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1. CONTEXTUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 
 

1.1. Contextul European de Dezvoltare Durabilă 

1.1.1. Orientări politice și bugetare la nivel european 

Ursula von der Leyen, președintele ales în 2019, de către 
Parlamentul European, pentru a conduce Comisia 
Europeană pentru următorii 5 ani, a sintetizat orientările 
politice propuse pentru perioada 2019-2024 sub deviza “O 
Uniune mai ambițioasă”. 

În anii care urmează, în contextul în care lumea întreagă 
traversează una dintre cele mai dificile perioade de criză, cea 
provocată de pandemia Covid-19, Europa trebuie să 
conducă tranziția către o planetă sănătoasă și o nouă lume 
digitală.  

Orientările politice actuale se concentrează asupra a șase ambiții emblematice pentru Europa pentru 
următorii cinci ani, precum și pentru perioada ulterioară: 

 Un Pact ecologic (verde) european 
 O economie în serviciul cetățenilor 
 O Europă pregătită pentru era digitală 
 Protejarea modului nostru de viață european 
 O Europă mai puternică pe plan internațional 
 Un nou elan pentru democrația europeană 

Pactul verde european este foaia de 
parcurs a UE pentru a ajunge la o economie 
durabilă și oferă un plan de acțiune menit să 
stimuleze utilizarea eficientă a resurselor 
prin trecerea la o economie circulară, mai 
curată, și să refacă biodiversitatea și să 
reducă poluarea. UE vrea să devină neutră 
din punctul de vedere al impactului asupra 
climei până în 2050. Planul prevede 
investițiile necesare și instrumentele de 
finanțare disponibile, arătând cum se poate 

asigura o tranziție justă și incluzivă, fiind necesare acțiuni în toate sectoarele economiei, inclusiv: 
• investiții în tehnologii ecologice 
• sprijin pentru inovare în sectorul industrial 
• introducerea unor forme de transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai 

sănătoase 
• decarbonizarea sectorului energetic 
• îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor 

https://info/files/annex-roadmap-and-key-actions_ro
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• colaborarea cu partenerii internaționali pentru îmbunătățirea standardelor de mediu la nivel 
mondial 

O economie în serviciul cetățenilor are drept scop susținerea echității sociale și a prosperității. 
Comisia consideră că este esențial să sprijine întreprinderile mici și mijlocii, care formează coloana 
vertebrală a economiei UE, astfel încât acestea să se dezvolte și mai mult. Domeniile de acțiune 
vizate prin această prioritate sunt: 
 

• uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă 
• Piața internă 
• Locuri de muncă, creștere economică și investiții 
• Semestrul european 
• Stimularea creării de locuri de muncă 
• Ocuparea forţei de muncă tinere 

 
Comisia Europeană facilitează întreprinderilor mici calea către inovare, si urmărește punerea în 
aplicare integrală a pilonului european al drepturilor sociale.  

În domeniul sănătății, Comisia își propune un plan european de combatere a cancerului, pentru a 
sprijini eforturile statelor membre. 

O Europă pregătită pentru era digitală. Comisia consideră că tranziția digitală ar trebui să aducă 
beneficii întregii societăți, punându-i pe oameni pe primul plan și deschizând noi oportunități pentru 
întreprinderi. Soluțiile digitale sunt esențiale și pentru combaterea schimbărilor climatice și 
asigurarea tranziției către o economie verde, abordarea fiind axată pe trei piloni: 

• Tehnologia în serviciul cetățenilor  
• economie digitală echitabilă și competitivă 
• societate deschisă, democratică și durabilă 

 
Prin protejarea modului nostru de viață european, Comisia consideră că Europa trebuie să apere 
și justiția și valorile fundamentale ale UE, statul de drept fiind esențial pentru o Uniune a egalității, 
a toleranței și a echității sociale.  
Dorind un nou elan pentru democrația europeană, Comisia își va consolida parteneriatul cu 
Parlamentul European, care reprezintă vocea cetățenilor, asigurând atât implicarea acestuia în toate 
etapele negocierilor internaționale, cât și transparența și integritatea în întregul proces legislativ. 

În contextul actual determinat de criza sanitară COVID-19, care a afectat social și economic 
statele membre, Comisia Europeană coordonează un răspuns european comun la epidemia 

provocată de corona virus, luând măsuri ferme pentru a consolida sectoarele de sănătate publică 
și pentru a atenua impactul socioeconomic în Uniunea Europeană. 

Astfel, liderii UE au convenit asupra planului de redresare pentru Europa. 

Planul de redresare si bugetul UE pe termen lung sprijină REDRESAREA după pandemia de 
COVID-19 și investițiile în TRANZIȚIA VERDE ȘI CEA DIGITALĂ. 
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Comisia propune astfel mobilizarea unui buget consolidat al UE pentru a sprijini repararea 
prejudiciilor economice și sociale imediate cauzate de pandemia de coronavirus, pentru a demara 
redresarea și pentru a pregăti un viitor mai bun pentru noua generație: 

Instrument de solidaritate SURE/ Mecanismul European de 
Stabilitate / Fondul de garantare pentru lucrători si întreprinderi 
BEI 

 540 miliarde Euro 

Next Generation EU 750 miliarde Euro 
Cadrul financiar Multianual 1 100 miliarde Euro 

 

 Next Generation EU este un nou instrument de redresare, în valoare de 750 de miliarde 
EUR, care va consolida bugetul UE cu noi fonduri obținute de pe piețele financiare în perioada 
2021-2024 și va fi pus în aplicare prin intermediul a trei piloni: 

• Sprijinirea redresării statelor membre  - finanțat prin mecanismul de redresare și 
reziliență, asistență în materie de redresare pentru coeziune și teritoriile europene REACT-
UE, programe consolidate de dezvoltare rurală, mecanismul consolidat pentru o tranziție 
justă; 

• Relansarea economiei și sprijinirea investițiilor private – finanțat prin instrumentul de 
sprijin pentru solvabilitate, mecanismul de investiții strategice, programul InvestEU; 

• Valorificarea învățămintelor desprinse din criză – finanțat prin noul program în domeniul 
sănătății, consolidarea rezervei rescEU, consolidarea programelor de cercetare, inovare și 
acțiune externă. 

Investițiile publice joacă un rol vital în redresarea echilibrată și durabilă. Prin urmare, cea mai 
mare parte a finanțării acordate prin instrumentul Next Generation EU (peste 80 %) va fi utilizată 

pentru a sprijini investițiile publice și reformele structurale esențiale din statele membre, 
concentrate în domeniile în care impactul crizei și necesitățile în materie de reziliență sunt cele 

mai mari.  
Mecanismul de redresare și reziliență, împreună cu Politica de coeziune și Mecanismul pentru o 
tranziție justă, vor contribui la realizarea acestor obiective importante. Punerea lor în aplicare va 
fi integrată în semestrul european. Comisia propune un nou Program în domeniul sănătății care 

să permită consolidarea securității sanitare și pregătirea pentru viitoarele crize din domeniul 
sănătății.

