formare a personalului în acest domeniu, care poate fi
rezolvată prin înființarea unui centru de instruire a personalului navigant.
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Măsuri:
 încurajarea formării resurselor umane în domeniul serviciilor de transport fluvial
 încurajarea măsurilor de dezvoltare a resurselor umane în domeniile cu potențial de
creștere și dezvoltare

Acțiuni comune și parteneriate între instituții și organizații care
funcționează pe piața muncii pentru a facilita circulația transfrontalieră
a forței de muncă, ca de exemplu baze de date comune, schimburi de
experiență, programă comună de formare în meserii cerute de piața muncii
transfrontalieră, dobândirea unor competențe lingvistice în RO și BG.
Înființarea unui centru de formare pentru personalul navigant este un proiect cu o
mare semnificație transfrontalieră, acesta putând fi organizat pentru a furniza pachete
comune de instruire atât cursanților români, cât și bulgari.

3.3.Dezvoltarea activității de turism
Activitatea de turism este o modalitate foarte eficientă de diversificare și impulsionare a unei
economii locale, în condițiile în care se pot identifica
premise, respectiv existența unui cadru natural atragător
și ofertant, a unor obiective de interes turistic amenajate
și puse în valoare, a capacităților de cazare, de
alimentație publică, de agrement cultural și sportiv,
precum și activități de promovare și publicitate etc.
Municipiul Turnu Măgurele are potențial de
dezvoltare a turismului de week-end, de tranzit, de
agrement, sportiv (vânătoare și piscicol), inclusiv cu valențe transfrontaliere.
Principalele elemente de atracție turistică pe raza municipiului Turnu Măgurele sunt Cetatea
Turris și Fluviul Dunărea, elemente care pot polariza în jurul lor interesul pentru alte locații,
obiectivul final fiind integrarea acestora în circuite turistice care să fie promovate la nivel
județean, regional, transfrontalier sau chiar național.
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Astfel, considerăm că o primă măsură în direcția căreia trebuie acționat, se referă la amenajarea,
reabilitarea, punerea în valoare sau construirea unor obiective de interes turistic, ca de
exemplu:







amenajarea unui port turistic
punerea în valoare a cetății medievale Turris și a celorlalte obiective de interes culturalistoric
crearea unei baze de agrement
înființarea unui centru multimedia
achiziționarea unor dotări specifice turismului de croazieră
amenajarea unor zone pentru turismul sportiv

Pentru a asigura toate aceste facilități absolut necesare tuturor componentelor activității de turism
pretabile municipiului, trebuie încurajată inițiativa privată, dar în același timp trebuie luate
măsuri și de către sectorul public. Astfel, primăria Turnu Măgurele deține documentația tehnică
pentru realizarea complexului de agrement Danubius, prin care să se satisfacă în mod integrat
și unitar, toate necesitățile legate de turismul local.
Alte măsuri pe care le preconizăm se referă la condiții conexe activității de turism, ca de
exemplu dezvoltarea capacităților de cazare, alimentație publică și comerciale și asigurarea unor
resurse umane specializate în domeniu.
Nicio atracție turistică nu poate ajunge să intereseze un public semnificativ fară o activitate de
promovare și publicitate susținută, fără o strategie de creare a unor pachete turistice integrate
elaborată cu consultarea actorilor care activează în domeniu: agenții de turism, tour-operatori,
asociații și organizații care promovează activitatea de turism etc.
Astfel, măsurile care se impun în această direcție sunt:




Amenajarea, reabilitarea, punerea în valoare sau construirea unor obiective de interes
turistic
Stimularea creării unor noi facilități conexe de sprijin a activității de turism
Promovarea și publicitatea unor pachete de turism integrate
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Turismul este o activitate cu un mare potențial de dezvoltare economică
în context transfrontalier. Ca atare, primul demers comun constă în identificarea,
crearea și promovarea unor pachete de servicii turistice comune, atât pentru
turismul cu valențe culturale, cât și pentru cel de tip agrement (sportiv,
croazieră) din cele două regiuni. Crearea unei baze de agrement, a unui centru
multimedia, a unui circuit cultural-istoric etc sunt propuneri care pot aduce
valoare unor oferte turistice integrate sau individualizate. Pentru fundamentarea
turismului transfrontalier, este necesară crearea unei organizații comune de tip
agenție turistică în orașul Turnu Măgurele, având o sucursală în Nikopol, care
să se concentreze pe turismul cu caracter transfrontalier. Urmând exemplele de
succes ale altor orașe europene, cele două porturi trebuie să valorizeze
funcțiunea turistică pe care o dețin, prin amenajarea adecvată a acestora (porturi
turistice). Pentru susținerea turismului transfrontalier este necesara înființarea
unui sistem de promovare comun care să acționeze cu instrumente online sau
mass-media, dar și prin produse multi-media și tipărite.

3.4.Dezvoltarea și modernizarea agriculturii

Turnu Măgurele deține un fond funciar agricol semnificativ, cu un sol
favorabil agriculturii precum și un potențial piscicol important. Pe de altă
parte, aici predomină agricultura de subzistență și un grad redus de
asociere, ceea ce determină costuri ridicate de producție și infrastructură
neadecvată și degradată, iar forța de muncă este îmbătrânită și personalul
de specialitate puțin, toate acestea în condițiile non-atractivității
activităților agricole în special pentru tineret.
Dezvoltarea activităților agricole, îmbunătățirea dotării, echipării și
modernizarea exploatațiilor se poate face numai în condițiile creșterii gradului de asociere între
exploatații și atragerea unor finanțări nerambursabile în acest fel. Pentru eficientizarea activităţii
agricole și pentru a răspunde cerințelor Politicii Agricole Comune, este necesară deci
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restructurarea şi transformarea fermelor de semi-subzistenţă în exploataţii orientate către piaţă şi
înfiinţarea şi funcţionarea administrativă a grupurilor de producători.
Actorii publici au responsabilități limitate în sectorul agricol, în care predomină forma privată
de proprietate. În municipiul Turnu Măgurele, considerăm ca reabilitarea și extinderea sistemului
de irigații a culturilor și reabilitarea rețelei de drumuri de exploatare, reabilitarea și
modernizarea pieței agro-alimentar sau crearea unui parc-agroindustrial reprezintă măsuri
care pot fi luate pentru susținerea și stimularea dezvoltării agricole. Sectorul consultanței
agricole, al formării și perfecționării resurselor umane în agricultură reprezintă un aspect
important care trebuie luat în calcul, și în acest sens trebuie încurajate proiectele în parteneriat
care urmăresc creșterea calității și eficienței în agricultură.
Pentru atingerea obiectivului dezvoltării teritoriale și diminuare a disparităților, se impune
exploatarea avantajelor teritoriale prin crearea unei dinamici și a unei legături între spațiul urban
și rural. În special în cazul orașelor mici, acestea joacă un rol esențial în dezvoltarea adiacentă a
zonelor rurale prin legături de producție directă cu spațiul rural și prin efecte de difuzare a
dezvoltării către spațiile adiacente. Este astfel necesar a se racorda relațiile dintre localități prin
creșterea cooperării urban – rural30.
Cele mai multe activități în acest sector sunt în responsabilitatea proprietarilor de exploatații.
Astfel, trebuie încurajate urmatoarele tipuri de acţiuni aplicabile beneficiarilor privați, dar care,
conjugate cu eforturile realizate de către sectorul public, contribuie la dezvoltarea de ansamblu a
agriculturii. Se recomandă modernizarea exploataţiilor agricole, beneficiari fiind persoane fizice
autorizate, asociaţii familiale autorizate şi persoane juridice constituite în conformitate cu
legislaţia în vigoare, care funcţionează în domeniul agricol, cu excepţia exploataţiilor de
subzistenţă. Pentru creşterea valorii adăugate a produselor agricole sunt necesare investiţii
corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea şi marketingul produselor
agricole.
Astfel, măsurile aferente acestui obiectiv sunt:
 Stimularea creșterii gradului de asociere în agricultură
 Măsuri de sprijin a activităților agricole
 Investiții în modernizarea exploatațiilor agricole
Direcția de dezvoltare nr 4: Protecția mediului și asigurarea unui peisaj urban atractiv
Obiective

30
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4.1 Creșterea eficienței energetice
Municipiul Turnu Măgurele se caracterizează prin existența unui
potențial caloric semnificativ, adecvat producerii de energie solară31,
ceea ce reprezintă o soluție alternativă de protecție a mediului
înconjurător. Utilizarea acestui tip de energie trebuie promovată în
rândul populației și agenților economici, cu atât mai mult cu cât există
și surse de finanțare nerambursabilă pentru obținerea acesteia.
Locuitorii orașului și agenții economici trebuie informați și
conștientizați cu privire la avantajele surselor alternative, și de aceea
considerăm oportune campanii pentru încurajarea și stimularea utilizării resurselor de energie
regenerabilă, inclusiv popularizarea în rândul cetățenilor a programelor guvernamentale care au
acest obiectiv (de exemplu ”Casa verde”). În acest scop este posibilă încheierea unor parteneriate
cu ONG uri care acționează în domeniul mediului.
O altă măsură care se impune în îndeplinirea acestui obiectiv se referă la creșterea eficienței
energetice a clădirilor, utilităților și serviciilor instituțiilor publice, inclusiv a sistemului de
iluminat public. Preocuparea Consiliului local şi Primăriei Turnu Măgurele pentru protejarea
resurselor neregenerabile este demonstrată prin inițierea proiectului "Reabilitarea şi
eficientizarea sistemului de iluminat stradal în municipiul Turnu Măgurele", scenariul
propus determinând reducerea consumurilor și a costurilor pentru energia electrică pentru
iluminat și creșterea duratei nominale de viață pentru aparatele de iluminat cu led-uri la circa
50.000 ore.
Eficienţa energetică, utilizarea raţională a resurselor naturale şi gestionarea eficientă din punct de
vedere economic a echipamentelor constituie cerinţe cheie pentru durabilitatea serviciilor publice
de utilităţi.
Astfel, măsurile care trebuie adoptate în vederea atingerii acestui obiectiv sunt:



Promovarea și stimularea utilizării energiei solare de către populație și agenții economici
Creșterea eficienței energetice a serviciilor și utilităților publice

Prin cooperare transfrontalieră, între partenerii români și cei bulgari
se pot organiza acțiuni pentru promovarea şi dezvoltarea comună a
instrumentelor şi tehnicilor pentru o folosire durabilă a resurselor, se pot
efectua studii comune privind impactului schimbărilor climatice asupra zonei
şi planuri de acţiune comune pentru reducerea acestor impacturi, studii comune
legate de creşterea eficienţei energetice şi folosirea energiilor regenerabile.
31
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112

4.2. Protecția mediului prin controlul surselor de poluare
Evoluţia şi dezvoltarea municipiului Turnu Măgurele determină afectarea calităţii aerului, a apei
şi a solului.
Calitatea aerului din municipiul Turnu-Măgurele este influenţată de activităţile industriale din
localitate, de transportul cu vehicule motorizate, de cartierele de locuințe (în special prin arderea
combustibililor), de depozitele controlate şi necontrolate de deşeuri, extracţia şi prelucrarea
primară a materialelor de construcţie, activităţile din construcţii, cu influenţă locală asupra
calităţii aerului. Prin dimensiunea ridicată a impactului asupra mediului se detaşează platforma
industrială SC Donau Chem SRL.
Asupra solului cel mai intens acţionează deşeurile industriale.
Măsuri:



Controlul surselor de poluare a mediului înconjurător prin investiții specifice
Campanii de informare și conștientizare a populației și agenților economici cu privire la
protecția mediului

Prin proiecte de cooperare transfrontalieră, între partenerii români
și cei bulgari cu atribuții în domeniul mediului, inclusiv sectorul nonguvernamnetal, se poate face schimb de informaţii şi cunoştinţe privind protecţia
resurselor naturale din aria transfrontalieră,schimburi de experienţă şi cunoştinţe în
domeniul managementului şi prevenirii eficiente a riscului în zona transfrontalieră.
Se pot organiza campanii comune de conştientizare publică pentru protecţia
mediului şi un comportament nedăunător mediului, cu privire la schimbările
climatice, pentru prevenirea riscului de mediu şi lupta împotriva schimbărilor
climaterice, inclusiv programe bilingve de instruire. Ca și instrumente de lucru, se
pot întocmi hărţi detaliate şi baze de date comune care să indice riscurile
tehnologice şi naturale, studii comune bilingve privind controlul dezastrelor.

113

4.3. Reabilitarea și protecția spațiilor verzi
Zonele verzi reprezintă ”inima verde” a oricărui oraș. Spațiile înverzite, străzile liniștite și
parcurile recreaționale sunt importante pentru relaxare,
sănătate și sport, observarea naturii și activități sociale.
Zonele în aer liber și parcurile sunt esențiale pentru
promovarea calității vieții în mediile urbane. Mai multe
politici și regulamente UE sprijină orașele în demersul lor de
utilizare durabilă a pământului prin aducerea la viață a
habitatelor verzi, locațiilor liniștite și respectarea moștenirii
urbane. Unele orașe ale UE găzduiesc pe teritoriul lor sau în
exteriorul granițelor administrative situri Natura 2000, care oferă servicii de ecosistem pentru
locuitorii orașelor – ca de exemplu purificarea aerului și recreere32.
Turnu Măgurele deține atât parcuri cât și arii protejate, o combinație care oferă un potențial
enorm pentru sănătatea și viața socială a comunității. Parcurile trebuie reabilitate prin lucrări de
modernizare alei şi iluminat public în parcuri, mobilier urban, zone verzi, sistem de udare,
amenajare locuri pentru petrecerea timpului liber a pensionarilor. Siturile protejate, prin custozii
acestora, trebuie conservate și protejate, în acest scop fiind disponibile finanțări nerambursabile
specifice.



Reabilitarea și amenajarea parcurilor
Conservarea și protejarea ariilor protejate

În acest domeniu, între organizațiile implicate în domeniul mediului din
Turnu Măgurele și Nikopol, se pot organiza acțiuni pentru menţinerea sprijinului
acordat ecosistemelelor şi protecţia mediului natural împărţit între cele doua zone,
pentru alcătuirea unor baze de date comune ce vizează bogăţiile naturale din aria
transfrontalieră şi evaluarea nivelurilor lor de risc, identificarea unor soluţii bazate
pe acţiuni comune pentru protejatea biodiversităţii, întocmirea unor studii de
cercetare, inventarieri, colecţii de date, informaţii şi schimb de cunoştinţe comune
privind protecţia resurselor naturale din aria transfrontalieră.

32
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Direcția de dezvoltare nr 5:Dezvoltarea capacității administrative
Obiective
5.1. Dezvoltarea resurselor umane din administrație
Recomandăm continuarea instruirii şi formării continue a
personalului din primărie în domeniile specifice de activitate, şi acordarea unei atenţii deosebite
domeniului managementului proiectelor cu finanțare nerambursabilă.
Pe termen mediu, pe masură ce contextul economico-social va permite modificarea
organigramelor primăriilor, este importantă urmărirea extinderea departamentului specializat în
atragerea și utilizarea fondurilor nerambursabile, compus din personal instruit în acest domeniu.
Recomandăm pentru atingerea acestui obiectiv implicarea persoanelor deja instruite în domeniu
sau a celor care au acumulat experienţă practică, atragerea tinerilor absolventi de studii
superioare, colaborarea cu sectorul asociativ, cu instituțiile adminsitrației publice județene. De
asemenea, colaborarea cu furnizorii de consultanță specializată în acest domeniu este importantă,
pentru atragerea de expertiză și maximizarea gradului de absorbție.
Având în vedere existenţa infrastructurii educaționale şi de sănătate în localitate, considerăm că
este oportună şi accesarea unor fonduri nerambursabile care să ducă la creşterea capacității
administrative a managerilor acestor instituții în special în relația cu administrația publică
locală, în scopul creșterii calității serviciilor oferite, în contextul descentralizării.
Măsurile aferente acestui obiectiv:



Continuitatea procesului de instruire și specializare a personalului din administrație
Creșterea capacității de absorbție a fondurilor europene prin optimizarea organigramei și
cooperarea cu sectorul consultanței specializate

5.2. Îmbunătăţirea activităţii de relații publice
Îmbunătăţirea unei asemenea activităţi este esențială şi necesită
urmatoarele trei categorii de resurse:


Resurse umane care să fie pregatite în domeniul legislației
privind transparența actului decizional şi liberul acces la
informațiile publice. Recomandăm de asemenea
organizarea unor întâlniri semestriale cu cetățenii
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municipiului, sub forma unor dezbateri publice cu privire la stadiul investitiilor şi
măsurile preconizate;
Existenţa unor spaţii adecvate, cu vizibilitate, având aceasta destinaţie
Echipare adecvata.