 

1074.3 750

Planul de cheltuieli al UE pentru 2021-2027 - 1824,3 miliarde

(miliarde)

Bugetul pe 7 ani al UE – cadrul 
financiar multianual (CFM)

Next Generation EU
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Cheltuielile defalcate ale UE pentru 2021-2027 
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Din care 
NextG 
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InvestEU 
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reziliență 
Mecanism 
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protecție 
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rescEU 
Programul 
pentru 
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Politica 
agricolă 
comună 
Politica 
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pescuit 
comună 
Fondul 
pentru o 
tranziție 
justă 
 
 
 

Fondul 
pentru azil 
și migrație 
Fondul de 
gestionare 
integrată a 
frontierelor 

Fondul 
european 
de 
apărare 
Fondul 
pentru 
securitate 
internă 
 

Instrument
de 
vecinătate, 
cooperare 
pentru 
dezvoltare 
și 
cooperare 
internațion
ală 
(IVCDCI) 
Instrument
de ajutor 
umanitar 

 

 
Integrarea aspectelor climatice: 30% din cheltuielile globale la nivelul tuturor programelor 
 
Integrarea dimensiunii digitale: cheltuieli pentru transformarea digitală la nivelul tuturor programelor 

 

143.4

1099.7

373.9

22.7
13.2

98.4
73.1

Miliarde EUR, la prețurile din 2018

Piața unică, inovare și sectorul digital
Coeziune, reziliență și valori
Resurse naturale și mediu
Migrație și gestionarea frontierelor
Securitate și apărare
Vecinătate și întreaga lume
Administr.publică europeană
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1.1.2. Domenii de intervenție și mecanisme actuale 

Coeziune, reziliență și valori: Politica de coeziune și dezvoltare regională 

Politica de coeziune (politica regională) este una din cele mai importante şi mai complexe politici 
ale Uniunii Europene, statut ce decurge din obiectivul de reducere a decalajelor economice, sociale 
şi teritoriale între diversele regiuni şi state membre ale Uniunii Europene. 

Mai mult, această politică are rol în coagularea de strategii de dezvoltare integrată, care reunesc 
intervenții din diferite domenii, precum infrastructură, cercetare şi inovare, ocuparea forței de 
muncă, educație, mediul de afaceri, protecția mediului, schimbări climatice şi eficiență energetică, 
într-un pachet de politici coerente, care se adresează contextului regional sau chiar local, fiind una 
dintre cele mai vizibile politici, mai ales în relația cu cetățenii. 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune modernizarea 
politicii de coeziune. 

În perioada 29 – 30 mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul 
legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2012-2027. Acesta cuprinde: 

• Regulamentul privind prevederile comune (CPR)  
• Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de 

coeziune (FC)  
• Regulamentul privind cooperarea teritorială; 
• Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 
• Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+) 

Coeziune reziliență și valori: Mecanismul de redresare și reziliență 

 
Mecanismul este principalul instrument de redresare, aflat în centrul NextGenerationEU, și va 
sprijini eforturile UE de a ieși mai puternică și mai rezilientă din criza actuală. Prin intermediul 
mecanismului se va oferi o sumă de 672,5 miliarde de euro, sub formă de împrumuturi și granturi ce 
vor fi concentrate în primii ani, esențiali pentru redresare, anunță Comisia Europeană. În luna 
septembrie 2020, Comisia Europeană a stabilit orientări strategice pentru punerea în aplicare a 
Mecanismului de redresare și reziliență în cadrul Strategiei sale anuale privind creșterea durabilă 
pentru 2021. 

Cele patru dimensiuni ale strategiei sustenabilitatea mediului, productivitatea, echitatea și 
stabilitatea macroeconomică – ar trebui să rămână principiile directoare ale planurilor de redresare 
și reziliență ale statelor membre și ale programelor lor naționale de reformă și investiții. 

Pentru a beneficia de acest mecanism, statele membre ar trebui să prezinte proiecte de planuri de 
redresare și reziliență în care să descrie agendele naționale de investiții și reforme în conformitate 
cu obiectivele de politică ale UE menționate mai sus și care vor permite statelor membre să își 
consolideze potențialul de creștere economică, crearea de locuri de muncă și reziliența economică și 
socială și să facă față tranziției verzi și celei digitale. Astfel, Comisia încurajează statele membre să 
includă în planurile lor investiții și reforme în următoarele domenii emblematice: 
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 Accelerare – acordarea de întâietate tehnologiilor curate perene și accelerarea dezvoltării și 
utilizării surselor regenerabile de energie. 

 Renovare – îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și private. 

 Reîncărcare și realimentare – promovarea unor tehnologii curate, viabile pe termen lung, 
pentru a accelera utilizarea unor stații de transport, încărcare și realimentare durabile, 
accesibile și inteligente și pentru a extinde rețeaua de transport public. 

 Conectare – introducerea rapidă a serviciilor rapide în bandă largă în toate regiunile și 
gospodăriile, inclusiv a rețelelor de fibră optică și a rețelelor 5G. 

 Modernizare – digitalizarea administrației și a serviciilor publice, inclusiv a sistemelor 
judiciare și de asistență medicală. 

 Extindere pe scară largă – Creșterea capacităților de cloud de date industriale în Europa și 
dezvoltarea celor mai puternice, de vârf și sustenabile procesoare. 

 Recalificare și perfecționare – Adaptarea sistemelor de învățământ pentru a sprijini 
competențele digitale și educația și formarea profesională pentru toate vârstele. 

Termene: 

• 1 ianuarie 2021: Mecanismul ar trebui să devină operațional  
• 30 aprilie 2021: Termenul de depunere a planurilor de redresare și reziliență 
• 15 octombrie 2021: statele membre sunt încurajate să își prezinte proiectele de planuri 

preliminare începând cu această dată 
 

Coeziune, reziliență și valori: Mecanismul de protecție civilă al Uniunii – rescEU 
Mecanismul de protecție civilă al Uniunii – RescEU 

Mecanismul instituie o nouă rezervă europeană de capacități (așa-numita rezervă rescEU), inclusiv 
avioane destinate stingerii incendiilor și elicoptere, îmbunătățind prevenirea dezastrelor și a 
pregătirii pentru intervenție în caz de dezastre. RescEU poate fi activat pentru a răspunde la situații 
cum ar fi urgențele medicale sau incidentele chimice, biologice, radiologice și nucleare.  

Consiliul a luat o serie de măsuri pentru a coordona răspunsul UE la epidemia de COVID-19. 
Amploarea actuală a epidemiei a demonstrat necesitatea coordonării suplimentare a acțiunilor 
noastre la nivelul UE.  

Comisia Europeană a decis să creeze o rezervă strategică rescEU de echipamente medicale, cum ar 
fi ventilatoarele și măștile de protecție, pentru a ajuta țările Uniunii Europene în contextul pandemiei 
de COVID-19. Rezerva va include echipamente medicale precum echipamente medicale de terapie 
intensivă, cum ar fi ventilatoarele, echipamente individuale de protecție, cum ar fi măștile 
reutilizabile, vaccinuri, tratamente și materiale de laborator.  

Abordarea este coordonată și le conferă statelor membre o poziție puternică atunci când negociază 
cu industria în ceea ce privește disponibilitatea și prețul produselor medicale. 
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Mecanismul de protecție civilă a fost activat de peste 330 de ori începând cu 2001. Printre cazurile 
recente de activare s-au numărat: 

• urmările ciclonului tropical Idai în Mozambic (2019) 
• cutremurul din Albania (2019)  
• incendiile forestiere din Suedia (2018), Bolivia (2019) sau Grecia (2019) 
• situația de urgență privind sănătatea cauzată de COVID-19 (2020) 

Coeziune reziliență și valori: Programul pentru sănătate 
 
Programul „UE pentru sănătate” este răspunsul UE la criza COVID-19, care a avut un impact 
major asupra personalului medical și sanitar, asupra pacienților și asupra sistemelor de sănătate din 
Europa. Cu fonduri de 9,4 miliarde EUR, „UE pentru sănătate” este cel mai valoros program în 
domeniul sanitar. El va oferi finanțare țărilor UE, organizațiilor și ONG-urilor din domeniul 
sănătății. Solicitările de finanțare se vor putea depune în 2021. Programul are drept obiective: 

• sporirea gradului de pregătire a UE în fața amenințărilor transfrontaliere majore la adresa 
sănătății, creând:  

o rezerve de materiale medicale pentru situații de criză 
o o rezervă de personal medical și de experți care să poată fi mobilizată pentru a 

răspunde la crize oriunde în UE 
o o supraveghere mai amplă a amenințărilor la adresa sănătății 

• consolidarea sistemelor de sănătate, astfel încât acestea să facă față atât epidemiilor, cât și 
provocărilor pe termen lung, stimulând:  

o prevenirea bolilor și promovarea sănătății în condițiile îmbătrânirii populației 
o transformarea digitală a sistemelor de sănătate 
o accesul grupurilor vulnerabile la asistență medicală 

• va face medicamentele și dispozitivele medicale disponibile și accesibile, va susține 
utilizarea prudentă și eficientă a anti microbienelor și va promova atât inovarea în domeniul 
medical și farmaceutic, cât și metodele mai ecologice de producție. 

Prioritățile Comisiei în materie de sănătate 
 lupta împotriva cancerului,  
 reducerea numărului de infecții rezistente la anti microbiene  
 îmbunătățirea ratelor de vaccinare 
 extinderea rețelelor europene de referință pentru bolile rare  
 cooperare internațională pentru a găsi soluții la amenințările și provocările mondiale în 

materie de sănătate. 
 

Resurse naturale și mediu: Politica agricolă comună 
 
La 1 iunie 2018, Comisia Europeană a prezentat câteva propuneri legislative privind politica 
agricolă comună (PAC) dincolo de anul 2020. Scopul este ca PAC să devină mai ușor adaptabilă la 
provocări actuale și viitoare precum schimbările climatice și reînnoirea generațiilor, sprijinind în 
același timp fermierii europeni și competitivitatea agriculturii. 



 
 

10 

Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 prevede ca PAC 
să se concentreze asupra activităților sale esențiale cu ajutorul celor 286,2 miliarde EUR alocate 
FEGA și al celor 78,8 miliarde EUR alocate FEADR. Fondul European de Garantare Agricolă 
finanteaza măsurile de reglementare sau sprijinire a piețelor agricole și pentru plățile directe către 
agricultori, iar Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală finanțează programele de 
dezvoltare rurală. Aceste fonduri agricole sunt completate de finanțarea suplimentară aferentă 
programului Orizont Europa care include 10 miliarde EUR destinate sprijinirii cercetării și inovării 
în sectorul alimentar, în agricultură, în dezvoltarea rurală și în bioeconomie.  

Sprijinul din FEGA și din FEADR vizează îmbunătățirea în continuare a dezvoltării sustenabile a 
agriculturii, a sectorului alimentar și a zonelor rurale și contribuie la îndeplinirea următoarelor 
obiective generale: 

 promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care garantează securitatea 
alimentară; 

 stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă; 

 consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale. 

Obiectivele respective sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului prin 
stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și 
în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri. 

Cele 9 obiective specifice ale viitoarei PAC sunt: 

Obiectiv  

Asigurarea unor venituri 
agricole viabile 

Sprijinirea unui venit fiabil și a rezilienței fermelor pe întregul teritoriu 
al Uniunii, în vederea îmbunătățirii securității alimentare 

Stimularea competitivității 
 

Stimularea competitivității și a productivității agricole într-un mod 
sustenabil, pentru a face față provocărilor reprezentate de creșterea 
cererii, într-o lume nesigură din punctul de vedere al resurselor și al 
climei 

Poziția fermierilor în lanțurile 
valoric 

Ameliorarea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric 

Agricultura și atenuarea 
schimbărilor climatice 

Contribuție la energia durabilă, precum și la atenuarea schimbărilor 
climatice și la adaptarea la acestea. 

Gestionarea eficientă a solurilor Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor 
naturale precum apa, solul și aerul 

Biodiversitatea și peisajele 
agricole 

Contribuție la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor 
ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor 

Schimbările structurale și 
reînnoirea generațională 

Modernizarea sectorului agricol prin atragerea tinerilor și accelerarea 
dezvoltării afacerilor acestora 

Locurile de muncă și creșterea 
economică în zonele rurale 

Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii sociale 
și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a 
silviculturii sustenabile 
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Sănătatea, siguranța alimentară 
și rezistența la anti microbiene 

Îmbunătățirea răspunsului pe care agricultura UE îl oferă la cerințele 
societății în ceea ce privește hrana și sănătatea, inclusiv furnizarea de 
alimente sigure, hrănitoare și obținute în mod sustenabil, precum și 
privind bunăstarea animalelor 

 
Un nou cadru de monitorizare și evaluare a performanței (CMEP) va cuprinde toate instrumentele 
viitoarei PAC: planurile strategice PAC, precum și elementele PAC care nu sunt acoperite de 
planurile strategice PAC (unele părți ale organizării comune a piețelor, anumite scheme). Statele 
membre își vor prezenta intervențiile propuse pentru a atinge obiectivele specifice la nivelul UE într-
un plan strategic PAC, pe care Comisia îl verifică și aprobă. Pe baza analizei SWOT și a unei evaluări 
a nevoilor, statele membre stabilesc, în aceste documente, o strategie de intervenție în care sunt 
stabilite ținte cantitative și obiective de etapă în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice.  

Planurile strategice PAC vor combina majoritatea instrumentelor de sprijin finanțate prin FEGA și 
FEADR, statele stabilind ținte pe care doresc să le atingă în perioada de programare. Planurile 
strategice PAC ar trebui să urmărească asigurarea unei coerențe sporite în rândul multiplelor 
instrumente ale PAC, deoarece ar trebui să cuprindă atât tipurile de intervenții sub formă de plăți 
directe, cât și tipurile sectoriale de intervenții și tipurile de intervenții pentru dezvoltarea 
rurală. 

Tipul sectorial de intervenții din sectorul fructelor și legumelor și din sectorul apiculturii, este 
obligatoriu pentru toate statele membre. Tipul sectorial de intervenții din sectorul vitivinicol este 
obligatoriu pentru anumite state membre. În propriile planuri strategice PAC, statele membre pot 
decide să implementeze celelalte tipuri sectoriale de intervenții. 
 