Validarea prezentei strategii va constitui un demers de succes în această direcție, iar exerciţiul
căpătat cu această ocazie va fi foarte important în activitățile administrative ulterioare.
Măsurile identificate în cadrul acestui obiectiv specific:


Diversificarea și eficientizarea canalelor de comunicare cu cetăţenii

5.3. Modernizarea instrumentelor de lucru
Pentru asigurarea succesului şi eficienţei unei administraţii publice, este necesară implementarea
unor sisteme inovative, cum ar fi aplicații sau programe informatice pentru îmbunătăţirea
nivelului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, pentru managementul documentelor, pentru
evidența financiar contabilă etc., precum și dotarea cu echipamente ITC, birotică.
De asemenea, pentru o dezvoltare teritorială echilibrată, administrația publică locală trebuie să își
mențină tendința de actualizare permanentă a documentelor de planificare, accesând fondurile
europene destinate acestui scop.
Având în vedere că în componența aparatului propriu se regăsește și Serviciului de voluntariat
pentru Intervenții în situații de urgență, recomandăm o preocupare continuă pentru dotarea și
echiparea acestuia.
Măsuri:



Modernizarea bazei materiale a administraţiei publice locale.
Consolidarea capacității de planificare spațială și urbană
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Consolidarea capacității de planificare spațială și urbană.

În domeniul guvernanței locale, instituțiile publice locale pot desfășura
activități de cooperare pe teme de interes comun, inclusiv armonizarea
serviciilor locale, programe de schimb pentru personalul administrativ, pot
desfășura acţiuni privind crearea de competenţe transfrontaliere în instituţiile
publice, în special în ceea ce priveşte furnizarea de servicii integrate către
comunitate, transferul bunelor practici în elaborarea şi furnizarea de servicii
publice locale, şi elaborarea de politici. Considerăm în mod special că având în
vedere perspectivele și importanța cooperării transfrontaliere, este necesară
organizarea unor cursuri pentru studiul limbii bulgare respective române
pentru funcționarii din cele două primării Turnu Măgurele și Nikopol. Un
domeniu foarte important al cooperării transfrontaliere care poate fi asimilat
administrației publice locale este sistemul intervențiilor în situații de urgență,
cele două primării solicitând deja finanțare în acest domeniu în 2007-2013,
proiect aflat pe lista de așteptare. Proiectele care se bazează pe necesitățile reale
de modernizare și dotare a serviciilor se pot referi la crearea sistemelor comune
de semnalizare în caz de inundaţii, achiziţionarea de echipament comun,
elaborarea studiilor şi planurilor, controlul şi managementul situaţiilor de
urgenţă, investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de mici
proporţii, cooperarea dintre furnizorii de servicii de ajutor medical în caz de
urgenţă: achiziţionarea şi folosirea în comun a echipamentului medical, planuri
şi studii comune, inclusiv dezvoltarea legăturilor de comunicaţie, monitorizare
comună, acţiuni de prevenire, instruire comună (inclusiv aptitudini de
comunicare în ambele limbi) pentru personalul implicat în acţiuni de intervenţie
rapidă în caz de urgenţă/risc etc.
Direcția de dezvoltare nr 6: Dezvoltarea relațiilor de cooperare teritoriale
Obiective:
6.1. Dezvoltarea cooperarii transfrontaliere în municipiul Turnu Măgurele
Programele de cooperare transfrontalieră finanţează proiecte de accesibilitate (transport şi
tehnologia informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi
acţiuni „people to people”, prin care să se depăşească barierele fizice şi socio-culturale care sunt
încă prezente şi să se promoveze dezvoltarea teritorială ce respectă aspectele legate de mediu şi
nevoia pentru creştere durabilă pe termen mediu şi lung în cadrul zonei transfrontaliere prin
iniţiative comune.
117

Municipiul Turnu Măgurele are deja o
istorie
bogată
de
cooperare
transfrontalieră,
în
special
cu
municipalitatea Nikopol, din Bulgaria,
identificând proiecte în care interesele
comune pot fi stabilite şi dezvoltate,
iar identitatea regională a zonei
transfrontalieră poate fi întărită.
Pentru maximizarea potențialului de dezvoltare prin cooperarea transfrontalieră, în astfel de acțiuni și
proiecte comune trebuie a fi implicați, pe lânga instituțiile publice,toți actorii relvanți ai mediului
socio-economic .
Cooperarea transfrontalieră se realizează în următoarele domenii:
 Accesibilitate
 Mediu
 Dezvoltare economică și socială
După cum am demonstrat în secțiunile anterioare, acțiunile de cooperare posibile se
regăsesc în toate domeniile vizate de planul de dezvoltare al municipiului Turnu Măgurele.
Creșterea accesibilității la punctele de trecere a frontierei necesită investiții în infrastructura
portuară și rutieră de legătură la infrastructura portuară și la îmbunătățirea rețelelor de
comunicații prin utilizarea instrumentelor ITC moderne.
În ceea ce privește protecția și conservarea mediului pe cele două maluri ale Dunării,
recomandăm constituirea unor parteneriate care să identifice soluții pentru problemele comune în
acest domeniu:
-

Controlul, monitorizare și combaterea poluării apei, aerului, solului
Constituirea unui sistem comun de intervenții în situații de urgență

Din punct de vedere economic și social, recomandăm încurajarea cooperării între actorii
mediului socio-economic (asociații, fundații, agenți economici, patronate), și în special acțiuni
comune în domeniul turismului.
Ca urmare, măsurile la nivel local recomandate pentru cooperarea transfrotatlieră sunt:


Proiecte comune pentru dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii portuare
și rutiere

118






Demararea demersurilor in vederea construirii celui de-al treile pod peste Dunare la
Turnu Magurele – Nikopole. UAT Turnu Magurele va sustine toate eforturile derulate de
autoritatile nationale si se va implica activ in activitatile ce se vor derula.
Proiecte comune pentru dezvoltarea rețelei de informații și comunicații
Proiecte pentru protecția mediului
Proiecte pentru promovarea dezvoltării economice, inclusiv proiecte de dezvoltare a
turismului

6.2. Dezvoltarea cooperărării interregionale și transnaționale
Cooperarea transnaţională are ca obiectiv principal finanţarea de acţiuni şi dezvoltarea de reţele
care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum: inovaţia, mediul,
accesibilitatea și dezvoltarea urbană. Sunt finanţate proiecte pilot şi proiecte soft între parteneri
din minim trei state partenere în program, din care minim un stat membru.
Cooperarea interregională reprezintă cooperarea între autorităţile publice (autorităţi regionale
sau locale, dar nu exclusiv) pe probleme de interes comun, prin transferul de experienţă şi bune
practici între regiunile Uniunii Europene (în cadrul programului INTERREG), prin constituirea
de reţele între oraşele UE (în cadrul Programului URBACT), precum şi între cercetătorii UE (în
cadrul Programului ESPON).
Măsuri:



Cooperarea transnațională
Cooperarea interregională
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9.

Oportunităţi naționale de finanțare

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede că, în scopul asigurării autonomiei locale, Consiliul Local al
municipiul Turnu Măgurele are dreptul să elaboreze şi să aprobe bugetul local al localității, în
condiţiile legii. Hotărârile privind bugetul local şi hotărârile privind contractarea de împrumuturi
se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
Primarul exercită funcţia de ordonator principal de credite, întocmeşte proiectul bugetului local
şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, iniţiază,
în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare
în numele unităţii administrativ-teritoriale.
Veniturile bugetului local se constituie din:





venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte
venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit;
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
donaţii şi sponsorizări.

Având la dispoziţie aceste categorii de posibile venituri, orice autoritate locală trebuie să
stabilească veniturile la bugetul local pornind de la estimarea sumelor pe care le poate obţine din
fiecare din aceste categorii.
Încercăm mai jos întocmirea unei liste a acestor finanțări valabile adresate mai multor categorii
de beneficiari, considerând prezenta strategie ca fiind un instrument care trebuie să se adreseze
tuturor categoriilor socio-economice ale comunității locale ale căror acțiuni trebuie să conveargă
într-un scop unic.
Rezumativ, sursele de finanțare disponibilepe plan național sunt:
 Surse bugetare
 Programe Guvernamentale
 Surse private
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SURSE BUGETARE

DENUMIRE

BUGETUL
JUDEŢULUI
TELEORMAN

BUGETUL
STAT

DESCRIERE

În conformitate cu prevederile art. 33, alin. 3, lit. b din Legea privind
finanţele publice locale, nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul Judeţean Teleorman poate repartiza
sume din cota de 22% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat
la nivelul judeţului pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea
susţinerii programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de
infrastructură, care necesită cofinanţare locală.
DE Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru
investiţii finanţate din împrumuturi externe la a căror realizare
contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi se aprobă anual, în poziţie
globală, prin legea bugetului de stat. Din bugetul de stat şi din alte
bugete se pot acorda transferuri către bugetele locale pentru finanţarea
unor programe de dezvoltare sau sociale de interes naţional, judeţean
ori local.

PROGRAME GUVERNAMENTALE
Guvernul României sprijină procesele de dezvoltare locală printr-o serie de programe
guvernamentale33, care au un impact major asupra mediului economic, social și cultural, oferind
oportunități alternative administrațiilor publice locale pe principiul complementarității fondurilor
europene sau altor tipuri de finanțări externe.
Multe dintre aceste oportunități de finanțare se adresează instituțiilor de administrație publică
locală, însă și mediului privat și societății civile, bazându-se pe o viziune integrată asupra
procesului de dezvoltare locală.

33

Vezi Anexa nr 3 – programe guvernamentale
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SURSE PRIVATE
Sursele private de finanțare a investițiilor34 la care poate apela o unitate administrativ teritorială
se referă la parteneriatul public privat și sectorul bancar.
Parteneriatul Public Privat este un mecanism economic de asociere a doi parteneri, autoritatea
publică şi investitorul privat, în vederea realizării, prin contractul de parteneriat public-privat,
unui bun public sau a unui serviciu public.
În ultimii ani, sectorul bancar a răspuns nevoilor de finanțare ale beneficiarilor de fonduri
europene nerambursabile, constituind pachete de oferte de creditare personalizate pentru aceste
proiecte.
10. Oportunităţi europene
În contextul politicilor de creștere și ocupare ale Uniunii Europene, România este beneficiara
instrumentelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul UE dar și a altor fonduri din partea IFI
și altor donori.
Astfel, sintetizăm aceste surse de finanţare după cum urmează:
 De la bugetul UE
 De la guverne străine
 De la instituţii financiare internaţionale
SURSE DE FINANŢARE U.E.
POLITICA DE COEZIUNE
Politica de coeziune ar trebui să rămână un element esențial al următorului pachet financiar
având un rol esențial în ceea ce privește aplicarea Strategiei Europa 2020. Politica de coeziune se
bazează pe solidaritatea financiară a statelor membre, adică pe redistribuirea unei părţi din
bugetul comunitar către regiunile mai puţin prospere.
Politica de Coeziune a Uniunii Europene este finanţată prin fonduri europene, care pentru
perioada următoare au rămas aceleași ca în perspectiva financiară actuală:

34

Vezi Anexa nr 4 – surse private de finanțare
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1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
2. Fondul Social European (FSE)
3. Fondul de Coeziune (FC)
Comisia intentioneaza sa aloce 376 de miliarde EUR35 instrumentelor politicii de coeziune si sa
repartizeze aceste sume diferitelor domenii vizate:
 162,6 miliarde EUR pentru regiunile care tin de obiectivul de convergenta;
 38,9 miliarde EUR pentru regiunile de tranzitie;
 53,1 miliarde EUR pentru regiunile care tin de obiectivul de competitivitate;
 11,7 miliarde EUR pentru cooperare teritoriala;
 68,7 miliarde EUR pentru Fondul de coeziune.

Pentru a fi pe deplin operationala, piata unica necesita infrastructuri moderne. De aceea, Comisia
propune crearea unei facilitati „Conectarea Europei” pentru a favoriza accesul la piata interna
pentru toti.
Comisia va aloca 40 de miliarde EUR crearii acestei facilitati denumite „Conectarea Europei”,
precum si 10 miliarde EUR investitiilor din domeniul transporturilor in cadrul Fondului de
coeziune. Aceasta suma va fi repartizata in favoarea a trei sectoare diferite:
 9,1 miliarde EUR pentru sectorul energetic;
 31,6 miliarde EUR pentru transporturi;
 9,1 miliarde EUR pentru TIC.

Arhitectura legislativă a politicii de coeziune cuprinde:




un regulament general de stabilire a unor dispoziţii comune referitoare la FEDR, Fondul
FSE, Fondul de coeziune, FEADR, FEPAM, precum şi de stabilire a unor dispoziţii
generale privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune;
trei regulamente specifice privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune; şi
două regulamente privind obiectivul de cooperare teritorială europeană şi Gruparea
europeană de cooperare teritorială (GECT).

FEDR36 urmăreşte consolidarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale în cadrul Uniunii
Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. FEDR sprijină

35

http://europa.eu/legislation_summaries/budget/bu0001_ro.htm
Vezi Anexa nr. 5- Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispozițiile
specifice aplicabile Fondului European de Dezvoltare Regională și obiectivului referitor la investițiile pentru
creștere economică și ocuparea forței de muncă
36
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dezvoltarea regională şi locală pentru a contribui la toate obiectivele tematice, prin stabilirea
unor priorităţi detaliate în vederea unui mai mare accent pus pe:
o cercetare şi dezvoltare, precum şi inovare;
o îmbunătăţirea accesului la informaţii şi a calităţii acestora, precum şi la tehnologiile
comunicaţiilor;
o schimbările climatice şi trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon;
o sprijinul comercial acordat IMM-urilor;
o serviciile de interes economic general;
o infrastructurile de telecomunicaţii, energie şi transport;
o consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă;
o infrastructurile de sănătate, educaţie şi sociale; şi
o dezvoltarea urbană durabilă.
FSE37 sprijină politicile și prioritățile care au drept obiectiv realizarea de progrese privind
ocuparea deplină a forței de muncă, creșterea calității și productivității la locul de muncă,
intensificarea mobilității geografice și profesionale a lucrătorilor în cadrul Uniunii, îmbunătățirea
sistemelor de educație și de formare și promovarea incluziunii sociale, contribuind astfel la
coeziunea economică, socială și teritorială.
Regulamentul propune ca FSE să vizeze patru obiective tematice în întreaga Uniune:
(i) promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor;
(ii) promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
(iii) efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al învăţării pe tot
parcursul vieţii; şi
(iv) consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice.
FSE ar trebui să contribuie, de asemenea, la realizarea altor obiective tematice, cum ar fi
susţinerea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, neinfluenţabilă de
schimbările climatice şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, intensificarea
utilizării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, consolidarea cercetării, a dezvoltării
tehnologice şi a inovării, precum şi creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
(IMM-uri).
FC38sprijină statele membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media
UE-27 să facă investiții în rețelele de transport TEN-T și în domeniul mediului.
37

Vezi Anexa nr. 6- Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul Social
European
38
Vezi Anexa nr 7 Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul de
Coeziune
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În domeniul mediului:
-

investiţiile în adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor,
investiţiile în sectoarele apei şi deşeurilor, precum şi în mediul urban.
investiţiile în eficienţa energetică şi energia regenerabilă

În domeniul transporturilor:
-

investiţiile în reţeaua transeuropeană de transport
investițiile în sisteme de transport cu emisii reduse de dioxid de carbon
investițiile în transportul urban.

Cooperarea economică teritorială39reprezintă un obiectiv al politicii de coeziune şi oferă un
cadru pentruschimburile de experienţă între actorii de la nivel naţional, regional şi local din
diferite state membre,precum şi o acţiune comună în vederea găsirii unor soluţii comune la
probleme comune. -+
Se propune un regulament separat pentru cooperarea teritorială europeană în vederea acordării
unei atenţiisporite contextului multinaţional al programelor şi instituirii unor dispoziţii mai
specifice pentru programele şioperaţiunile de cooperare, potrivit solicitărilor unui număr mare de
părţi interesate.
Propunerea stabileşte resursele financiare disponibile pentru fiecare componentă şi criteriile de
alocare a acestoracătre statele membre. Acestea vor fi alocate după cum urmează:
o 73,24 % pentru cooperare transfrontalieră;
o 20,78 % pentru cooperare transnaţională; şi
o 5,98 % pentru cooperare interregională.
România participă la următoarele programe CTE:





Programe de cooperare transfrontalieră la graniţele interne (România-Ungaria, BulgariaRomânia )
Programe de cooperare la graniţele externe (Programele de cooperare finanţate în cadrul
Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat – ENPI – cu Ucraina, Republica
Moldova şi în bazinul Marii Negre, şi Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare –
IPA pentru România-Serbia 2007-2013)
Programul Operaţional de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei (SEE)

39

Vezi Anexa nr 8 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice
pentru sprijinul din partea Fondului European de Dezvoltare Regională pentru obiectivul de cooperare teritorială
europeană
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Programul Operaţional INTERREG
Programul Operaţional URBACT
Programul Operaţional INTERACT
Programul de Cooperare Interregională ESPON

Acţiunile de cooperare transfrontalieră sprijină dezvoltarea activităţilor economice, sociale şi
de mediu prin intermediul strategiilor comune de dezvoltare teritorială durabilă. Temele
prioritare în acest domeniu sunt încurajarea antreprenoriatului, în special în domeniul IMMurilor, turismului, culturii, comerţului transfrontalier, încurajarea şi îmbuntăţirea protejării şi
managementului comun al mediului, impulsionarea legăturilor între mediul rural şi urban,
reducerea caracterului periferic printr-un acces mai bun la serviciile şi reţelele de transport,
comunicaţii şi informaţii, managementul comun al resurselor de energie şi apa, utilizarea comună
a infrastructurilor în special în domeniile sănătăţii, culturii, turismului şi educaţiei.
Programul de cooperare transfrontalieră România- Bulgaria
Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria este un program operaţional cu
finanţare europeană, pentru Româniași Bulgaria, Programul sprijină dezvoltarea zonelor de
graniţă eligibile, atât din România, cât și din Bulgaria. El urmăreşte să creeze o „punte” între cele
două ţări, cu scopul de a sprijini regiunile de graniţăîn rezolvarea problemelor similare de
dezvoltare, prin colaborare și promovarea unor soluţii comune. Astfel, graniţa va uni regiunile de
pe ambele maluri ale Dunării, în loc să le despartă. Pentru 2014-2020, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Turismului coordonează elaborarea unei strategii care va conduce la identificarea și
prioritizarea proiectelor din zona transfrontalieră România-Bulgaria ce vor fi finanţate din
fonduri europene în perioada 2014-2020.
Cooperarea transnaţională sprijină cooperarea prin finanţarea reţelelor şi acţiunilor care
conduc la dezvoltarea teritorială integrată. Priorităţile tematice în acest caz sunt inovarea, mediul
înconjurător, accesibilitatea şi dezvoltarea urbană durabilă, inclusiv întărirea dezvoltării
policentrice.
Acţiunile sprijinite pot include în special strategii care să abordeze probleme comune referitoare
la relaţia urban-rural, crearea şi îmbunătăţirea reţelelor urbane şi legăturilor urban-rural,
conservarea şi promovarea moştenirii culturale. Măsurile de cooperare transnaţională finanţează
proiecte concrete cu impact într-o zonă clar delimitată, fiind diferite de cooperarea interregională
care finanţează acţiuni de cooperare şi schimb de experienţa fără limitare geografică. Există 13
astfel de zone, fiecăreia corespunzându-i un program operaţional.
Cooperarea şi promovarea schimbului de experienţa la nivelul Comunităţii reprezintă una dintre
sursele de valoare adăugată europeană, în special în mediul urban.
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Cooperarea interregională se realizează prin 4 programe: URBACT, INTERREG, ESPON
(European Spatial Planning Observatory Network) şi INTERACT.
Programul URBACT
Aria de cooperare a programului cuprinde cele 28 de state membre, Norvegia şi Elveţia – state
partenere cu statut special, statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană pot fi considerate
partenere în funcţie de interesul exprimat (statele cu finanţare IPA) precum şi alte state (cu
finanţare proprie) vecine cu Uniunea Europeană, care îşi exprimă oficial interesul de a participa
în program.URBACT reprezintă 500 orașe, 29 ţări și 7,000 participanți activi, fiind finanțat în
comun prin FEDR și statele membre.
Obiectivul strategic general al programului constă în satisfacerea necesarului de informaţii în
procesul de eficientizare a politicilor de dezvoltarea urbană durabilă, prin care toate regiunile
europene sunt ajutate să se adapteze viitoarelor circumstanţe de dezvoltare.
În ceea ce privește programul URBACT pentru 2014-2020, acesta va continua să sprijine
orașele pentru dezvoltare urbană integrată și durabilă în Europa. Propunerea de regulament
pentru Cooperare Teritorială Europeană care va reglementa URBACT III, stipulează faptul că
”FEDR sprijină cooperarea interregională pentru a crește eficiența politicii de coeziune în
promovarea schimbului de experiență privind identificarea, transferul și diseminarea bunelor
practici asupra dezvoltării urbane durabile, incluzând legăturile urban-rural”.
Programul INTERACT
Aria de cooperare a programului cuprinde cele 28 de state membre plus Norvegia şi Elveţia –
state partenere cu statut special. Obiectivul strategic general al programului constă în creşterea
eficienţei şi eficacităţii programelor şi proiectelor de cooperare teritorială. Programul
INTERACT oferă expertiza pentru managementul a 80 de programe de cooperare teritorială
pentru promovarea unei mai mari eficiente în implementarea acestora.
Programul INTERREGurmăreşte să sprijine cooperarea între autorităţile locale şi regionale din
Europa în vederea facilitării schimbului de experienţă şi bune practici. Programul se
concentrează pe temele inovării şi economiei cunoaşterii, mediul înconjurător şi prevenirea
riscului.
ESPON este un program de planificare spaţială care finanţează studii şi rapoarte asupra
dimensiunii teritoriale a politicilor de dezvoltare, oferind o platformă ştiinţifică pentru actorii
implicaţi în dezvoltarea teritorială.
POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ ȘI POLITICA DE PESCUIT
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Politica Agricolă Comună (PAC) a Uniunii Europene este destinată zonelor rurale şi are drept
scop asigurarea unei pieţe alimentare stabile. Modelul european de agricultură a fost definit
formal în 1997 într-o perioadă de provocări noi pentru agricultura europeană, legate în principal
de extinderea UE spre ţările central şi est europene, competiţia internaţională în creştere şi
constrângerile financiare interne.
Viitoarea PAC va deveni o politică de importanță strategică pentru securitatea alimentară, pentru
mediu și pentru echilibrul teritorial.
În conformitate cu cadrul prevăzut de propunerea privind CFM, PAC trebuie să-și mențină
structura bazată pe doi piloni:
a) organizaţiile comune de piaţă (măsurile comune de reglementare a funcţionării pieţelor
produselor agricole) şi
b) dezvoltare rurală - măsurile structurale care vizează dezvoltarea echilibrată a zonelor rurale.
Dezvoltarea rurală trebuie inclusă într-un cadru strategic comun (CSC) împreună cu alte
fonduri cu gestionare partajată ale UE, cu o abordare consolidată orientată spre rezultate.
Comisia propune să se aloce:



281,8 miliarde EUR pilonului I al PAC
89,9 miliarde EUR dezvoltării rurale.

În plus, o sumă suplimentară de 15,2 miliarde EUR va fi repartizată între următoarele sectoare:






4,5 miliarde EUR pentru cercetare şi inovare
2,2 miliarde EUR pentru siguranţă alimentară
2,5 miliarde EUR pentru ajutoarele alimentare
3,5 miliarde EUR pentru o nouă rezervă pentru situaţiile de criză în sectorul agricol
maximum 2,5 miliarde EUR pentru Fondul european de ajustare la globalizare.

FEADR40contribuie la strategia Europa 2020 prin promovarea dezvoltării rurale durabile în
întreaga Uniune, venind în completarea celorlalte instrumente ale politicii agricole comune a
politicii de coeziune și a politicii comune în domeniul pescuitului.
Sprijinul pentru dezvoltare rurală contribuie la atingerea următoarelor obiective:

40

Vezi Anexa nr 9 Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
128

o competitivitatea agriculturii
o gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
o o dezvoltare teritorială echilibrată a zonelor rurale.
Politica de Pescuit acționează prin Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime va
contribui la Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii
și la punerea în aplicare a PCP, contribuind la îndeplinirea următoarelor obiective:
o promovarea pescăriilor și a acvaculturii competitive, viabile din punct de vedere
economic și sustenabile din punct de vedere social și al mediului
o încurajarea punerii în aplicare a PCP
o promovarea unei dezvoltări favorabile incluziunii și echilibrate a zonelor de pescuit
o încurajarea dezvoltării și punerii în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii într-o
manieră complementară față de politica de coeziune și de politica comună în domeniul
pescuitului.
România este beneficiar direct al acestor politici datorită statutului sau de stat membru
al cărui PIB se află încă departe de media U.E.
Pentru fondurile structurale şi de coeziune România va dispune, între 2014 – 2020, de
21,8 mld. euro, cu 2 mld. euro mai mult decât în exerciţiul financiar curent.
Pentru Politica Agricolă Comună, dezvoltarea rurală și plăţile directe se vor gestiona
peste 18 miliarde de euro, din care 7,1 miliarde de euro la care se adaugă cofinanţarea
naţională 20 la sută, încă 1,4 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală.
Pentru atingerea obiectivului de creştere și ocupare, România intenționează să folosească
fondurile europene pentru îndeplinirea obiectivelor tematice (OT). Analiza disparităților,
nevoilor de dezvoltare și a potențialului de creștere pune însă în lumina diferențele care continuă
să existe între România și restul statelor membre. În consecință, în perioada 2014-2020, România
va investi fondurile europene în toate cele 11 obiective tematice, însă Prioritățile de Investiții vor
fi stabilite în domeniile cele mai afectate. De asemenea, se va urmări o concentrare tematică a
investițiilor, în concordanță cu regulamentele europene dar și cu specificul regiunilor.
Luând în considerare nevoile de finanțare în domeniul infrastructurii, 25% din totalul finanţării
europene, respectiv 62% din Fondul de Coeziune și 18% din FEDR vor fi direcționate către
obiectivul tematic nr. 7 – sisteme de transport durabil.
Un procent semnificativ din FEDR – respectiv 25% - va contribui la atingerea obiectivului
tematic nr. 4 – tranziţia către o economie cu emisii scăzute de carbon, iar 30% va fi folosit în
mod egal pentru primele 3 obiective (CDI, TIC și competitivitate). În ceea ce priveşte investiţiile
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în infrastructura socială și educaţională, câte 8% din FEDR va fi direcționat către obiectivele 8
și 9 (ocuparea și mobilitatea forţei de muncă respectiv incluziunea socială și combaterea
sărăciei).
În proporție de 34%, resursele FSE vor fi destinate în principal creșterii capacității instituționale
(obiectivul nr. 11) și, în proporţii egale de câte 25% - obiectivelor 9 și 10 în domeniul de
incluziunii sociale și educaţiei. Obiectivul tematic nr. 8 –legat de ocupare – va beneficia de 15%
din FSE. Tot acest fond va contribui și la îndeplinirea obiectivelor 1 și 2, asigurând resurse
umane de calitate în domeniul cercetării și dezvoltării, ca și dezvoltarea competenţelor digitale.
FEADR (40%) și FEPM (45%) vor contribui în majoritate la îndeplinireaobiectivului tematic
nr.3, urmărind creșterea competitivităţii economiei rurale și activității de pescuit.
Distribuția fondurilor europene pe grupe de obiective conform primei versiuni a documentului
consultativ pentru elaborarea Acordului de Parteneriat 2014-2020, este exprimată financiar în
felul următor41:

Politica UE

Coeziune

Agricola
Comuna
Cooperare
Teritoriala

41

6,98
2,18
0,96
6,99
1,35
0,3
6,66
0,22

% din Fondurile
europene (FEDR,
FC,FSE, FEADR,
FEPM)
27
8
4
27
5
1
25
1

0,6

2

Suma alocata
(mld EUR)

Programul operational
Marea Infrastructura
Capital Uman
Capacitate Administrativa
Regional
Competitivitate
Asistenta tehnica
Dezvoltare Rurala
Pescuit
Romania - Ungaria
Romania Bulgaria

Primul document consultativ al AP
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Se observă din datele de mai sus faptul că Dezvoltarea Rurală, Programul Operaţional Regional
și Marea Infrastructura sunt programele care beneficiază de cele mai multe fonduri europene în
acest cadru financiar.
Pentru creşterea competitivității IMM-urilor, sectoarelor agricol și acvacultură, se
intenţionează ca acestea să beneficieze de măsuri destinate creșterii competențelor forței de
muncă și de măsuri de îmbunătățire a relevanței și calității educației și sistemelor vocaționale
faţă de piața muncii, în domeniile identificate ca fiind cele mai competitive.
De asemenea, pentru atingerea obiectivului tematic de promovare a incluziunii sociale și
combaterea sărăciei, FEDR, FSE și FEADR vor fi folosite într-o manieră complementară,
întrucât la nivelul comunităților dezavantajate se remarcă o nevoie puternică de măsuri
orizontale, privind reducerea ratei abandonului școlar concomitent cu accesul la facilitățile
educaționale, creându-se premisele dezvoltării mediului de afaceri în aceste domenii dar și a
constituirii competențelor pentru forța de muncă, și nu în ultimul rând, pentru crearea
infrastructurii necesară creșterii accesibilității. În ceea ce privește OT modernizarea
administraţiei, acesta va fi dezvoltat în coordonare cu OT referitor la TIC.
Alocarea complementară de fonduri europene pentru cele 11 obiective tematice, aşa cum se
prezintă la ora actuală datele în plină desfășurare a procesului de programare, este reprezentată
schematic în tabelul anexat42 preluat din primul document consultativ al AP:

FINANȚARE DE LA GUVERNE STRĂINE ȘI IFI
Printre sursele de finațare43 de acest tip menționăm programul MATRA al Ministerului de
Afaceri Externe din Olanda, Programul de Cooperare Norvegian (PCN), programele Băncii
Europene de Investiții și ale Băncii Mondiale
11. Plan de acţiune.
Perioada 2014-2020 este în primul rând caracterizată de oportunitățile de accesare a fondurilor
europene pe care România trebuie să le utilizeze pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa
2020.
În anii ce urmează, Consiliul Local Turnu Măgurele trebuie să își concentreze resursele
financiare, umane, logistice în direcția finanțării cât mai multor acțiuni din fonduri europene în
42
43

Vezi Anexa nr 10 – finanțarea obiectivelor tematice conform acordului de parteneriat
Vezi Anexa nr 11 surse de finanțare de la guverne străine și alte ifi
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contextul programelor politicii de coeziune și agricole comune. Complementar, are la dispoziție
programe și fonduri asigurate din bugetul de stat, precum și pârghii financiare ale mediului
privat, așa cum sunt creditele sau investițiile unor parteneri privați.
În secțiunile care urmează, încercăm să creăm o listă exhaustivă a unor acțiuni/ proiecte
circumscrise atât responsabilităților primăriei, cât și ale altor actori ai mediului socio-economic,
atașându-le surse potențiale- complementare sau alternative – de finanțare, urmând ca în finalul
acestui document să propunem o listă scurtă care să fie supusă validării publice.
11.1 Cadru juridic relevant pentru aplicare.
Reglementările existente la nivel național stabilesc rolul esențial pe care autoritățile
administrației publice îl dețin în procesul de planificare strategică și stabilire a priorităților de
dezvoltare în acord cu specificul teritoriului administrativ reprezentat. Astfel, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local
exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială a localității. În acest sens, consiliile
locale aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale.
Procesul de descentralizare a atras responsabilități sporite pentru autoritățile administrației
publice locale în contextul în care acestea exercită în conformitate cu prevederile Legii nr.
195/2006, competențe exclusive în următoarele domenii:
a) administrarea domeniului public şi privat al comunei sau oraşului
b) administrarea infrastructurii de transport rutier de interes local
c) administrarea instituţiilor de cultura de interes local
d) administrarea unităţilor sanitare publice de interes local
e) amenajarea teritoriului şi urbanism
f) alimentarea cu apa
g) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale
h) iluminatul public
i) salubrizarea
j) serviciile de asistență socială cu caracter primar pentru protecţia copilului şi pentru
persoane varstnice
k) serviciile de asistență socială cu caracter primar şi specializate pentru victimele violenţei
în familie
l) transportul public local de călători
m) alte competențe stabilite potrivit legii
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11.2 Infrastructura și servicii de utilităţi publice