În ceea ce privește investțtiile, Statele membre stabilesc o listă de investiții neeligibile și categorii 
de cheltuieli neeligibile care include, potrivit regulamentului, cel puțin următoarele: 

 achiziția de drepturi de producție agricolă; 
 achiziția de drepturi la plată;  
 achiziționarea de terenuri, cu excepția achiziției de terenuri în scopuri de conservare 

a mediului sau cu excepția terenurilor achiziționate de tinerii fermieri cu ajutorul 
instrumentelor financiare; 

 achiziția de animale, precum și achiziția de plante anuale și plantarea acestora în 
alte scopuri decât cel al refacerii potențialului agricol sau forestier în urma unor 
dezastre naturale și a unor evenimente catastrofale; 

 rata dobânzii debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma 
unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de 
garantare; 

 investițiile în irigații care nu sunt coerente cu obținerea stării ecologice bune a 
corpurilor de apă, inclusiv expansiunea irigațiilor care afectează corpurile de apă al 
căror statut a fost definit ca nesatisfăcător în planul aferent de management al 
bazinului hidrografic; 

 investițiile în infrastructurile mari care nu fac parte din strategiile de dezvoltare 
locală;  

 investițiile în împădurire care nu sunt coerente cu obiectivele în materie de mediu și 
climă conforme cu principiile gestionării sustenabile a pădurilor. 
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Resurse naturale și mediu: Politica agricolă în domeniul pescuitului 
 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime FEPAM este unul dintre cele cinci fonduri 
structurale și de investiții europene (ESI) care urmăresc să promoveze o creștere economică și o 
redresare bazată pe locuri de muncă în Europa.  
 
Până acum, FEPAM a realizat următoarele: a ajutat pescarii în tranziția către pescuitul sustenabil, a 
sprijinit comunitățile costiere în diversificarea economiilor lor, a finanțat proiecte care creează noi 
locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții de-a lungul coastelor europene și a susținut 
exploatările durabile în sectorul acvaculturii. 
 
La 13 iunie 2018, Comisia a propus un nou regulament privind Fondul european pentru pescuit 
și afaceri maritime, ca parte a următorului cadru bugetar al UE pentru perioada 2021-2027. 
Propunerea urmărește să simplifice implementarea FEPAM, permițând statelor membre să 
direcționeze sprijinul către prioritățile lor strategice, în loc să le oblige să aleagă dintr-un „meniu” 
de acțiuni eligibile.  

Bugetul FEPAM propus de Comisie s-ar ridica, în prețuri curente, la 6.140 milioane EUR.  
FEPAM contribuie la punerea în aplicare a politicii comune în sectorul pescăresc și a politicii 
maritime și vizează următoarele priorități: 
 promovarea activităților pescărești sustenabile și conservarea resurselor biologice marine; 
 contribuția la securitatea alimentară în Uniune prin intermediul unei acvaculturi și al unor 

piețe competitive și sustenabile; 
 facilitarea dezvoltării unei economii albastre sustenabile și stimularea prosperității 

comunităților costiere; 
 consolidarea guvernanței internaționale a oceanelor și asigurarea siguranței, securității, 

curățeniei și gestionării sustenabile a mărilor și oceanelor  
 

Resurse naturale și mediu: Fondul pentru o tranziție justă 
 
Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) va avea un buget de 40 miliarde EUR, pentru a sprijini țările 
UE să realizeze tranziția la o Europă mai ecologică. Pentru a debloca finanțările provenind din FTJ, 
țările UE vor trebui să completeze fiecare euro primit din acest fond, pentru acțiunile finanțate de la 
bugetul Uniunii (10 miliarde EUR) cu o sumă cuprinsă între 1,5 EUR și 3 EUR din resursele de care 
dispun prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul social european Plus (FSE+). 
Aceste cheltuieli de la bugetul UE vor fi suplimentate prin cofinanțare națională, în conformitate cu 
politica de coeziune. Astfel, capacitatea globală de finanțare a FTJ depășește 89 miliarde EUR și 
poate ajunge la 107 miliarde EUR. 

Fondul va sprijini diversificarea și reconversia economică a teritoriilor în cauză. Cu alte cuvinte, 
tot ce înseamnă susținerea investițiilor productive în întreprinderile mici și mijlocii, crearea de noi 
întreprinderi, cercetarea și inovarea, reabilitarea mediului, energie curată, perfecționarea și 
recalificarea lucrătorilor, asistență pentru căutarea unui loc de muncă și incluziunea activă a 
programelor destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și transformarea 
instalațiilor existente cu emisii mari de dioxid de carbon atunci când aceste investiții conduc la 
reduceri substanțiale ale emisiilor și protejează locurile de muncă. 
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În 20 iulie 2020, Consiliul a adoptat recomandările și avizele sale pentru anul 2020 privind 
politicile economice, de ocupare a forței de muncă și bugetare ale statelor membre, precum și 
recomandarea pentru zona euro. 

Recomandările din acest an specifice fiecărei țări țin seama de contextul specific al pandemiei de 
COVID-19 și de activarea clauzei derogatorii generale din cadrul Pactului de stabilitate și de creștere 
la 20 martie 2020. 

În ceea ce privește măsurile pe termen scurt de atenuare a consecințelor pandemiei, recomandările 
specifice fiecărei țări reflectă următoarele priorități economice: 

• investiții în accesul la asistența medicală, precum și în eficacitatea și reziliența acesteia; 
• păstrarea locurilor de muncă și abordarea impactului social al crizei; 
• punerea accentului pe cercetare și dezvoltare; 
• asigurarea rezervelor de lichiditate și a stabilității sectorului financiar; 
• protejarea pieței unice și a circulației bunurilor și serviciilor. 

Pe termen mediu, accentul se pune pe realizarea unei creșteri durabile și favorabile incluziunii, 
contribuind în același timp la tranziția verde și digitală. 

Recomandările sunt puse la dispoziție pentru toate cele 27 de state membre, precum și pentru Regatul 
Unit, care continuă să facă parte din analiza semestrului european până la 31 decembrie 2020, în 
conformitate cu dispozițiile acordului de retragere cu privire la perioada de tranziție. 

Semestrul european reprezintă un ciclu de coordonare a politicilor economice și bugetare în cadrul 
UE. Face parte din cadrul de guvernanță economică al Uniunii Europene, și se concentrează asupra 
perioadei de 6 luni de la începutul fiecărui an, de unde și numele său – „semestru”. În acest timp, 
statele membre își aliniază politicile bugetare și economice la obiectivele și normele convenite la 
nivelul UE.  

Obiective principale: 
• contribuirea la asigurarea convergenței și a stabilității în UE  
• contribuirea la asigurarea unor finanțe publice solide 
• favorizarea creșterii economice  
• prevenirea dezechilibrelor macroeconomice excesive în UE 
• punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020 
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1.2. Contextul Național de Dezvoltare Durabilă 

1.2.1. Stadiul negocierilor. Planuri și strategii naţionale. 

Încă de la jumătatea anului 2019, România a demarat negocierile cu Comisia Europeană, care a 
inclus aspecte generale privind procesul de programare a fondurilor de coeziune, calendarul 
procesului de programare și  acțiunile întreprinse, stadiul îndeplinirii condițiilor favorizante  
sectoriale, identificarea viziunii strategice și a nevoilor de investiții pe sectoare, necesarul de 
asistență tehnică pentru aceste sectoare, arhitectura programelor operaționale, mecanisme de 
cooperare, obiective de investiții, capacitate administrativă etc.  