Direcție/
Măsură
Proiect/ Acțiune
Responsabil
Surse
de Oriz.
Obiectiv
Partneri
finanțare
timp
1.
Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor urbane de bază
1.1.
Creșterea accesibilității pentru populație și afaceri prin îmbunătățirea serviciilor de transport rutier
Reabilitarea rețelei de Dezvoltare Urbană Zonală – cartier Centru prin reabilitarea UAT Turnu Măgurele FEDR
2015transport
rutier
în infrastructurii de transport
Buget Local
2020
cartierele existente
PNDL
Dezvoltare Urbană Zonală– cartier Taberei prin reabilitarea
2015 infrastructurii de transport
2020
Dezvoltare Urbană Zonală– cartier Măgurele prin reabilitarea
infrastructurii de transport

2015 2020

Dezvoltare Urbană Zonală– cartier Odaia
infrastructurii de transport

2015 2020

prin reabilitarea

Mentenanța întregii reţele de străzi municipale

UAT Turnu Măgurele

Buget local

20142020
20142016

Extinderea rețelei de Creșterea accesibilității municipiului prin construcția noului UAT Turnu Măgurele FEDR
transport
rutier
a drum de centura
Buget Local
municipiului
1.2.
Îmbunătățirea condițiilor de locuit și pentru afaceri prin îmbunătățirea gradului de acces la utilități aferente
infrastructurii de mediu
Investiții
în Dezvoltare Urbană Zonală– cartier Măgurele prin reabilitarea și CJ Teleorman
FC
2014infrastructura de mediu extinderea infrastructurii de apă- canal
SC APA SERV SA
Buget local
2020
și serviciile aferente
UAT
Turnu Credite
Măgurele
bancare
PNDL
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Dezvoltare Urbană Zonală – cartier Odaia prin reabilitarea și
extindere infrastructurii de apă- canal

Continuarea investițiilor conform Masterplan Managementul
Integrat al deșeurilor

CJ Teleorman
S.C
POLARIS
HOLDING S.R.L
UAT
Turnu
Măgurele

Conștientizarea și informarea consumatorilor casnici/ agenților
economici cu privire la avantajele și costurile branșării la
rețeaua de apă și canalizare, precum și la politicile UE în
domeniu
Conștientizareași informarea populației și agenților economici
cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor, a
reciclării materialelor refolosibile și la modalitățile de protecție
a mediului în conformitate cu cerințele UE
1.3 Dezvoltarea infrastructurii portuare
Portul Turnu Măgurele, port european- utilități, amenajare
construcții specifice

CJ Teleorman
UAT
Turnu
Măgurele
AJPM Teleorman
ONG/ Asociații
Instituții
de
învățământ

Campanii de informare
în domeniul protecției
mediului
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UAT
Turnu
Măgurele
SC
LOCAL
URBAN SRL
Administratia
Porturilor
Dunarii
Fluviale Giurgiu
Ministerul

FC
Buget local
Credite
bancare
PNDL
FC
Buget local
Credite
bancare
Fondul
de
Mediu
Buget
local
Fondul
de
Mediu
Sponsorizări

20142020

FEDR
Buget Local
PPP

20162019

20142020

20142020

Transporturilor
1.4. Extinderea și reabilitarea rețelelor de utilități
Dezvoltare Urbană Zonală– cartier Măgurele prin extinderea
rețelei de utilități
Dezvoltare Urbană Zonală– cartier Odaia prin extinderea
rețelei de utilități
Dezvoltare Urbană Zonală– cartier Taberei prin extinderea
rețelei de utilități

UAT
Măgurele
SC CEZ SA
Companii
telefonie

Turnu

de

Buget Local
Investiții
private
Credite
bancare
Buget național

20142020

11.3 Incluziune socială (servicii sociale, economie socială)
Direcție/
Măsură
Proiect/ Acțiune
Obiectiv
2. Creșterea calității vieții socio-culturale a municipiului
2.5 Creșterea gradului de acces la viața culturală a municipiului Turnu Măgurele
Reabilitarea și redarea Preluarea Casei de Cultură în proprietatea localității
și
valorificarea
funcționalității culturale
instituțiilor
și Crearea condițiilor pentru păstrarea și valorificarea moștenirii
obiectivelor
din culturale, istorice și artistice a localității prin reabilitarea și
municipiul
Turnu dotarea Casei de Cultură Municipale
Măgurele

Responsabil
Parteneri

UAT
Turnu
Măgurele
UGSR
UAT
Turnu
Măgurele
DJ pt Cultură

Complex recreativ Turnu Măgurele: Reintrarea vechiului UAT
Turnu
cinematograf Flacăra în circuitul cultural-artistic și Măgurele
transformarea acestuia înntr-un centru multimedia
DJ pt Cultură
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Surse
finanțare

de

Oriz.
de timp

-

20142016

PNDL
Buget local
FEDR

20162018

PNDL
Buget local
FEDR

20142016

Diversificarea vieții socio-culturale a orașului prin reabilitarea și UAT
Turnu
modernizarea vechiului cinematograf Turris
Măgurele
Ministerul Culturii
DJ pt Cultură
Cetatea TURRIS – monument istoric și itinerariu cultural
UAT
Turnu
Măgurele
DJ pt Cultură
Amenajarea obiectivelor de interes cultural de pe teritoriul
municpiului în vederea creșterii atractivității șivizibilității
acestora
Întărirea legăturii între Oraganizare evenimente culturale cu ocazia
Zilelor
comunitate și furnizorii municipiului Turnu Măgurele, Ziua Dunării, Ziua copilului, 9
de servicii culturale și Mai, Sarbătorile de iarnă
promovarea obiectivelor
culturale
în
rândul
diferitelor categorii de Dezvoltarea de parteneriate între instituţiile publice cu sectorul
populație
cultural independent şi pentru organizarea unor evenimente ale
artiştilor şi grupurilor de creatori independenţi

UAT
Turnu
Măgurele
DJ pt Cultură
UAT
Turnu
Măgurele
Direcția județeana
de Cultură
ONG/ Asociații
UAT
Turnu
Măgurele
Direcția județeana
de Cultură
ONG/ Asociații
Editarea unei broșuri: Viața culturală a municipiului Turnu – UAT
Turnu
Măgurele – între trecut și viitor, și distribuirea acesteia către Măgurele
populație, în special tinerilor, precum și a altor mijloace de Direcția județeana
promovare: DVD-uri, pliante.
de Cultură
ONG/ Asociații
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PNDL
FEDR
Buget local

20182020

FEDR
Buget Local

20162018

FEDR
Buget Local
PNDL
Buget local
Sposorizări

20162018

Fonduri private
sponsorizări

20142020

Buget local
sponsorizări

20182020

20142020

Mass-media
Încheierea de parteneriate autorități publice-sector non- UAT
Turnu Buget local
guvernamental - școli în vederea educării și formării tinerei Măgurele
Sposorizări
generații
Direcția județeana
de Cultură
ONG/ Asociații
Școli
2.3. Dezvoltarea serviciilor sociale la nivel de municipiu
Dezvoltarea
Creșterea calității serviciilor sociale acordate persoanelor în UAT
Turnu FEDR
infrastructurii
prin dificultate prin extinderea capacității Centrului de găzduire Măgurele
Buget Local
modernizarea și dotarea temporară și echiparea corespunzătoare a acestui
instituțiilor de asistență Creșterea calității serviciilor sociale acordate copiilor prin UAT
Turnu FEDR
socială și inființarea înființarea unor noi centre de de îngrijire de zi
Măgurele
Buget Local
unor noi instituții/ centre

20142020

20162018
20162018

Înființarea unor centre de găzduire temporară pentru cupluri UAT
mama-copil aflate în situații dificile
Măgurele

Turnu FEDR
Buget Local

20162018

Înființarea unui centru multifuncțional pentru asistență acordată UAT
persoanelor în vârstă
Măgurele

Turnu FEDR
Buget local

20182020

Sprijinirea tinerilor care părăsesc centrele de plasament prin UAT
înființarea unor locuințe temporare
Măgurele

Turnu FEDR
Buget Local

20162020

Înființarea unui circuit închis de supraveghere cu camere video UAT
în municipiu
Măgurele

Turnu FEDR
Buget Local

20162020

137

Diversificarea serviciilor
de
asistență
și
promovarea incluziunii
sociale și consolidarea
parteneriatelor
active
între
administrația
publică locală și alti
actori implicați

Acordarea de servicii de informare și consiliere pentru tinerii UAT
Turnu
peste 18 ani care părăsesc centrele de plasament în vedere Măgurele
realizării inserției sociale
DGASPC Teleorman
AJOFM Teleorman
Consiliere psihologică și profesională pentru mamele singure ONG/ Asociații
sau aflate în situație de abuz

Încheierea unor parteneriate cu reprezentanții comunităților de
romi în vedere rezolvării nevoilor acestora (informare,
consiliere, probleme legate de lipsa actelor de identitate și stare
civilă, combaterea abandonului școlar etc)

Organizarea unor campanii publice de informare şi sensibilizare
asupra problematicii abuzului, violenţei şi a exploatării;
Tipărirea de publicații și alte mijloace de diseminare

Rezolvarea problemei Punerea la dispoziție familiilor tinere în mod gratuit de către
locuințelor pentru tineri consiliul local a terenurilor pentru construirea de locuințe
și familii defavorizate
Realizarea de locuinţe colective pentru tineri până în 35 de ani,
în regim de închiriere
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FSE
2016Buget Local
2020
Contribuții
ONG
FSE
2016Buget Local
2020
Contribuții
ONG
UAT
Turnu FSE
2014Măgurele
Buget Local
2020
DGASPC Teleorman Contribuții
AJOFM Teleorman
ONG
Serviciul
de
Evidență
a
Populației
Poliția Municipiului
ONG/
Asociații
rromi
UAT
Turnu FSE
2014Măgurele
Buget Local
2020
DGASPC
Contribuții
Teleorman
ONG
ONG/ Asociații
UAT
Turnu Buget Local
2014Măgurele
Programul
2020
Prima Casă
UAT
Turnu Progr.
de 2014Măgurele
constr.
de 2020

ANL

Construirea unor locuințe sociale

UAT
Măgurele

Turnu

2.4.
Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin accesul la servicii de sănătate de calitate
Reabilitarea,
Realizarea unui campus medico-social de excelență Turnu UAT
Turnu
modernizarea și dotarea Măgurele prin reabilitarea și echiparea Spitalului Municipal
Măgurele
infrastructurii
de
Spitalul Municipal
sănătate publică
Reabilitarea policlinicii din localitate
UAT
Turnu
Măgurele
Acțiuni de educare, Campanii privind implementarea unor politici de sănătate - UAT
Turnu
conștientizare
și droguri ilicite şi licite, igiena, sănătatea reproducerii, sănătate Măgurele
informare cu privire la mintală, accidente şi prim ajutor, asistenţă medicală
ONG/Asociații
măsurile de menținere și Tipărirea de publicații și alte mijloace de diseminare
DSP Teleorman
îmbunătățire a stării de
Școli, licee
sănătate a populației
Poliția municipiului

locuinţe pentru
tineri, destinate
închirierii,
derulat
prin
ANL
Progr.
de 2014constr.
de 2020
locuinţe sociale
cf Legii nr.
114/1996
FEDR
FSE
Buget local
Buget local

2016-2018

FSE
Buget Local
Sposorizări

2014-2020

2018-2020

11.4 Educaţie și Tineret
Direcție/
Obiectiv

Măsură

Proiect/ Acțiune

Responsabil
Parteneri
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Surse
de
finanțare

Oriz. de
timp

2. Creșterea calității vieții socio-culturale a municipiului
2.4 Creșterea calității activităților de învățământ și sport pentru tinerii și copiii din muncipiu
Reabilitarea,
Creșterea calității procesului de învățământ prin reabilitarea și UAT Turnu
modernizarea și dotarea dotarea școlii gimnaziale nr. 1
Măgurele
instituțiilor
de Creșterea calității procesului de învățământ prin reabilitarea și Unități de
învățământ
învățământ
dotarea școlii gimnaziale nr. 4
preuniversitar

FEDER
Buget local
Fonduri
Ministerul
Educației

2014
2020
2014 2020

Creșterea calității procesului de învățământ prin reabilitarea și
dotarea colegiului tehnic G-RAL DAVID PRAPORGESCU

2014 2020

Creșterea calității procesului de învățământ prin reabilitarea și
dotarea liceului tehnologic ,,SF. HARALAMBIE”

2014 2020

Reabilitarea și dotarea infrastructurii de educație preșcolară

2014 2020

Susținerea și stimularea Construirea unor centru after-school
calității
procesului
educațional prin măsuri
specifice
Diversificarea activităților în cadrul clubului elevilor în care
aceștia să își poată dezvolta aptitudinile și competențele
Acțiuni în parteneriat cu ONG/Asociații în domenii diverse,
cum este protecția mediului
Participări la concursuri, olimpiade, expoziții, în proiecte
intrajudețene, regionale, naționale
Implementarea unor proiecte europene pentru creșterea calității
și experienței în învățămât
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Investitor privat

FSE
Fonduri
private
ISJ
Buget Local
UAT
Turnu Fonduri
Măgurele
Ministerul
ONG/ Asociații
Educației

-

2016-2018

2014-2020
2014-2020
2014-2020

FSE
Leonardo
Grundwig

2014-2020

Acordarea de stimulente (premii) pentru elevii merituoși, cu
rezultate bune
Reabilitarea,
Infrastructura Sportivă pentru sănătate și agrement – Stadionul UAT
Turnu
modernizarea
și Turnu Măgurele – Reabilitarea și modernizarea bazei sportive Măgurele
extinderea infrastructurii municipale
DJTS Teleorman
și facilităților sportive
Îmbunătățirea stării de sănătate și încurajarea performanței în
rândul copiilor și tinerilor prin amenajarea terenului de sport al
școlii gimnaziale nr 1
Îmbunătățirea stării de sănătate și încurajarea performanței în
rândul copiilor și tinerilor prin construirea unei săli de sport în
incinta școlii gimnaziale nr 2
Îmbunătățirea stării de sănătate și încurajarea performanței în
rândul copiilor și tinerilor prin construirea unei săli de sport în
incinta școlii gimnaziale nr 4
Îmbunătățirea stării de sănătate și încurajarea performanței în
rândul tinerilor prin amenajarea terenului de sport al Liceului
teoretic Marin Preda
Îmbunătățirea stării de sănătate și încurajarea performanței în
rândul tinerilor prin reabilitarea sălii de sport din incinta
Liceului Tehnologic Sf. Haralambie
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Educatia 2000
Buget Local
FEDR
Buget Local

2018-2020

FEDR
Buget Local

2016-2020

FEDR
Buget Local
Progr.
construire săli
de sport

FEDR
Buget Local
FEDR
Buget Local
FEDR
Buget Local
Progr.
consolidare și
reabilitare
Săli de sport
existente

11.5 Mediu privat
Direcție/
Măsură
Proiect/ Acțiune
Obiectiv
3. Dezvoltarea și diversificarea economiei urbane
3.1 Crearea condițiilor pentru creșterea mediului de afceri
Acordarea de facilități și Reabilitarea și modernizarea pieței agroalimentare
sprijin
pentru
reprezentanții mediului Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din municipiul Turnu
de afaceri
Măgurele prin construirea Parcului Industrial şi Tehnologic
Teleorman, în cooperare cu administrația județeană.

Responsabil
Parteneri

UAT
Turnu
Măgurele
CJ Teleorman
UAT
Turnu
Măgurele
Asociații patronale
Camera de Comerț
Investitori privați
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din municipiul Turnu UAT
Turnu
Măgurele prin construirea unui Centru expozițional
Măgurele
Asociații patronale
Camera de Comerț
Investitori privați
Realizarea Parcului tehnologic
UAT
Turnu
Măgurele
Asociații patronale
Camera de Comerț
Investitori privați
Încheierea unor parteneriate pentru investiții pe terenurile aflate UAT
Turnu
în proprietatea administrației publice locale
Măgurele
Asociații patronale
Camera de Comerț
Investitori privați
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Surse
de
finanțare

Oriz. de
timp

PNDL
Buget Local
FEDR
Buget local

20162018
2016-2018

FEDR
Buget local

2018-2020

FEDR
Buget
national

2018-2020

Buget Local
PPP

2014-2020

Menținerea dialogului Întâlniri și dezbateri periodice cu reprezentanții mediului de UAT
Turnu Fonduri
cu
reprezentanții afaceri
Măgurele
private
mediului de afaceri
Asociații
patronale
Organizarea unor evenimente de tip Forum economic pentru
Camera de Comerț
promovarea potențialului economic al orașului
Investitori privați
Crearea unui portal web APL-mediul de afaceri care să
Mass media
promoveze potențialul economic al municipiului, și să faciliteze
contactele și schimburile economice, crearea de noi afaceri
Parteneriate cu asociații patronale pentru atragerea de finanțări
în mediul privat
Formarea de clustere și parteneriate cu mediul academic și de
cercetare și mediul privat, aderarea la incubatoare ştiinţifice şi
tehnologice, reţele şi zone de dezvoltare în vederea introducerii
inovării în activitățile economice

3.2 Dezvoltarea resurselor umane
Înființarea unui centru multifuncțional de informare și consiliere
profesională pentru persoane aparținând categoriilor
dezavantajate în vederea inserției pe piața muncii (șomeri,
femei, minorități)
Regenerare Urbană Zonală – Înființarea unui Centru de
Expertiza și Formare în domeniul Transportului Fluvial
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2014-2020
2014-2020
2014-2020

2014-2020

UAT
Turnu Fonduri
Măgurele
private
Asociații patronale
FSE
Camera de Comerț
Investitori privați
Universități
Centre de Cercetare

2014-2020

UAT
Turnu
Măgurele
AJOFM
ONG/Asociații
Camera de Comerț
UAT
Turnu
Măgurele
AJOFM
ONG/Asociații
Camera de Comerț

2018-2020

FEDR
FSE
Buget Local
Fonduri
private
FEDR
FSE
Buget Local

2016-2018

Cursuri de calificare și recalificare în meserii din domeniul
turismului
Organizarea unor cursuri de reconversie profesională pentru
persoanele active neocupate
Organizarea unor cursuri pentru dezvoltarea abilităților
antreprenoriale
Organizarea unor cursuri de perfecționare şi formare
profesională pentru populaţia activă implicată în activităţi nonagricole în meserii cerute pe piața muncii
3.3. Dezvoltarea și modernizarea agriculturii
Stimularea
creșterii Formarea asociațiilor de producători
gradului de asociere în
agricultură

Măsuri de
activităților
luate

sprijin a Extinderea și reabilitarea sistemului de irigații
agricole
Reabilitarea rețelei de drumuri de exploatare
Înființarea unui centru de consultanță în agricultură
Organizarea de sesiuni/ campanii de informare cu privire la
oportunitățile pentru toate aspectele legate de domeniul agricole
Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării
profesionale în sectoarele agricol și forestier

Investiții
modernizarea

AJOFM
ONG/Asociații
Camera de Comerț
CRFAP Teleorman

FSE
fonduri
private

Persoane
fizice FEADR
autorizate, asociaţii
familiale autorizate
şi persoane juridice
în domeniul agricol
ANIF Teleorman
FEADR
Buget de stat
UAT
Turnu Buget local
Măgurele
ONG/ Asociații
FSE
Investitori privați
Fonduri
Camera Agricola
private
Camera de Comert
FEADR

în Investiţii corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor Persoane
fizice FEADR
autorizate, asociaţii
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2014-2020

2014-2020

2014-2020
2018-2020
2016-2018

2014-2020

exploatațiilor agricole

pentru procesarea şi marketingul produselor agricole
Investiții în domeniul pisciculturii

familiale autorizate
şi persoane juridice FEPM
în domeniul agricol,
cu
excepţia
exploataţiilor
de
subzistenţă

11.6 Protecţia mediului
Direcție/
Măsură
Proiect/ Acțiune
Obiectiv
4. Protecția mediului și asigurarea unui peisaj urban atractiv
4.1 Creșterea eficienței energetice
Promovarea
și Campanie de informare și conștientizare a populației și agenților
stimularea
utilizării economici cu privire la modalităţile de furnizare a energiei
energiei solare de către termice din resurse regenerabile, în special la lansarea
populație și agenții programelor tip „Casa verde”
economici
Campanii de informare pentru reabilitarea termică a locuinţelor
de către populaţie

Responsabil
Parteneri

ONG/Asociații
APM Teleorman
UAT
Turnu
Măgurele
ONG/Asociații
APM Teleorman
UAT
Turnu
Măgurele
Încheierea unor parteneriate cu asociații și ONG uri care ONG/Asociații
activează în domeniul mediului pentru facilitarea absorbției de APM Teleorman
fonduri europene în domeniul mediului
UAT
Turnu
Măgurele
Reabilitarea termică a cartierelor de locuințe
UAT
Turnu
Măgurele
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Surse
de
finanțare

Oriz. de
timp

Buget local
Sponsorizări

2014-2020

Buget local
Sponsorizări

2014-2020

Buget local
Sponsorizăr

2014-2020

FEDR
Buget local

2014-2020

Asociații de locatari/ Contribuții
proprietari
asociații
de
locatari/
proprietari
Alimentarea locuințelor cu energie solară
Proprietari locuințe
Casa Verde
Creșterea
eficienței Reabilitarea şi eficientizarea sistemului de iluminat stradal în UAT
Turnu FEDR
energetice a serviciilor și municipiul Turnu Măgurele
Măgurele
Buget local
utilităților publice
SC CEZ SA
Creșterea eficienței energetice a clădirilor instituțiilor publice
UAT
Turnu Buget local
Măgurele
Instituții
subordonate
Introducerea panourilor solare şi transformarea instituţiilor UAT
Turnu Fondul
de
publice în clădiri independente energetic
Măgurele
Mediu
4.2. Protectia mediului prin controlul surselor de poluare
Controlul surselor de Investiții pentru protecția mediului efectuate de către poluatorii SC DONAU CHEM Fonduri
poluare
a
mediului industriali
SRLconform private
înconjurător
prin
PLAM sau PRAM
investiții specifice
Alti poluatori
Reducerea gradului de poluare și promovarea unei vieți active UAT
Turnu FEDR
prin amenajarea unor piste pentru biciclete
Măgurele
Buget local
4.3. Reabilitarea și protecția spațiilor verzi
Reabilitarea
și Complex recreativ Turnu Măgurele– amenajarea parcului UAT
Turnu FEDR
amenajarea parcurilor
central, a unor locuri de joacă , a unor spații pentru activități în Măgurele
PNDL
aer liber, inclusiv a unui spațiu destinat organizării de spectacole
Buget local
în aer liber
Protecția mediului și creșterea calității vieții locuitorilor prin
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2014-2020
2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2016-2018

2016-2018

Conservarea
protejarea
protejate

amenajarea rețelei de parcuri a municipiului
și Proiecte conform planurilor integrate de management (amenajări Administratori
ariilor ecoturistice, crearea condițiilor pentru furnizarea unor servicii
turistice etc)

Fondul
Mediu
Life +

de 2014-2020

12.7 Turism
Direcție/
Măsură
Proiect/ Acțiune
Obiectiv
3. Dezvoltarea și diversificarea economiei urbane
3.2 Dezvoltarea activității de turism
Amenajarea,
Cetatea TURRIS – monument istoric și itinerariu cultural
reabilitarea, punerea în (amenajare, reabilitare, iluminat arhitectural, drum acces etc)
valoare sau construirea
unor obiective de interes
turistic
Amenajarea și punerea în valoare în scopuri turistice a
ansamblului de obiective de interes cultural din localitate

Responsabil
Parteneri

Surse
de
finanțare

Oriz. de
timp

UAT
Turnu
Măgurele
DJ pt Cultură
CJ Teleorman

PNDL
Buget local
FEDR

20142016

UAT
Turnu
Măgurele
DJ pt Cultură

PNDL
Buget local
FEDR

20142016

Complex recreativ Turnu Măgurele: Reintrarea vechiului UAT
Turnu
cinematograf Flacăra în circuitul cultural-artistic și Măgurele
transformarea acestuia într-un centru multimedia
DJ pt Cultură

PNDL
Buget local
FEDR

20162018

Baza de agrement Danubius – amenajare facilități

FEDR

2016-
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cazare, UAT

Turnu

servicii de alimentatie publica , servicii comerciale generale și Măgurele
specializate, cantonamente/competiții pentru sportivii de
performanță, activități sportive, ca agrement și relaxare(nautice
și terestre), activități de agrement caracteristice unui parc de
distracții, pescuit sportiv și vânătoare, turism pe Dunăre și spre
locurile de vânătoare
Amenajarea unei zone destinate pescuitului sportiv
Investitori privați

Construirea unei cabane de vânătoare pentru promovarea Investitori privați
activităților de vânătoare, în condițiile legii și cu protejarea
mediului înconjurător
Portul Turnu Măgurele, port european - Valorificarea turistică a UAT
Turnu
portului din Turnu Măgurele
Măgurele
SC
LOCAL
URBAN SRL
Comercianți,
prestatori privați
Administratia
Porturilor
Dunării
Fluviale Giurgiu
Ministerul
Transporturilor
Achiziționarea unor mijloace de transport fluvial și echiparea Investitori privați
acestora în scopul creării unei oferte turistice de tip croazieră pe ONG/ Asociații
Dunăre
Stimularea creării unor Creșterea atractivității turistice prin crearea unor noi capacități
Investitori privați
noi facilități conexe de de cazare de tip hotel, motel, pensiuni
148

Buget local

2018

FEDR
Fonduri
private PPP
Fonduri
Private

20162018

FEDR
Buget Local
PPP
Fonduri
private

Fonduri
private
FEDR
Fonduri
private

20182020
20162019

20142020
2014-2020

sprijin a activității de
turism

Promovarea
publicitatea
pachete
de
integrate

FEDR
FEADR

Creșterea atractivității turistice prin crearea unor noi capacități
de alimentație publică și divertisment: restaurante, terase,
cluburi, parcuri de distracție etc
și Promovarea și integrarea într-un circuit turistic regional /
unor național cu valențe cultural istorice a Cetății Turris și a celorlalte
turism obiective de interes cultural-istoric din localitate prin mijloace
specifice (publicații, spoturi radio / TV etc)

Investitori privați

UAT
Turnu
Măgurele
ONG/ Asociații
Operatori
turism,
agenții
Mass media
Promovarea facilităților specifice turismului de agrement și UAT
Turnu
sportiv existente în localitate prin mijloace specifice (publicații, Măgurele
spoturi radio / TV, cataloage, albume, DVD-uri, participarea la ONG/ Asociații
târguri turistice etc)
Operatori
turism,
agenții
Mass media
Crearea unui brand al muncipiului
UAT
Turnu
Măgurele
ONG/ Asociații
Operatori
turism,
agenții
Mass media
Crearea unor noi pachete de oferte turistice integrate
ONG/ Asociații
Operatori
turism,
agenții
Proprietari
de
capacități de cazare,
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Fonduri
private

2014-2020

FEDR
Fonduri
private
Buget local

2014-2020

FEDR
Fonduri
private
Buget local

2014-2020

Buget Local

2014-2016

Fonduri
private

2014-2020

alimentație publică,
divertisment, etc

11.8 Cooperare teritorială
Direcție/
Măsură
Proiect/ Acțiune
Obiectiv
5. Dezvoltarea relațiilor de cooperare teritoriale
5.1. Dezvoltarea cooperarii transfrontaliere în municipiul Turnu Măgurele
Proiecte comune pentru Creșterea accesibilității în zona de graniță prin amenajarea,
dezvoltarea,
reabilitarea modernizarea și punerea în valoare din punct de
modernizarea
și vedere turistic a porturilor din Turnu Măgurele, România, și
reabilitarea
Nikopol, Bulgaria
infrastructurii portuare și
rutiere

Responsabil
Parteneri

UAT
Turnu
Măgurele
Municipalitatea
Nikopol
Administratia
Porturilor
Dunării
Fluviale Giurgiu
Ministerul
Transporturilor
Creșterea accesibilității la punctele de trecere a frontierei din UAT
Turnu
Turnu Măgurele și Nikopol prin dezvoltarea rețelei de drumuri Măgurele
de acces la infrastructura portuară (drum express – drumul viilor Municipalitatea
în România)
Nikopol
Sustinerea demersurilor privind constructia podului peste Institutii nationale
Dunăre Turnu Măăgurele-Nicopole
din Romania si
Bulgaria
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Surse
de
finanțare

Oriz. de
timp

FEDR
Bugete local
Bugete
naționale
Fonduri
private

2014-2018

Proiecte comune pentru Crearea unui centru comun de cooperare și comunicare UAT
Turnu
dezvoltarea rețelei de transfrontalieră
Măgurele
informații și comunicații
Municipalitatea
Nikopol
Crearea unor portale web comune care să faciliteze cooperarea UAT
Turnu
în diferite domenii ale vieții economice și de afaceri
Măgurele
Municipalitatea
Nikopol
Agenti economici
ONG/Asociații
Încheierea de parteneriate cu reprezentanții mediului de afaceri UAT
Turnu
și societății civile în vederea promovării unor proiecte Măgurele
transfronatliere care să urmărească dezvoltarea rețelei de Municipalitatea
informații și comunicații
Nikopol
Agenti economici
ONG/Asociații
Proiecte pentru protecția Sisteme comune de monitorizare și control a poluării apei, UAT
Turnu
mediului
solului, aerului
Măgurele
Proiecte de cooperare, dotare comună și schimb de experiență Municipalitatea
Nikopol
între compartimentele pentru intervenții în situații de urgență
Încheierea de parteneriate cu reprezentanții mediului de afaceri Agenti economici
și societății civile în vederea promovării unor proiecte ONG/Asociații
transfrontaliere care să urmărească protecția mediului pe ambele
maluri ale Dunării
Proiecte
pentru Crearea și promovarea unor pachete turistice comune
UAT
Turnu
promovarea dezvoltării
Măgurele
economice și sociale, Infiintarea unui centru transfrontalier de informare turistică
Municipalitatea
inclusiv proiecte de Încheierea de parteneriate cu reprezentanții mediului de afaceri Nikopol
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FEDR
Bugete local
Bugete
naționale
Fonduri
private

2014-2020

FEDR
Bugete local
Bugete
naționale

2014-2020

dezvoltare a turismului

și societății civile în vederea promovării unor proiecte Agenti economici
transfrontaliere care să urmărească dezvoltarea echilibrată a ONG/Asociații
mediului economic-social transfrontalier

5.2. Dezvoltarea cooperarării interregionale și transnaționale
Proiecte
cooperare Transferul de experienţă şi bune practici între regiunile Uniunii UAT
interregională
Europene
Măgurele

Fonduri
private

Turnu Interreg

2014-2020

Urbact
Constituirea de reţele între oraşele UE

Parteneri
Espon

Constituirea de reţele între cercetătorii UE
Proiecte de cooperare Proiecte pilot şi proiecte soft între parteneri din minim trei state UAT
transnațională
partenere în program, din care minim un stat membru
Măgurele

Turnu SEE

Parteneri

11.9 Administrație publică
Direcție/
Măsură
Proiect/ Acțiune
Obiectiv
6. Dezvoltarea capacității administrative
6.1. Dezvoltarea resurselor umane din administrație
Continuitatea procesului Creșterea capacității administrative prin formarea unui corp de
de
instruire
și funcționari publici calificați prin organizarea de cursuri de
specializare
a instruire, formare și specializare a funcţionarilor și personalului
personalului
din contractual
administrație
Schimburi de experiență prin programe de twinning și cooperare
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Responsabil
Parteneri

Surse
de
finanțare

UAT
Turnu Buget local
Măgurele
FSE
Centre de formare/
furnizori de instruire

Oriz. de
timp

2014-2020

teritorială
Organizarea de sesiuni de instruire pentru reprezentanţii
autorităţilor locale în consiliile de administraţie ale şcolilor,
unităților de sănătate și pentru aleşii locali
Creșterea capacității de Crearea unui Serviciu în cadrul aparatului propriu care să aibă în UAT
absorbție a fondurilor responsabilitate managementul proiectelor europene
Măgurele
europene
Creșterea gradului de motivare și atragerea unor resurse umane UAT
pregătite în activități legate de managementul proiectelor, prin
acordarea stimulentelor salariale prevăzute de legislația actuală
Încheierea de parteneriate și asocieri cu autorități similare și cu
reprezentanții sectorului non – guvernamental în vederea
accesării unor noi proiecte