România are un buget din fonduri externe rambursabile și nerambursabile estimat la 79,9 miliarde 
euro obținut în urma negocierilor care au avut loc la nivelul Consiliului European în perioada 17-21 
iulie 2020, din care 30,4 miliarde euro sunt destinați instrumentului de finanțare „Mecanismul 
de redresare și reziliență̆” structurați sub formă de granturi 13,7 miliarde euro și sub formă de 
împrumuturi 16,6 miliarde euro.  

Pentru politica de coeziune a fost agreat un buget de 31 miliarde euro inclusiv fondurile alocate 
prin instrumentul REACT-EU, dezvoltare regională și pentru dezvoltarea resurselor umane. 

Pentru politica agricolă și pentru pescuit sunt alocate fonduri în valoare de 19,16 miliarde euro 
din care pentru plăți directe în agricultură fondurile alocate sunt în valoare de 12,20 miliarde euro, 
pentru pescuit fondurile sunt în valoare de 0,163 miliarde euro, pentru dezvoltarea rurală sunt 
estimate fonduri în valoare de 6,8 miliarde euro, inclusiv alocarea FEADR prin instrumentul Next 
Generation EU.  

Contextul strategic național este delimitat de Programul Național de Reformă, Programul de 
Convergență, Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, respectiv 
de Acordul de Parteneriat și Programele Operaționale finanțate din fonduri europene. 

Programul Național de Reformă (PNR) constituie o platformă-cadru pentru definirea măsurilor 
de reformă care să răspundă priorităților stabilite la nivelul UE, Recomandărilor Specifice de Țară 
și anumitor provocări identificate de Comisie în analizele sale anuale, denumite Rapoarte de țară.  

Obiectivele naţionale setate prin acest program sunt: 
◊ Ocuparea forței de muncă  
◊ Cercetare, dezvoltare, inovare (CDI)  
◊ Mediu și schimbări climatice  
◊ Surse regenerabile de energie  
◊ Eficiență energetică  
◊ Părăsirea timpurie a şcolii  
◊ Educația terțiară̆  
◊ Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

 
Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice PNIESC 2021-2030 
este documentul prin care se stabilesc obiectivele și contribuțiile naționale la realizarea obiectivelor 
UE privind schimbările climatice. 
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Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 este documentul strategic 
național, negociat de fiecare stat membru UE cu Comisia Europeană, care stabilește obiectivele 
tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene în această perioadă de 
programare, ultima formă a acestuia datând din luna octombrie 2020. 

Acordul de Parteneriat și Programele Operaționale pentru perioada 2021-2027 au fost consolidate în 
urma unui proces intens de consultare inter-instituțională, negocieri informale cu Comisia 
Europeană, precum și pe baza unei valoroase contribuții din partea partenerilor socio-economici 
relevanți.  

Justificarea selecției obiectivelor de politică s-a realizat pe baza: Recomandărilor Specifice de Țară, 
Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, Programului 
Național de Reformă, Strategiilor naționale si provocărilor regionale. 
În prezent, au fost transmise spre analiză la Bruxelles draft-urile programelor operaționale. 
Forma actuala a Acordului de parteneriat prezintă selectarea obiectivelor de politică și a programelor 
prin care se va contribui la atingerea acestora. 
 

Selectarea Obiectivelor Politicii (Obiectivului Specific pentru Tranziție Justă) 
 

Obiectivul 
selectat Programul Fondul Justificare 

Obiectivul de 
Politică 1 - O 
Europă mai 
inteligentă 

POCIDIF 
8 POR FEDR 

- creșterea gradului de colaborare dintre organizațiile 
CDI și întreprinderi, precum și de susținerea 
capacității întreprinderilor de a inova 

- facilitarea investițiilor productive, transfer 
tehnologic, implementarea de tehnologii noi, 
operaționalizarea structurilor de afaceri 
(incubatoare, acceleratoare, clustere, etc.), 
consolidare a start-up-urilor inovatoare cu 
potențial ridicat și scalare 

-  digitalizarea serviciilor publice locale prin 
intervenții de tip smart-city 

Obiectivul de 
Politică 2 - O 
Europă mai 
ecologică 

PODD FEDR 
FC 

- Investițiile în eficiența energetică la nivel scazut 
- Calitatea slabă a aerului 
- Politica României în domeniul apei prezintă în 

continuare deficiențe, în special în ceea ce privește 
accesul la apă și la salubritate în zonele rurale, 
precum și cantitatea și calitatea apei potabile 

- Gestionarea deșeurilor continuă să reprezinte o 
provocare majoră pentru România. 

- problema schimbărilor climatice și a degradării 
mediului 

- pierderea semnificativă a biodiversității, la 
creșterea riscurilor de dezastre 

- infrastructura verde și decontaminarea siturilor 
vechi contaminate 

POT FEDR 
FC 

8 POR FEDR 

PO 
Acvacultură 

și Pescuit 
FEPAM 
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- Mobilitatea urbană este slab dezvoltată în toată 
România 

- Planurile de mobilitate urbană sunt caracterizate de 
o calitate slabă și de punerea în aplicare cu 
întârzierea proiectelor existente.  

- Regenerare urbană 
- Necesitatea consolidării biodiversității, 

infrastructurilor verzi în mediul urban și reducerea 
poluării. 

- Termoficare inclusiv pe baza surselor alternative 
- nevoia de investiții în domeniile pescuit, 

acvacultură și procesarea și dezvoltarea zonelor 
pescărești. 

Obiectivul de 
Politică 3 - O 
Europă mai 
conectată 

POT FEDR 
FC 

- Rămâne prioritară rețeaua primară la nivelul 
României, întinsă preponderent pe aliniamentul 
rețelei TEN-T centrală și TEN-T globală urmată de 
rețeaua secundară de transport care are rolul de a 
asigura accesibilitatea regională și urbană a rețelei 
primare de transport în mod eficient 

- Au fost identificate nevoi de investiții cu un rang 
ridicat de prioritate pentru a dezvolta rețele 
transeuropene de transport rutier și feroviar;  

- Sunt necesare investiții pentru conectarea la rețele 
transeuropene de transport rutier și a rețelei de 
legătură; 

- Lipsa fiabilității și navigabilității la nivelul 
șenalului navigabil de pe Dunăre și a canalelor sale; 

- În multe porturi infrastructura rutieră și feroviară 
este veche, prost întreținută, necorespunzând 
cerințelor transportatorilor; 

- Numărul limitat și capacitatea terminalelor 
intermodale actuale de marfă  

 8 POR FEDR 

Obiectivul de 
Politica4 - O 
Europă mai 

socială 

POEO FSE - Provocări majore în ceea ce privește relevanța 
educației și formării pentru piața forței de muncă, 
utilizarea corespunzătoare a resurselor de muncă și 
productivitatea muncii 

- Investițiile insuficiente în infrastructura 
educațională 

- Învățământul profesional și tehnica nu se bucură de 
atractivitate/ popularitate în rândul elevilor/ 
tinerilor, nivel crescut al abandonului școlar 

- nevoie de o optimizare a sistemelor de educație și 
formare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii 

- Antreprenoriatul și economia socială, măsurile 
specifice pentru abordarea tinerilor NEETS și 
valorificarea potențialului lor economic  

- Pondere mare a populației aflate în situație de risc, 
vulnerabilitate 

POIDS FSE 
FEDR 

POS FSE 
FEDR 

8 POR FEDR 
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- Comunitatea romă se confruntă în continuare cu 
dificultăți 

- Sistemul de sănătate se confruntă cu mai multe 
probleme, care trebuie adresate prin: Intervenții cu 
impact asupra stării de sănătate, intervenții ce 
vizează serviciile de sănătate, intervenții 
transversale. 