Turnu Buget local

2014-2020

Turnu Buget local

2014-2020

Măgurele

UAT
Turnu
Măgurele
APLuri
ONG/Asociații
Cooperarea cu furnizorii de servicii de consultanță specializată UAT
Turnu
în managementul fondurilor nerambursabile
Măgurele
6.2. Îmbunătăţirea activităţii de relatii publice
Diversificarea canalelor Dezvoltarea actualului Compartiment pentru relații cu publicul
de
comunicare
cu și înființarea și dotarea corespunzătoare a unui Centru de
cetăţenilor
Informare pentru Cetățeni
Achiziţionarea de echipamente de informare şi comunicare
pentru accesul larg al cetăţenilor la informaţii de interes public,
amenajarea unui Telecentru/ infokiosk
Organizarea unor dezbateri publice periodice, atât la sediul
primăriei cât şi în fiecare dintre cartierele oraşului
Analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în
vederea simplificării şi reducerii barierelor administrative pentru
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FSE, FEDR, 2014-2020
FEADR, FC
Buget local
FSE, FEDR, 2014-2020
FEADR, FC
Buget local

UAT
Turnu Buget Local
Măgurele
Asociații
de
proprietari
ONG/ Asociații
Mass-media

2014-2020

cetăţeni
Actualizarea permanentă a paginii de internet a Primăriei,
îmbunătățirea designului și creșterea vitezei de accesare a
meniurilor
Semnalizarea prin panouri sau plăci informative a tuturor
investiţiilor realizate de către administraţia publica locală, după
exemplul panourilor informative obligatorii în cazurile
proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă
Comunicate de presă şi spoturi radio/tv prin care primăria să
aducă la cunoştinţa comunităţii toate investiţiile majore realizate
din surse proprii sau atrase
6.3. Modernizarea instrumentelor de lucru
Modernizarea
bazei Dotarea primăriei și a instituţiilor publice subordonate cu
materiale
a echipamente moderne, pachete software pentru eficientizarea
administraţiei
publice activității acestora (plata online a impozitelor şi taxelor,alte
locale
programe pentru activitatea financiar-contabila, program de
managementul documentelor, sistem de înregistrare electronică
pentru serviciul de stare civilă, achiziţionarea unor staţii de
lucru de ultimă generaţie şi altor echipamente performante etc)
Modernizarea și dotarea Achiziționarea unui nou sistem de alarmare (sirene electronice,
serviciului
pentru stâlpi, repertoare, centru de comandă și control etc)
intervenții în situații de Dotarea serviciului cu mașini și utilaje specifice
urgență
Consolidarea capacității
de planificare spațială și
urbană

UAT
Turnu Buget Local
Măgurele
FEDR
Instituții
Subordonate

UAT
Turnu FEDR
Măgurele
Buget local
UAT
Turnu FEDR
Măgurele
Buget local
Accesarea fondurilor extrerne nerambursabile destinate acestui UAT
Turnu FEDR
scop
Măgurele
Buget local
Continuarea colectării datelor și analiza acestora pentru
Instituții
Program
realizarea cadastru imobiliar; informatizarea serviciului de
Subordonate
MDRAP
cadastru și sistematizare
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2014-2020

2018-2020
2018-2020
20142020

12. Proiecte prioritare44
Din baza de proiecte întocmită mai sus, vom selecta un număr limitat, considerat ca reprezentând
un repertoar de proiecte prioritare pe care le prezentăm mai jos sub forma unor Fișe de Proiect,
încercând un demers de integrare a unor acțiuni/proiecte individuale:
1.

Titlul proiectului

Cetatea TURRIS – monument istoric și itinerariu cultural

2.

Locația de desfășurare
a proiectului
Descrierea succintă a
proiectului (obiective
și activități principale)

Județul Teleorman,localitate Turnu Măgurele

3.

Obiectivul general este valorificarea Cetății Turris ca monument istoric
de mare relevanță pentru evoluția istorică a zonei incluzând-o și în
intinerarii culturale organizate pentru localnici și turiști
Obiective specifice:
- restaurarea și consolidarea cetății în vederea atragerii unui număr cât
mai mare de vizitatori atât din județ, din județele învecinate cât și de la
sud de Dunăre.
- creșterea gradului de notorietate a cetății Turris la nivel național și
internațional
- dezvoltarea unui sistem coerent de promovare în cadrul unui itinerariu
cultural specific

4.

Justificarea
proiectului: nevoi
identificate în
regiune/ judeţ/
localitate

Activitățile principale sunt:
 studiu geotehnic
 ridicare topografică
 cercetare arheologică
 studiu istorico – arhitectural
 proiect de restaurare și consolidare
 stabilirea itinerariului cultural
 organizare evenimente specifice
 creare de materiale și instrumente de promovare
La Turnu Măgurele, pe malul stâng al Dunării, dăinuie și astăzi
rămășițele cetății Turris, una dintre cele mai vechi vestigii din județ.
Cetatea Turris este singura din seria fortificațiilor, care nu a fost acoperită
de construcțiile moderne și pemite o amplă cercetare arheologică cu
rezultate favorabile. Cetatea are o istorie de aproape 2000 de ani, care
pleacă din perioada romană, ruinele vestigiului rămânând și astăzi în

44

Aceste fise de proiecte au fost inaintate catre ADR Sud-Muntenia în vederea includerii pe lista
proiectelor strategice anexate PDR 2014-2020
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Alte inițiative care
complementează sau
în care se integrează
proiectul descris
Calendar indicativ

picioare, vizitarea lor putând fi prilej de cunoaștere a istoriei
teleormănene.
Cetatea se află în stare de ruinare aproape totală, zidurile continuă să se
degradeze, șanțul de aparare este astupat în totalitate, umiditatea este
crescută datorită pânzei freatice aflate aproape de suprafațăși a situării în
lunca Dunării. De asemenea ploile acide de la Combinatul Chimic situat
în apropiere macină piatra și mortarul iar vegetația lemnoasă dislocă
pietrele din zidărie.
Nu se cunosc până la momentul realizării Fișei de proiect alte inițiative în
afară de aceasta ce aparține Primăriei municipiului Turnu Măgurele.

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice și obținerea avizelor și
acordurilor
Obținerea finanțării și semnarea contractului de finanțare
Implementarea proiectului
Structuri responsabile Primăria municipiului Turnu Măgurele
pentru implementarea
proiectului
Impactul estimat al
Proiectul poate avea, pe lângă impactul regional și un impact
proiectului regional
transfrontalier, având în vedere învecinarea municipiului Turnu Măgurele
cu municipiul Nikopol și existența bacului , ceea ce ar facilita accesul la
vizitarea vestigiului din partea bulgară.
Realizări-cheie
- cetatea Turris restaurată/reabilitată
Rezultate estimate
- căi de acces către cetate cu mijloace de transport pentru turiști
- platformă on-line de promovare
- materiale de promovare
- itinerariu cultural promovat de agenții de turism
Stadiul actual:
Nu există încă elaborate documentații tehnico-economice aferente.
evaluarea stadiului de
maturitate al
proiectului
Activităţi de pregătire Elaborarea documentațiilor tehnico-economice
necesare şi sursele
Elaborarea cererii de finanțare
posibile de finanţare
ale acestora
Aspecte legale care
Nu este cazul.
trebuie soluţionate
Riscuri estimate
Lipsa de corelare între instituțiile de la nivel regional și național în
pentru implementarea pregătirea Programelor Operaționale, ceea ce va duce la întârzierea
proiectului
aprobării acestora.
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Lansarea solictărilor de cereri de finanțare foarte târziu.
Lipsa resurse financiare locale, în cazul în care cota de contributie a
veneficiarului va fi mare.
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al proiectului în lei (suma cu
TVA)
45.000.000

Buget orientativ al proiectului în euro:
10.000.000

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul
României)
lei

euro

5.850.000

1.300.000

Buget local
(contribuție din
bugetul UAT)
lei
euro
900.000

200.000

Fonduri comunitare
(UE)
lei

euro

38.250.000 8.500.000

Surse private
(IMM)
lei

euro

-

-

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):45.000.000
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE):10.000.000

Complex recreativ Turnu Măgurele

1.

Titlul proiectului

2.

Locaţia de desfăşurare Centrul orașului, parc
a proiectului

3.

Descrierea succintă a Obiectivul general este creșterea calității vieții pentru locuitorii
proiectului
municipiului Turnu Măgureleși pentru turiștii ce ajung în zonă
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4.

Justificarea proiectului:
nevoi identificate în
regiune/ judeţ/
localitate

5.

Alte iniţiative care
complementează sau în
care se integrează
proiectul descris
Calendar indicativ

6.

7.

8.

9.

Structuri responsabile
pentru implementarea
proiectului
Impactul estimat al
proiectului regional
Realizări-cheie
Rezultate estimate

Obiective specifice
- Dezvoltarea unui spațiu specific derulării unor activități
recreative, culturale și de informare sub forma unui Centru
multimedia ce va fi organizat în cinematograful existent
- Încurajarea petrecerii timpul liber atât pentru copii, tineri și
adulți sau vârstnici în spațiul comunitar (parc și centrul
multimedia)
- Stimularea sentimentului de apartenență la comunitate și
participare la evenimentele publice
Activități principale
- Reamenajarea cinematografului ca Centru Multimedia
- Reamenajerea parcului (zonei verzi)
- Amenajarea unui spațiu dedicat persoanelor în vârsta pentru
defășurare de activități specifice
- Amenajarea locului de joacă pentru copii și a unei fântâni
arteziene
- Amenajrea unui spațiu destinat organizării de spectacole în
aer liber
Lipsa spațiilor verzi și a locurilor/centrelor special destinate
petrecerii timpului liber, reprezintă una dintre problemele pe care le
întampină locuitorii municipiului Turnu Măgurele (în special tinerii
și copiii) dar și turiștii prezenti în zonă, dată fiind existența Punctului
de Control și trecere a frontierei Turnu Măgurele – Nikopol. Aceasta
problemă generează deplasarea unora dintre locuitori pe parcursul
weekend-urilor în zone învecinte.
Nu este cazul.

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice și obținerea avizelor
și acordurilor
Obținerea finanțării și semnarea contractului de finanțare
Implementarea proiectului
Primăria Turnu Măgurele

Creșterea calității vieții locuitorilor din zonă, creșterea atractivității
zonei pentru cetățeni și investiții. După elaborarea documentațiilor
tehnico-economice vor fi furnizate și aceste informații.
Centru multimedia
Parc modern
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Spațiu pentru spectacole
Loc de joacă pentru copii
10.

11.

12.
13.

Există Propunere de dotare SALA MULTIFUNCTIONALA Turnu
Măgurele realizat în iunie 2009. Această analiză va fi utilizată în
studiul de fezabilitate al viitorului Centru multimedia.

Stadiul actual:
evaluarea stadiului de
maturitate al
proiectului (studiile
existente: studiu de
fezabilitate, studii,
studii de piaţă, studii
urbane, etc.)
Activităţi de pregătire
necesare şi sursele
posibile de finanţare
ale acestora

Activitățile de pregătire necesare sunt: elaborarea documentațiilor
tehnico-economice, elaborarea cererilor de finanțare, parcurgerea
etapelor administrative necesare (aprobarea în consiliul local a
sumelor necesare pentru realizarea documentațiilor necesare, dar și
pentru acoperirea contribuției proprii a beneficiarului și a
cheltuielilor eligibile dacă vafi cazul).
Posibilele surse de finanțare sunt: fondurile structurale, fondurile de
la bugetul local.
Nu este cazul.

Aspecte legale care
trebuie soluţionate
Riscuri estimate pentru
implementarea
proiectului

Lipsa de corelare între instituțiile de la nivel regional și național în
pregătirea Programelor Operaționale, ceea ce va duce la întârzierea
aprobării acestora.
Lansarea solicitărilor de cereri de finanțare foarte târziu.
Lipsa resurse financiare locale, în cazul în care cota de contribuție a
beneficiarului va fi mare.
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei (suma
cu TVA)
6.073.126,83

Buget orientativ al proiectului în euro:
Sala multifuncțională 1.349.583,74

1.
Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul
României)
lei

euro

Buget local (contribuție
din bugetul UAT)
lei

euro
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Fonduri comunitare (UE)

lei

euro

Surse
private
(IMM)
lei euro

789.506,50 175.445,89 121.462,52 26.991,67

5.162.157,81 1.147.146,18

-

-

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):6.073.126,83
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE):1.349.583,74

Portul Turnu Măgurele, port european

1.

Titlul proiectului

2.

Locaţia
de Turnu Măgurele
desfăşurare
a
proiectului
Descrierea succintă Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economică și socială a
a proiectului
regiunii valorificând infrastructura/logistica portuară existente în Turnu
Măgurele, ca poartă de acces la transportul fluvial de mărfuri și călători
pentru cetățenii și operatorii economici din Regiunea Sud-Muntenia
Obiectivele specifice sunt
- Îmbunătățirea calității infrastructurii portuare
- Creșterea calității serviciilor oferite pentru turiștii care aleg
transportul fluvial valorificând și facilitățile sectorului de port
destinat turismului și agrementului
- Dezvoltarea unor sevicii de înaltă calitate pentru operatorii economici
care utilizează transportul fluvial
Activități
A. execuţia/refacerea următoarelor categorii de lucrări de bază:
1. Reabilitarea cheului.Având în vedere avariile majore şi pe scară
extinsă constatate la cheul actual, se impune refacerea, în
întregime, a cheului.
2. Reabilitarea platformelor şi a drumului din interiorul
portului.Amenajarea danelor de pasageri şi de agrement.
3. Introducerea reţelelor de apă şi canalizare în port.
4. Instalaţiile electrice
B. Lucrări de modernizare. Vor fi refăcute şi aduse la cerinţele actuale
de calitate: mira hidrometrică, afişajul pentru cota apei Dunării,
semnalizarea provizorie din perioada de execuţie a lucrărilor şi
semnalizarea definitivă, statică şi luminoasă, inclusiv stâlpii de
susţinere şi fundaţiile.
C. Portul turistic şi de agreement - montarea unui trotuar din pavele
prefabricate, amplasarea de mobilier stradal (pergole cu plante
agăţătoare + bănci), plantări de copaci la limita dintre platforma

3.
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portuară şi drumul din lungul portului, care vor oferi o protecţie
naturală faţă de combinatul de îngrăşăminte chimice aflat în spatele
portului.
4.

Justificarea
proiectului:
identificate
regiune/
localitate

Cu o suprafaţă a incintei de cca. 8,6 ha şi o lungime a fronturilor de acostare
nevoi de cca. 920 ml, portul dispune în prezent de dană de pasageri, dane pentru
în tranzitul materiilor prime şi produselor finite spre/de la combinatul de
judeţ/ îngrăşăminte chimice, dane de cereale, dane pentru mărfuri ambalate şi
mărfuri generale. Capacitatea de trafic este apreciată la 800.000 t/an. Căile
de rulare ale macaralelor sunt fundate pe piloni din beton armat prefabricaţi.
Accesul la cheuri se face din şenalul navigabil al Dunării, adâncimea
necesară pentru acostare fiind de -2,8 m ÷ -3,0 m faţă de etiajul local (+18,45
mrMN 75 - conform datelor publicate de Comisia Dunării). În prezent,
această adâncime nu este asigurată la nici una dintre danele portulu. Barjele
uzuale care operează la cheu sunt cele de 1.500 t sau 2.000 t.
Dintre clădirile existente în incinta portuară, în exploatare este doar clădirea
căpităniei, care dispune de alimentare cu energie electrică, apă şi canalizare.
Celelalte clădiri, care au vechimi de până la 100 de ani, sunt închise. Pentru
a redeveni funcţionale, ar necesita lucrări importante de consolidare şi
reamenajare.
Nici una dintre clădiri nu se află în administrarea primăriei.
Portul este racordat la reţeaua locală şi naţională de drumuri (DN 51A, DN
54, DN 65 A) şi la reţeaua de cale ferată, cu precizarea că în ultimii ani nu sau mai efectuat operaţiuni de încărcare/descărcare în/din vagoanele de cale
ferată.