Obiectivul de 
Politica 5 - O 
Europă mai 
aproape de 

cetățeni 

8POR FEDR 

- Trebuie sprijinită dezvoltarea urbană, pe baza 
priorităților identificate în Strategiile Integrate de 
Dezvoltare Urbană 

- Potențialul turistic regional natural și cultural este 
semnificativ și divers, dar insuficient exploatat  

- Patrimoniul cultural necesită ample investiții de 
modernizare, conservare și restaurare 

- Rezervațiile și monumentele naturale sunt elemente 
de unicitate la nivel european care trebuie integrate 
în circuitul turistic 

- Resursele balneare și de ape minerale sunt 
semnificative cu un însemnat potenţial turistic 

- Diversificarea ofertelor de turism şi creşterea 
calităţii serviciilor pot reprezenta măsuri 
complementare, ca și investițiile pentru reabilitarea 
taberelor școlare/centrelor de agrement  

- Nevoi de investiții identificate în Strategiile de 
Dezvoltare Locală elaborate în cadrul Grupurilor de 
Acțiune Locală, prin instrumentul de Dezvoltare 
Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 
(DLRC) 

- Pe baza strategiilor integrate dedicate, în Delta 
Dunării și Valea Jiului investițiile se vor face prin 
instrumentul de investiții teritoriale integrate (ITI) 
finanțate din mai multe programe operaționale 
aferente perioadei 2021-2027 

- În domeniul pescuitului și acvaculturii, 
intervențiile vor contribui la încurajarea 
parteneriatelor locale în vederea dezvoltării 
durabile și integrate a zonelor de coastă și cu ape 
interioare, precum și a inițiativelor local 

 POIDS FEDR 

 
PO 

Acvacultura 
si Pescuit 

FEPAM 

Obiectivul 
aferent 

Tranziției 
Echitabile 

POTJ FTJ 

- 6 județe din România: Hunedoara, Gorj, Dolj, 
Galați, Prahova și Mureș trebuie sprijinite la nivel 
economic și social și mai ales în procesul de 
reducere semnificativă a emisiilor cu efect de seră  

- România a mai identificat și alte zone cu aspecte 
problematice similare, pentru care se află în proces 
de negociere cu Comisia Europeană – județele 
Maramureș, Caraș-Severin, Alba, Brașov, 
Harghita, Vâlcea, Sibiu, Mehedinți. 
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Coordonarea, demarcarea și complementaritatea dintre fondurile europene dedicate pescuitului 
(FEPAM) și cele aferente politicii de coeziune (FEDR, FC, FSE+) se va realiza în domeniile 
cercetare/ dezvoltare/ inovare, digitalizare/ informatizare, competitivitate, eficiență energetică, 
biodiversitate, capital uman pentru piața muncii, combaterea sărăciei. 
 
Alocare financiară din FEDR, FSE+, FTJ, FC: 
⦁    19 miliarde de euro (55% din buget) provin din Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR), fiind dedicate în special digitalizării, dezvoltării durabile, incluziunii sociale ori sănătății, 
inclusiv 392 milioane euro pentru Cooperare Teritorială Europeană; 
⦁    6,07 miliarde (26%) reprezintă Fondul Social European (FSE+), prin care  vor fi sprijinite 
incluziunea socială, sănătatea, educația și ocuparea forței de muncă. 
⦁    4,49 miliarde de euro (14% din buget) provin din Fondul de Coeziune și sunt alocați pentru a 
dezvolta domeniul transportului și va sprijini dezvoltarea durabilă, inclusiv alocarea de transferat 
către Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility -CEF) -1,091 
miliarde euro, din care doar 70% la dispoziția Statului Membru; 
⦁    1,76 miliarde euro (5%) vor fi alocați pentru Fondul European Tranziție Justă pentru a sprijini 
diversificarea economică a celor mai afectate regiuni. 

 
Concentrarea tematică la nivel național, conform pachetului legislativ, presupune că următoarele 
procentaje vor fi destinate către anumite obiective:  
 

 25% din total alocare FEDR   obiectivul de Politică 1 
 30% din total alocare FEDR   intervenții care vor contribui la îndeplinirea 

obiectivelor climatice 
 6% din total alocare FEDR   intervenții care vor contribui la dezvoltarea 

urbană durabilă 
 2% din total alocare FSE+   obiectivele specifice privind ajutorarea celor 

mai defavorizate persoane 
 30% din total alocare FEDR   obiectivul de Politică 2 
 37% din total alocare FC   intervenții care vor contribui la îndeplinirea 

obiectivelor climatice 
 25% din total alocare FSE+   obiectivele specifice privind incluziunea 

socială 
 10% din total alocare FSE+   sprijinirea ocupării tinerilor care nu au un loc 

de muncă sau nu sunt integrați într-un program 
de educație sau formare (NEETs) 

 
Propunerile actuale de alocare a fondurilor europene pentru viitoarele programe operaționale sunt: 

FEDR 55%

FSE+ 26%

FC 14%

FTJ 5%
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 POR: 8 Programe Operaționale Regionale  –  aprox. 9 mld euro (FEDR, aprox. 52% din 
alocarea totală FEDR) cu o distribuție la nivel regional conform formulei de alocare aferente 
POR 2014-2020; 

 POS: Program Operațional Sănătate – aprox. 2,8 mld euro (multifond FEDR – 1.982 mld 
euro și FSE+ 900 mil euro); 

 POIDS: Program Operațional Incluziune și Demnitate Socială – aprox. 2,9 mld euro 
(multifond FEDR – 574 mil euro și FSE+ 2.369 mld euro); 

 POEO: Program Operațional Educație și Ocupare – aprox. 3,297 mld euro FSE+; 
 POCIDIF: Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 

– aprox. 1,615 mld euro FEDR; 
 PODD: Program Operațional Dezvoltare Durabilă – aprox. 3,9 mld euro (multifond FEDR – 

3.085 mld euro și FC – 837 mil euro); 
 POT: Program Operațional Transport – aprox. 4,898 mld euro (multifond FEDR – 2.328 mld 

euro și FC – 2.570 mld euro); 
 POTJ: Program Operațional pentru Tranziție Justă – aprox. 1,766 mld euro; 
 Program Operațional Asistență Tehnică – aprox 0,682 mld euro (multifond FEDR 280,462 

mil Euro și FSE+ 140,820  mil euro) 
 
Planul Național de Relansare și Reziliență al României. PNRR este documentul strategic al 
României care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții la nivel național 
pentru instituirea ”Mecanismului de redresare și reziliență”, avand drept obiectiv asigurarea 
ameliorării stării economiei naționale după criza generată de COVID- 19, creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forței de muncă, sprijinirea tranziției verzi 
și a celei digitale pentru promovarea creșterii durabile.  
 