5.

6.

7.

Portul nu dispune în prezent de facilităţi de apă potabilă şi energie electrică
la dane.
Alte iniţiative care NA
complementează sau
în care se integrează
proiectul descris
Calendar indicativ
Elaborarea documentațiilor tehnice (altele de cat SF-ul).
Obținere avize.
Obținerea finanțării și semnarea contractului de finanțare.
Investiția a fost eșalonată conform SF în 24 de luni.
Structuri
Consiliul Local Turnu Măgurele
responsabile pentru Primăria Turnu Măgurele
implementarea
Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu
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8.

9.

proiectului
Ministerul Transporturilor
Impactul estimat al Realizarea acestui proiect va conduce la amenajarea unui port care să asigure
proiectului regional
contextul dezvoltării economice a zonei.
Amenajarea portului va permite devoltarea unor servicii auxiliare și deci se
vor genera mai multe locuri de muncăîn zonă.
Realizări-cheie
-portul Turnu Măgurele modernizat și reabilitat
Rezultate estimate -port turistic și de agrement
(indicatori)

Exista Studiu de Fezabilitate în cadrul activității Întocmire Studiu de
Fezabilitate Comun pentru reabilitarea şi modernizarea porturilor din
Turnu Măgurele şi Nikopol şi a unui studiu de impact asupra mediului în
cadrul proiectului: “Waterway Infrastructure Development and Equipment
(WIDE) - Platform for the transport network în Turnu Măgurele – Nikopol
Cross-border Area” ”Dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pe căi
navigabile (WIDE) - Platforma pentru reţeaua de transport din zona
transfrontalieră Turnu Măgurele – Nikopol”.
S-a întocmit Strategia de dezvoltare a infrastructurii de transport în zona
transfrontaliera Turnu Măgurele – Nikopol.
11. Activităţi
de Elaborarea documentațiilor tehnice necesare, în funcție de cea existentă.
pregătire necesare şi Elaborarea cererii de finanțare.
sursele posibile de
finanţare
ale
acestora
10. Stadiul
actual:
evaluarea stadiului
de maturitate al
proiectului

12. Aspecte legale care Nu sunt aspecte de soluționat, din ceea ce se cunoaște la momentul
trebuie soluţionate
completării Fișei de proiect.
Lipsa de corelare între instituțiile de la nivel regional și național în pregatirea
Programelor Operaționale, ceea ce va duce la întârzierea aprobării acestora.
Lansarea solicitărilor de cereri de finanțare foarte târziu.
Lipsa resurse financiare locale, în cazul în care cota de contribuție a
beneficiarului va fi mare.
Estimarea financiară a proiectului

13. Riscuri
estimate
pentru
implementarea
proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei (suma
Buget orientativ al proiectului în euro:
cu TVA)
29.432.463,75
6.540.447,50
Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
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Buget de stat (Guvernul Buget local (contribuție
României)
din bugetul UAT)
lei

euro

lei

euro

Fonduri comunitare (UE)

lei

euro

3.826.220,27 850.271,17 588.649,28 130.810,95 25.017.594,16 5.559.465,37

Surse
private
(IMM)
lei
eur
o
-

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):29.432.463,75
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE):6.540.447,50

Infrastructura Sportiva pentru sanatate și agrement – Stadionul
Turnu Măgurele
de Turnu Măgurele
a

1.

Titlul proiectului

2.

Locaţia
desfăşurare
proiectului
Descrierea succintă Obiectivul general este generarea de performanță și sănătate prin
a proiectului
practicarea sportului în rândul tinerilor din regiune și din țară utilizând o
nouă bază sportivă, Stadionul Turnu Măgurele
Obiectivele specifice
 Realizarea bazei sportive Stadionul Turnu Măgurele în vederea
practicării mai multor discipline sportive precum atletism, fotbal,
rugby
 Dezvoltarea sistemului de competiții sportive de masă în Turnu
Măgureleși în întreaga regiune valorificând talentele locale din
Cluburile Sportive Școlare sau școli
 Asigurarea unui cadru care să permită activități de agrement
(spectacole, concerte) și competiții sportive cu particparea
publicului din zonă

3.

163

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Justificarea
proiectului:
identificate
regiune/
localitate

nevoi
în
judeţ/

Activități principale
1. Amenajarea bazei sportive – stadion, piste atletism, teren rugby
2. Organizarea unui set de competiții sportive anual
3. Organizarea de spectacole, festivaluri de interes pentru populație
Municipiul Turnu Măgurele are o populație de peste 27.778 de locuitori
și se confruntă cu probleme în privința natalității și migrării populației
către zone învecinate mai dezvoltate. Între cauzele ce fac ca tinerii să
părăsească municipiul se regăsesc lipsa locurilor de muncăși lipsa
zonelor/spațiilor de petrecere a timpului liber.
În municipiul Turnu Măgurele nu există o bază sportivă adecvată care să
permită desfășurarea activității Cluburilor Sportive Școlare sau a
organizării de competiții. Astfel de oportunități ar putea contribui la
rezolvarea problemelor pe care le au tinerii.
În plus, existența bazei sportive ar permite organizarea unor activități în
vederea creșterii nivelului de sănătate al populației.
Nu se cunosc.

Alte iniţiative care
complementează
sau în care se
integrează proiectul
descris
Calendar indicativ
Elaborarea documentațiilor tehnico-economice și obținerea avizelor și
acordurilor
Obținerea finanțării și semnarea contractului de finanțare
Implementarea proiectului
Structuri
Consiliul Local Turnu Măgurele
responsabile pentru Primăria Turnu Măgurele
implementarea
Asociații sportive
proiectului
Direcție județeană
Impactul estimat al Baza sportivă va fi amenajată în zona fostului poligon auto, în
proiectului regional vecinătatea DN54 Turnu Măgurele-Corabia.
Realizarea proiectului va conduce la dezvoltarea municipiului atât prin
atragerea de turiști sau participanți la competiții sportive sau evenimente
culturale (spectacole), cât și prin dezvoltare unor activități comerciale.
În plus, există posibilitatea obținerii unui efect pe termen lung din
perspectiva tranfrontalieră, baza sportivă putând fi utilizată de populația
din zona transfrontalieră.
Realizări-cheie
Amenajarea bazei sportive – stadion, pistă atletism, tribună de capacitate
Rezultate estimate
Stadiul
actual: Studiile tehnico-economice au fost demarate.
evaluarea stadiului
de maturitate al
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11.

12.
13.

proiectului
Activităţi
de
pregătire necesare şi
sursele posibile de
finanţare
ale
acestora
Aspecte legale care
trebuie soluţionate
Riscuri
estimate
pentru
implementarea
proiectului

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a cererii de finanțare.

Nu este cazul.

Lipsa de corelare între instituțiile de la nivel regional și național în
pregătirea Programelor Operaționale, ceea ce va duce la întârzierea
aprobării acestora.
Lansarea solicitărilor de cereri de finanțare foarte târziu.
Lipsa resurse financiare locale, în cazul în care cota de contribuție a
beneficiarului va fi mare.
Estimarea financiară a proiectului
Buget orientativ al Buget orientativ al proiectului în euro:
proiectului în lei
(suma cu TVA)
9.000.000
2.000.000
Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget
de
(Guvernul
României)
lei

stat Buget local Fonduri comunitare (UE)
(contribuție
din bugetul
UAT)
euro
lei
euro
lei

euro

260.000

1.700.000

180.000

40.000

7.650.000

Surse private
(IMM)

1.170.000
Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):9.000.000
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE):2.000.000

165

lei

euro
-

-

Campus medico-social de excelenta Turnu Măgurele

1.

Titlul proiectului

2.

Locaţia de desfăşurare Municipiul Turnu Măgurele
a proiectului
Descrierea succintă a Obiectivul general: asigurarea unui nivel ridicat de sănătate și
proiectului
incluziune socială pentru locuitorii de zona Turnu Măgurele
Obiective specifice
-dezvoltarea de servicii medicale excelentă în zona Turnu
Măgureleîn cadrul Spitalului Municipial Turnu Măgurele
- atragerea specialiștilor în domeniul medical asigurând o serie de
facilități în campusul special amenajat
- dezvoltarea de servicii sociale inclusive în special pentru
persoanele vârstnice singure
Justificarea
Datele demografice recente arată o scădere demografică. În plus,
proiectului: nevoi
migrarea tinerilor sau a adulților apți pentru muncăîn orașele mari
identificate în regiune/ din țară sau străinatate a generat o serie de probleme pentru
judeţ/ localitate
persoanele rămase în municipiu și în zonele învecinate. Aceste
persoane vârstnice sunt în cele mai multe cazuri bolnave și trebuie
sa își gestioneze singure activitatea zilnică.
Exista nevoia unui centru de specialitate care să asigure servicii
medicale de calitate – Spitalul Turnu Măgurele, dar și posibilitatea
de a fi îngrijiți de specialiști, atunci când este cazul.
Alte iniţiative care
Nu se cunosc.
complementează sau în
care se integrează
proiectul
Calendar indicativ
Elaborarea tuturor documentațiilor tehnice
Elaborare CF
Implementare
Structuri responsabile
Primăria municipiului Turnu Măgurele
pentru implementarea
proiectului
Impactul estimat al
Cetățenii municipiului Turnu Măgurele, dar și cei zi întreaga zonă
proiectului regional
vor avea acces la servicii medicale de calitate. În plus, va exista
posibilitatea furnizării unor astfel de servicii pentru turiștii români
sau străini ce vor avea posibilitatea sa ajungăîn zonă utilizând atât
transportul cu ferryboatul cât și alte căi de acces.
Realizări-cheie
Spitalul reabilitat și modernizat
Rezultate estimate
Centru medical de excelență
Stadiul actual:
Există Studiu de Fezabilitate și expertiză tehnică. Există Certificatul
evaluarea stadiului de
de Urbanism. În prezent se obțin avizele.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
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maturitate al
proiectului

11.

12.
13.

Activităţi de pregătire
necesare şi sursele
posibile de finanţare
ale acestora
Aspecte legale care
trebuie soluţionate
Riscuri estimate pentru
implementarea
proiectului

Prin Hotărârea Consiliului Local Turnu Măgurele nr 87/19.12.2012
s-au aprobat documențatia tehnico-economică și indicatorii tehnicoeconomici pentru obiectivul „Lucrări de reabilitare – consolidare la
Spitalul Municipal Turnu Măgureleși execuție șarpantă”
Finalizarea documentațiilor tehnice. Elaborarea documentațiilor
pentru celelalte componente ale proiectului.

Nu este cazul
Lipsa de corelare între instituțiile de la nivel regional și național în
pregătirea Programelor Operaționale, ceea ce va duce la întârzierea
aprobării acestora.
Lansarea solicitărilor de cereri de finanțare foarte târziu.
Lipsa resurse financiare locale, în cazul în care cota de contribuție a
beneficiarului va fi mare.
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al
proiectului în lei (suma
cu TVA)
27.000.000
6.000.000

Buget orientativ al proiectului în euro:

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat
(Guvernul României)
lei

euro

3.510.000

780.000

Buget local
(contribuție din
bugetul UAT)
lei
euro
540.000

120.000

Fonduri comunitare
(UE)

Surse private
(IMM)

lei

euro

lei

euro

22.950.000

5.100.000

-

-

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):27.000.000
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE):6.000.000

Dezvoltare Urbana Zonala – cartier Taberei

1.

Titlul proiectului

2.

Locaţia de desfăşurare a Proiectul va fi realizat în cartierul Taberei, municipiul Turnu
proiectului
Măgurele
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Descrierea
succintă
proiectului (obiective
activităţi principale)

a Obiectiv general: dezvoltarea economică socialăși teritorială a
şi orașului și a întregii zone, stimulând dezvoltarea urbană integrată a
Cartierului Taberei din municipiul Turnu Măgurele
Obiectivele specifice sunt
1. Adaptarea infrastructurii și a utilităților la standardele de
calitate europene
2. Dezvoltarea infrastructurii de transport și comunicatii din
cartier
3. Îmbunătățirea modalitatilor de stimulare economică
Activitati principale
- Realizarea Planului de Dezvoltare Urbană Zonal (PDZ Taberei)
- Reabilitarea rețelelor de utilități
- Reabilitarea infrastructurii de transport
- Promovarea potențialului economic al municipiului.
Justificarea proiectului:
În cartierul Taberei trăiesc 5.190 locuitori. Cele mai importante
nevoi identificate în
instituții existente în zona sunt: grădinița, creșa, școala, biserica,
regiune/ judeţ/ localitate
piața municipală, servicii de utilitate publică.
Cetățenii romi vor beneficia de accesul la infrastructura și servicii de
calitate într-un sistem inclusiv.
Alte iniţiative care
La momentul realizării Fișei de proiect, toate documentele de
complementează sau în care planificare strategică sunt în curs de elaborare, deci nu se cunosc alte
se integrează proiectul
inițiative.
descris
Menționăm că proiectul nu se suprapune cu intervențiile finanțate de
POS Mediu 2007-2013 în județul Teleorman, având ca beneficiar
Consiliul Județean Teleorman.
Calendar indicativ
Realizarea PDZ – Taberei – sf anului 2013
Realizarea documentațiilor tehnice
Realizare Cerere finanțare
Implementare
Structuri responsabile
Primăria municipiului Turnu Măgurele
pentru implementarea
proiectului
Impactul estimat al
Creșterea calității vieții locuitorilor din cartierul Taberei. După
proiectului regional
elaborarea documentațiilor tehnico-economice vor fi furnizate și
aceste informații.
Realizări-cheie
-asigurarea accesului la infrastructura de calitate pentru 5.190
Rezultate estimate
locuitori.
- asigurarea accesului la utilități publice pentru 5.190 locuitori.
- asigurarea accesului la servicii de calitate furnizate de instituțiile
localizate în aceasta zonă pentru 5.190 locuitori.
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10. Stadiul actual: evaluarea
stadiului de maturitate al
proiectului
11. Activităţi de pregătire
necesare şi sursele posibile
de finanţare ale acestora
12. Aspecte legale care trebuie
soluţionate
13. Riscuri estimate pentru
implementarea proiectului

Este inițiată procedura de achiziție publică de servicii privind
întocmirea Studiului de fezabilitate – Dezvoltare Urbană Zonală –
Cartier Taberei
Elaborarea PDZ,documentații tehnice, CF.
Sursa de finanțare posibilă programul operațional regional 20142020
Nu este cazul
Lipsa de corelare între instituțiile de la nivel regional și național în
pregătirea Programelor Operaționale, ceea ce va duce la întârzierea
aprobării acestora.
Lansarea solicitărilor de cereri de finanțare foarte târziu.
Lipsa resurse financiare locale, în cazul în care cota de contribuție a
beneficiarului va fi mare.
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al
proiectului în lei (suma cu
TVA)
27,873,828.00

Buget orientativ al proiectului în euro:

6,194,184.00

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
1.

Buget de stat (Guvernul
României)

Buget local (contribuție
din bugetul UAT)

lei

euro

lei

euro

3,623,597.64

805,243.92

557,476.56

Fonduri comunitare (UE)

euro

(IMM)
lei

5,265,056.40

-

lei

123,883.68 23,692,753.80

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 27,873,828.00
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 6,194,184.00
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Surse
private

1.
2.
3.

Titlul proiectului

Dezvoltare Urbana Zonala – cartier Odaia

Locaţia de desfăşurare
a proiectului
Descrierea succintă a
proiectului (obiective
şi activităţi principale)

Proiectul va fi realizat în cartierul Odaia situat în partea de vest a orașului.

4.

Justificarea
proiectului: nevoi
identificate în regiune/
judeţ/ localitate

5.

Alte iniţiative care
complementează sau
în care se integrează
proiectul descris

6.

Calendar indicativ

7.

Structuri responsabile
pentru implementarea
proiectului
Impactul estimat al
proiectului regional
Realizări-cheie
Rezultate estimate
(indicatori)

8.
9.