Acest plan va trebui aprobat de Comisia Europeană cel mai târziu până în luna aprilie anul viitor și 
pentru obținerea fondurilor sunt necesare anumite conditionalități ca de exemplu asigurarea 
reformelor structurale, de digitalizare, de garantare a tranziției climatice.  

 
Finanțările vizează 12 direcții prioritare, respectiv:  

 sănătate  educație 
 digitalizare 

securitate 
cibernetică 

 transport 
durabil 

 combaterea 
schimbărilor 

climatice 

 protecția 
mediului 

 energie  eficiență 
energetică 

 mobilitate 
urbană 

 mediu de 
afaceri și 

antreprenoriat 

 Cercetare -
inovare 

 creșterea 
capacității de 
reziliență în 

condiții de criză 
în domeniul 

sanitar și 
alimentar 

Aceste domenii sunt grupate pe trei piloni principali ai Planului Național de Redresare și Reziliență, 
și anume:  

I – Tranziția Verde și combaterea schimbărilor climatice;  
II – Serviciile Publice, dezvoltarea urbană și valorificarea patrimoniului  
III – Competitivitate economică și reziliență. 
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Planul Național Strategic pentru Politica Agricolă Comună. Propunerea Comisiei pentru cadrul 
financiar multianual (CFM) aferent perioadei 2021-2027 include 365 de miliarde EUR pentru PAC 
(în prețuri curente). Acest cuantum corespunde unei proporții medii de 28,5 % din bugetul general 
al UE pentru perioada 2021-2027.  

Pentru România este propusă suma de 20,5 miliarde EUR din care:  
• 13,5 miliarde este destinată plăților directe  
• 363 mil EUR alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA)  
• 6,7 miliarde EUR alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR).  

În prezent, România a întocmit analiza SWOT aferentă Planului Național Strategic, fiind publicată 
varianta din iulie 2020. Elaborarea Planurilor Naţionale Strategice se bazează pe analiza SWOT 
supusă consultării, analiza nevoilor şi strategia intervenţiei conform draft-ului de regulament pentru 
elaborarea Planurilor Strategice. Este obligatorie structurarea analizei pe 3 obiective generale, 
împărțite pe 9 obiective specifice şi un obiectiv transversal, în cadrul cărora se abordează temele 
aferente fiecărui obiectiv în parte. 

 

    

Obiectiv General 1. Promovarea 
unui sector agricol inteligent, 
rezilient și diversificat care să
asigure securitatea alimentară

Obiectiv Specific 1. 
Sprijinirea veniturilor 
agricole viabile și a 

rezilienței în întreaga 
Uniune pentru sporirea 
securității alimentare 

Obiectiv Specific 2. 
Consolidarea orientării 
către piață și creșterea 

competitivității 

Obiectiv Specific 3. 
Îmbunătățirea poziției 

fermierilor în lanțul valoric 

Obiectiv General 2. 
Consolidarea acțiunilor de 

protejare a mediului și a celor 
împotriva schimbărilor 

climatice și contribuția la 
obiectivele Uniunii Europene în 

materie de mediu și climă

Obiectiv Specific 4. 
Contribuția la atenuarea și 
adaptarea la schimbările 
climatice, precum și la 

energia durabilă

Obiectiv Specific 5. 
Promovarea dezvoltării 
durabile și a gestionării 

eficiente a resurselor 
naturale, cum ar fi apa, 

solul și aerul 

Obiectiv Specific 6
Contribuția la protejarea 

biodiversității, 
îmbunătățirea serviciilor 

ecosistemice și conservarea 
habitatelor și a peisajelor 

Obiectiv General 3. 
Consolidarea structurii socio-
economice a zonelor rurale 

Obiectiv Specific 7. Atragerea și 
susținerea tinerilor agricultori și 
facilitarea dezvoltării afacerilor 

în zonele rurale 

Obiectiv Specific 8. Promovarea 
ocupării forței de muncă, a 

creșterii, a incluziunii sociale și 
a dezvoltării locale în zonele 

rurale, inclusiv a bioeconomiei 
și a silviculturii durabile 

Obiectiv Specific 9. 
Îmbunătățirea răspunsului 
agriculturii UE la cerințele 

societății privind alimentația și 
sănătatea, inclusiv alimente 

sigure și nutritive, produse într-
un mod sustenabil, precum și 

deșeuri alimentare și bunăstarea 
animalelor 

OBIECTIV TRANSVERSAL
Promovarea cunoașterii, inovării și digitalizării în agricultură
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1.2.2. Conținutul Programelor Operaționale 

Denumire program 2021-2027  Acronim 
8 Programe Operaționale Regionale: 
Program Operațional Regional București-Ilfov 
Program Operațional Regional Nord-Vest 
Program Operațional Regional Sud-Est 
Program Operațional Regional Sud-Muntenia 
Program Operațional Regional Sud-Vest Oltenia 
Program Operațional Regional Vest 
Program Operațional Regional Centru 
Program Operațional Regional Nord-Est 
 

 
 
POR BI  
POR NV 
POR SE 
POR S  
POR SV  
POR V  
POR Centru  
POR NE 

Program Operațional Sănătate POS 
Program Operațional Incluziune și Demnitate Socială – POIDS 
Program Operațional Educație și Ocupare  POEO 
Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și 
Instrumente Financiare 

POCIDIF 

Program Operațional Dezvoltare Durabilă PODD 
Program Operațional Transport POT 
Program Operațional pentru Tranziție Justă POTJ 
Program Operațional Asistență Tehnică  POAT 

 
Alocarea POR Sud-Muntenia este de 1,919.72 milioane euro, din care 1,343.80 milioane euro 
contribuție UE. 
 
Forma actuală a arhitecturii programelor politicii de coeziune și a obiectivului specific Tranziție 
Justă se prezintă după cum urmează: 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă PODD 
 

PODD 2021-2027 este elaborat în concordanță cu obiectivul Uniunii Europene de conservare, 
protecție și îmbunătățire a calității mediului OP1.  