10. Stadiul actual:
evaluarea stadiului de

Obiectivul general este creșterea calității vieții locuitorilor cartierului Odaia
din municipiul Turnu Măgurele, asigurând un climat inclusiv, favorabil
dezvoltării tuturor categoriilor socio-profesionale
Obiectivele specifice sunt
- Îmbunătățirea calității infrastructurii de transport și a utilităților
publice
- Creșterea nivelului de eficiență energetică
- Generarea unui climat incluziv din punct de vedere social
În cartierul Odaia trăiesc 3.013 locuitori. Cele mai importante instituții
existente în zonă sunt gradinița, cabinet medical, biserica.
Lipsa infrastructurii de alimentare cu apă sau lipsa sistemului de canalizare
conduc la un nivel scăzut de viață, riscuri de apariție a unor boli ce afecteză
întreaga populației a cartierului.
Cetățenii romi vor beneficia de accesul la infrastructura și servicii de
calitate într-un sistem inclusiv.
La momentul realizării Fișei de proiect, toate documentele de planificare
strategicsunt în curs de elaborare, deci nu se cunosc alte inițiative.
Menționăm că proiectul nu se suprapune cu intervențiile finanțate de POS
Mediu 2007-2013 în județul Teleorman, având ca beneficiar Consiliul
Județean Teleorman.
Realizarea PDZ – Odaia – sf anului 2013
Realizarea documentațiilor tehnice
Realizare Cerere finanțare
Implementare
Primăria municipiului Turnu Măgurele

Proiectul va asigura creșterea calității vieții în cartier. Cetățenii vor avea
acces la servicii de calitate și vor avea asigurat un standard normal de viață.
-asigurarea accesului la infrastructura de calitate pentru 3.013 locuitori
- asigurarea accesului la utilități publice pentru 3.013 locuitori
- asigurarea accesului la servicii de calitate furnizate de instituțiile
localizate în aceasta zona pentru 3.013 locuitori.
Este inițiată procedura de achiziție publică de servicii privind întocmirea
Studiului de fezabilitate – Dezvoltare Urbană Zonală – Cartier Odaia
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maturitate al
proiectului
11. Activităţi de pregătire
necesare şi sursele
posibile de finanţare
ale acestora
12. Aspecte legale care
trebuie soluţionate
13. Riscuri estimate
pentru implementarea
proiectului

Elaborarea PDZ,documentații tehnice, CF.
Sursa de finanțare posibilă programul operațional regional 2014-2020
Nu este cazul
Lipsa de corelare între instituțiile de la nivel regional și național în
pregătirea Programelor Operaționale, ceea ce va duce la
întârziereaaprobării acestora.
Lansarea solictărilor de cereri de finanțare foarte târziu.
Lipsa resurse financiare locale, în cazul în care cota de contribuție a
beneficiarului va fi mare.
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al
proiectului în lei
(suma cu TVA)
47,007,697.50

Buget orientativ al proiectului în euro:

10,446,155.00
Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)

1.

Buget de stat (Guvernul
României)
lei
6,111,000.68

euro

Buget local (contribuție
din bugetul UAT)
lei

euro

1,358,000.15 940,153.95 208,923.10

Fonduri comunitare (UE)

lei

euro

39,956,542.88

8,879,231.75

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 47,007,697.50
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 10,446,155.00

1.

Titlul proiectului

Dezvoltare Urbană Zonală – cartier Măgurele
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Surse
private
(IMM)
lei euro
-

-

2.

3.

Locaţia de desfăşurare a
proiectului (judeţ/judeţe,
localitate/localităţi)
Descrierea succintă a
proiectului (obiective şi
activităţi principale)

4.

Justificarea proiectului:
nevoi identificate în
regiune/ judeţ/ localitate

5.

Alte iniţiative care
complementează sau în
care se integrează
proiectul descris

6.

Calendar indicativ

7.

Structuri responsabile
pentru implementarea
proiectului
Impactul estimat al
proiectului regional

8.

9.

Realizări-cheie
Rezultate estimate

Municipiul Turnu Măgurele, cartier Măgurele

Obiectivul general este creștereacalității
vieții locuitorilor
cartierului Măgurele din municipiul Turnu Măgurele, asigurând un
climat inclusiv, favorabil dezvoltării tuturor categoriilor socioprofesionale
Obiectivele specifice sunt
- Îmbunătățirea calității infrastructurii de transport și a
utilităților publice
- Creșterea nivelului de eficiență energetică
- Generarea unui climat incluziv din punct de vedere social
Cei peste 4000 de locuitori ai cartierului Măgurele au nevoie de
acces la infrastructura și servicii de calitate. Lipsa infrastructurii de
alimentare cu apă sau lipsa sistemului de canalizare conduc la un
nivel scăzut de viață, riscuri de apariție a unor boli ce afecteză
întreaga populației a cartierului.
Cetățenii romi vor beneficia de accesul la infrastructura și servicii de
calitate intr-un sistem inclusiv.
La momentul realizării Fișei de proiect, toate documentele de
planificare strategică sunt în curs de elaborare, deci nu se cunosc alte
inițiative.
Menționăm că proiectul nu se suprapune cu intervențiile finanțate de
POS Mediu 2007-2013 înjudețul Teleorman, având ca beneficiar
Consiliul Județean Teleorman.
Realizarea PDZ – Măgurele – sf anului 2013
Realizarea documentațiilor tehnice
Realizare Cerere finanțare
Implementare
Primăria municipiului Turnu Măgurele

Proiectul va asigura creștereacalității vieții în cartier. Cetățenii vor
avea acces la servicii de calitate și vor avea asigurat un standard
normal de viață.
-asigurarea accesului la infrastructura de calitate pentru 4.024
locuitori
- asigurarea accesului la utilități publice pentru 4.024 locuitori
- asigurarea accesului la servicii de calitate furnizate de instituțiile
localizate în aceasta zonă pentru 4.024 locuitori.
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Este inițiată procedura de achiziție publica de servicii privind
întocmirea Studiului de fezabilitate – Dezvoltare Urbană Zonală –
Cartier Măgurele
Elaborarea PDZ,documentații tehnice, CF.
Sursa de finanțare posibilă programul operațional regional 20142020

10. Stadiul actual: evaluarea
stadiului de maturitate al
proiectului
11. Activităţi de pregătire
necesare şi sursele
posibile de finanţare ale
acestora
12. Aspecte legale care
trebuie soluţionate
13. Riscuri estimate pentru
implementarea
proiectului

Nu este cazul
Lipsa de corelare între institutiile de la nivel regional și national în
pregatirea Programelor Operationale, ceea ce va duce la intarzierea
aprobarii acestora.
Lansarea solicitărilor de cereri de finanțare foarte târziu.
Lipsa resurse financiare locale, în cazul în care cota de contribuție a
beneficiarului va fi mare.
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al
proiectului în lei (suma
cu TVA)
75,204,324.00

Buget orientativ al proiectului în euro:

16,712,072.00

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul
României)
lei
9,776,562.12

euro

Buget local (contribuție din
bugetul UAT)
lei

2,172,569.36 1,504,086.48

Fonduri comunitare
(UE)

euro

lei

euro

334,241.44

63,923,675.
40

14,205
,261.2
0

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 75,204,324.00
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 16,712,072.00

1.

Titlul proiectului

Dezvoltare Urbana Zonala - Centru
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Surse
private
(IMM)
lei
-

2.
3.

Locaţia de desfăşurare
a proiectului
Descrierea succintă a
proiectului (obiective şi
activităţi principale)

4.

Justificarea proiectului:
nevoi identificate în
regiune/ judeţ/
localitate

5.

Alte iniţiative care
complementează sau în
care se integrează
proiectul descris

6.

Calendar indicativ
(durata proiectului şi
perioada estimată de

Centrul municipiului Turnu Măgurele (conform PUG, PUZ)
Obiectiv general: creștereaeconomică sociala și teritoriala a orasului și a
întregii zone, stimulând dezvoltarea urbană integrată a Centrului
municipiului Turnu Măgurele
Obiectivele specifice sunt
4. Adaptarea infrastructurii și a utilităților la standardele de calitate
și performanță solicitate pentru un centru urban
5. Dezvoltarea teritoriala integrata prin specializare inteligenta
6. Îmbunătățirea modalitatilor de stimulare economică în jurul
centrului municipiului valorificând patrimoniul preluat de la
UM.
Activități principale
- Realizarea Planului de Dezvoltare Urbană Zonal (PDZ - Centru)
- Reabilitarea rețelelor de utilități
- Reabilitarea infrastructurii de transport
- Reabilitarea centrului istoric
- Dezvoltarea unui Centru de Expertiză și Formare în domeniul
Transportului Fluvial
- Promovarea potențialului economic al municipiului.
Zona centrală a orașului este una dintre cele mai vechi zone urbane, cu
tradiție istorică ce nu poate fi valorificată corespunzător din cauza
nivelului scăzut de calitate a infrastructurii și a utilităților publice.
Atât în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, cât și în județul
Teleorman, municipiul Turnu Măgurele are un rol important în
dezvoltarea economică și socială, având în vedere că este un municipiu
port, cu punct de trecere a frontierei în Bulgaria. Având în vedere
locația, dar și lipsa din ce în ce mai pronunțată a personalului de
specialitate angrenat în domeniul transportului fluvial, Primăria
consideră oportună dezvoltarea unui Centru de Expertiză și Formare în
domeniul Transportului Fluvial.
La momentul realizarii Fisei de proiect, toate documentele de planificare
strategica sunt în curs de elaborare, deci nu se cunosc alte initiative.
Mentionam ca proiectul nu se suprapune cu interventiile finantate de
POS Mediu 2007-2013 înjudețul Teleorman, având ca beneficiar
Consiliul Judetean Teleorman.
Realizarea PDZ – Centru – sf anului 2013
Realizarea documentațiilor tehnice
Realizare Cerere finanțare
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7.

8.

9.

punere în aplicare)
Structuri responsabile
pentru implementarea
proiectului
Impactul estimat al
proiectului regional

Implementare
Primaria Turnu Măgurele

Creștereacalitățiivieții locuitorilor din zona centrală, creșterea
atractivității
zonei
pentru
investiții.
După
elaborarea
documentațiilortehnico-economice vor fi furnizate și aceste informatii.
-asigurarea accesului la infrastructura de calitate pentru 30.000 locuitori
- asigurarea accesului la utilități publice pentru 30.000 locuitori
-asigurarea accesului la servicii de calitate furnizate de instituțiile
localizate în aceasta zonă pentru 30.000 locuitori.
Exista PUZ.

Realizări-cheie
Rezultate estimate
(indicatori)

10. Stadiul actual:
evaluarea stadiului de
maturitate al proiectului
11. Activităţi de pregătire
necesare şi sursele
posibile de finanţare ale
acestora
12. Aspecte legale care
trebuie soluţionate
13. Riscuri estimate pentru
implementarea
proiectului

Elaborarea PDZ,documentatii tehnice, CF.
Sursa de finanțare posibilă programul operational regional 2014-2020
Nu este cazul
Lipsa de corelare între institutiile de la nivel regional și național în
pregătirea Programelor Operationale, ceea ce va duce la întârzierea
aprobării acestora.
Lansarea solicitărilor de cereri de finanțare foarte târziu.
Lipsa resursei financiare locale, în cazul în care cota de contribuție a
beneficiarului va fi mare.
Estimarea financiară a proiectului

Buget orientativ al
proiectului în lei (suma
cu TVA)
104,637,501.00

Buget orientativ al proiectului în euro:

23,252,778.00

1.
Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
Buget de stat (Guvernul
României)
lei

euro

Buget local (contribuție
din bugetul UAT)
lei

euro
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Fonduri comunitare (UE)

lei

euro

Surse
private
(IMM)
lei eur
o

13,602,875.13 3,022,861.14 2,092,750.02 465,055.56

88,941,8
75.85

19,764,861.30

-

-

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE): 104,637,501.00
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE): 23,252,778.00

1.

Titlul proiectului

Baza de agrement Danubius

2.

Locaţia de desfăşurare
a proiectului
Descrierea succintă a
proiectului (obiective şi
activităţi principale)

Județul Teleorman, municipiul Turnu Măgurele
Zona de confluență Dunăre-Olt
Obiectivul general: Crearea unei zone de agrement în sudul județului
Teleorman,la confluența Oltului cu Dunarea.
Obiectivele specifice:
-Valorificarea potențialului turistic al Dunării;
-Relansarea activității economice și dezvoltarea mediului de afaceri în
Turnu Măgurele și județul Teleorman;
-Protejarea ecosistemului.
Activități principale:
-Cazare de tip clasic (hotel) și de vacanta (bungalow, camping, casuta
rustica);
-Servicii de alimentație publică de tip clasic (restaurant, bar) și de tip
plajă/agrement (chioșcuri)
- Servicii comerciale generale și specializate (carburanți, sortiment
minimal de piese auto, articole plajăși agrement, articole de pescuit și
vânătoare)
- cantonamente/competiții pentru sportivii de performanță
- activități sportive, ca agrement și relaxare(nautice și terestre)
- activități de agrement caracteristice unui parc de distracții
- pescuit sportiv și vânătoare
- turism pe Dunăre și spre locurile de vânătoare
Prin proiect se urmărește realizarea unui complex turistic prin intervenție
minimă asupra naturii, păstrându-i identitatea.
- vor fi oferite condiții bune pentru petrecerea timpului liber în
liniste, organizare de tabere pentru cantonament și instruire sportivă
- în dorinta de a valorifica potențialul turistic neexploatat al râului
Olt, s-a gândit construirea unei baze sportive și de agrement, fiind
simțităîn mod acut nevoia înființării de puncte de recreere și
instruire a sportivilor la nivelul județului, în zona șiîn apropiere nu
există astfel de amenajări.

3.

4.

Justificarea proiectului:
nevoi identificate în
regiune/ judeţ/
localitate
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Alte iniţiative care
complementează sau în
care se integrează
proiectul descris
Calendar indicativ

Structuri responsabile
pentru implementarea
proiectului
Impactul estimat al
proiectului regional

Realizări-cheie
Rezultate estimate
(indicatori)
Stadiul actual:
evaluarea stadiului de
maturitate al
proiectului (studiile
existente: studiu de
fezabilitate, studii,
studii de piaţă, studii
urbane, etc.)
Activităţi de pregătire
necesare şi sursele
posibile de finanţare
ale acestora
Aspecte legale care
trebuie soluţionate
Riscuri estimate pentru

NEVOI IDENTIFICATE ÎN REGIUNE/LOCALITATE
- înjudețul Teleorman nu este valorificat potentialul oferit de raul Olt
- nu există o bază de agrement sportiv/turistic în județ
- nu este dezvoltat turismul în zonă
- locuitorii județului nu au nici o posibilitate de petrecere a timpului
liber/de receere.
Nu se cunosc alte inițiative în afara acesteia.

Actualizarea documentațiilor tehnico-economice (exista SF și PT)
Elaborarea Cererii de finanțare
Semnarea contractului de finanțare
Implementarea proiectului
Primăria municipiului Turnu Măgurele

Proiectul va contribui la dezvoltarea economicăși socială a zonei prin
crearea de locuri de muncă, dezvoltarea de noi companii destinate
serviciilor turistice și de agrement.
În plus, organizarea unor astfel de forme de petrecere a timpului liber va
conduce la diminuarea utilizării necontrolate a mediului, diminuând astfel
poluarea ce poate fi generată de turismul necontrolat.
Baza de agrement Danubius
Accesul pentru cel puțin 1000 de turiști pe an
Organizarea a cel puțin 5 compeții sportive
SF,PT

Proiectul ar putea fi finantat din viitorul program destinat dezvoltării
regionale înRomânia (perioada 2014-2020)

Nu este cazul
Lipsa de corelare între instituțiile de la nivel regional și național în
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pregătirea Programelor Operaționale, ceea ce va duce la întârzierea
aprobării acestora.
Lansarea solictărilor de cereri de finanțare foarte târziu.
Lipsa resurse financiare locale, în cazul în care cota de contribuție a
beneficiarului va fi mare.
Estimarea financiară a proiectului

implementarea
proiectului

Buget orientativ al proiectului în lei (suma
cu TVA)
67.500.000

Buget orientativ al proiectului în euro:
15.000.000

Sursele de finanțare în lei și euro (sume cu TVA)
1.

Buget de stat
(Guvernul României)
lei

euro

8.775.000

1.950.000

Buget local
(contribuție din
bugetul UAT)
lei
euro
1.350.000

300.000

Fonduri comunitare
(UE)

Surse private
(IMM)

lei

euro

lei

euro

57.375.000

12.750.000

-

-

Total buget public în lei (buget de stat+buget local+fonduri UE):67.500.000
Total buget public în euro (buget de stat+buget local+fonduri UE):15.000.000
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