PODD va conține următoarele axe prioritare:  

 Axa Prioritară 1. Tranziție energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  sisteme 
inteligente de energie, rețele și soluții de stocare 

 Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 

 Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii 
aerului şi decontaminare a siturilor poluate 

 Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 
riscurilor 
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Programul Operațional Transport 2021- 2027 POT 
Viziunea pentru anul 2030 este de a extinde/moderniza infrastructura de transport pe teritoriul 
României în vederea îmbunătățirii conectivității ăntre regiunile țării dar și  cu restul țărilor din 
Uniunea Europeană. 
Obiectivul general al POT 2021-2027 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale 
României identificate în Acordul de Parteneriat 2021-2027 şi în acord cu Raportul de țară, și 
Recomandările specifice de Țară, dar și strategiei dezvoltată de România pentru recuperarea 
decalajelor de dezvoltare în domeniul infrastructurii de transport, Planul investițional pentru 
dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2020-2030. 
POT va conține următoarele axe prioritare 

 Axa Prioritară 1. Îmbunătățirea  conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport 
rutier 

 Axa Prioritară 2. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 
accesibilitate teritorială 

 Axa prioritară 3. Îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport 
pe calea ferată 

 Axa prioritară 4. Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața 
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată   

 Axa prioritară 5. Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a 
transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov 

 Axa prioritară 6. Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în 
fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată 

 Axa prioritară 7. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 
 Axă prioritară 8. Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor 
 Axă prioritară 9. Creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de transport 

 

Programul Operațional Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare 
(POCIDIF)  

Propune măsuri în domeniile cercetării, dezvoltării şi inovării/specializării inteligente și în domeniul 
digitalizării, finanțate fie prin granturi, fie prin instrumente financiare cu respectarea regulilor de 
ajutor de stat, după caz, pentru a răspunde provocărilor identificate la nivel național 

 Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare 
 Axa Prioritara 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 
 Axa Prioritara 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 
 Axa Prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă 
 Axa Prioritară 5. Instrumente financiare  
 Axa Prioritară 6. Creșterea capacității administrative  
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Programul Operațional Sănătate POS 2021-2027 

Este primul program destinat domeniului sănătate, ce va include: 
 Prioritatea 1. Investiții  pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești 

noi cu impact teritorial major  
 Prioritatea 2. Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și 

serviciilor oferite în regim ambulatoriu 
 Prioritatea 3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului 

demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii 
 Prioritatea 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 

servicii 
 Prioritatea 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 
 Prioritatea 6. Digitalizarea sistemului medical 
 Prioritatea 7. Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de 

metode moderne de investigare, intervenție, tratament 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială POIDS 2021-2027 

 Prioritatea 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 
 Prioritatea 2. Protejarea dreptului la demnitate socială   
 Prioritatea 3. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii 

primare – OP 4 
 Prioritatea 4. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune 

socială ăi ceilalți copii  - OP 4   
 Prioritatea 5. Servicii de suport pentru persoane vârstnice – OP 4 
 Prioritatea 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități – OP 4 
 Prioritatea 7. Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile – OP 4 
 Prioritatea 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate – OP 4 

 

 Prioritatea 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii    
 Prioritatea 2. Îmbunătățirea participării copiilor la educația ante preșcolară și preșcolară 
 Prioritatea 3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 

grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională  
 Prioritatea 4. Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea 

echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării 
și progresului tehnologic 

 Prioritatea 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și 
tehnic 

 Prioritatea 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți   
 Prioritatea 7. Antreprenoriat și economie socială    
 Prioritatea 8. Modernizarea instituțiilor pieței muncii 
 Prioritatea 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul 

vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare) 
 

Programul Operațional Educație și Ocupare POEO 20212027 
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Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021  - 2027 
 Axa Prioritara 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 
 Axa Prioritara 2. O regiune cu orașe Smart 
 Axa Prioritara 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 
 Axa Prioritara 4. O regiune mai accesibilă 
 Axa Prioritara 5. O regiune educată 
 Axa prioritara 6. O regiune atractivă 

 
 

1.2.3. Programele de cooperare teritorială 

În perioada 2021-2027, România va putea obține fonduri în cadrul următoarelor programe de 
cooperare teritorială:  

Interreg VI-A Un program România-Bulgaria 
Interreg VI-A Un program România-Ungaria 

Interreg IPA III Programul România-Serbia 
Interreg NEXT Programul România-Republica Moldova 2021-2027 
Interreg NEXT Programul România-Ucraina 2021-2027 
Interreg NEXT Programul pentru Bazinul Mării Negre 2021-2027 
Interreg NEXT Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2021-2027 
Programul transnațional al Dunării 2 
Programul Interreg Europa 2021-2027 
Programul URBACT IV  
Programul Interact IV  
Programul ESPON  
Programul național Fondul azil, migrație și integrare 
Programul național Fondul securitate internă 
Programul național Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize 

 Programul Interreg VI A România-Bulgaria 

Programul se află în faza de pregătire, fiind estimată aprobarea acestuia în anul 2021. Până în 
prezent, Comisia Europeană a publicat un Document de Poziție privind granița bulgară, a fost 
constituit Grupul Comun de Programare, care a aprobat Documentul de Orientare privind viitorul 
program. A fost elaborată Nota de Concept a programului, precum și Analiza Teritorială pentru 
regiunea transfrontalieră, dar și o primă formă a programului, în consultare. 

În ceea ce privește selectarea obiectivelor de politică la atingerea cărora programul 2021-2027 va 
contribui, din cele stabilite prin propunerile de regulamente (cele 5 obiective  de politică generale și 
cele 2 obiective specifice Interreg), analiza teritorială identifică nevoile și potențialul zonei în toate 
domeniile socio-economice (infrastructura de transport, turism, mediu, capital uman, guvernanță 
etc.).  
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Teritoriul transfrontalier prezintă nevoi de dezvoltare în toate domeniile și că viitorul Interreg ar 
trebui să aibă ca scop stimularea cooperării pentru a asigura dezvoltarea socio-economică a regiunii, 
ridicând-o de la ultimele locuri în clasamentul european și transformându-o într-o comunitate 
durabilă și competitivă, valorificând într-un mod responsabil specificul teritorial și resursele oferite 
de prezența Dunării și a Coastei Mării Negre. 
 
Având în vedere cele de mai sus, dar și restricțiile regulamentelor cu privire la concentrarea tematică 
(60% din FEDR va fi direcționat către maxim 3 obiective de politică și 15% către un obiectiv specific 
Interreg) precum și reducerea resurselor bugetare alocate programului (aproximativ 165 milioane de 
EURO alocare din FEDR), au fost selectate până în prezent următorele obiective: 
 
 OP 3: O Europă mai conectată prin cresterea mobilității și conectivității TIC regionale, 

respectiv obiectivul specific dezvoltare a unei rețele TEN-T durabile, reziliente în fața schimbărilor 
climatice, inteligente, sigure și intermodale, inclusiv la nivel transfrontalier. 

 
 OP2: O Europă mai aproape de cetățeni prin încurajarea dezvoltării durabile și integrate 

a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale, cu obiectivul specific încurajarea 
dezvoltării locale integrate sociale, economice și de mediu, a patrimoniului cultural și a securității, 
inclusiv pentru zonele rurale și de coastă, de asemenea, prin dezvoltarea locală condusă de 
comunitate. 

Numai proiectele strategice vor fi finanțate, și anume proiectele care vor respecta, printre altele, 
următoarele condiții: 

 Un impact transfrontalier ridicat, real 
 Proiectele ar trebui să fie în beneficiul întregii zone a programului și ar trebui să se 

concentreze și asupra obiectivelor Green Deal (de exemplu, transportul pe apă / 
navigabilitate) 

 Proiectele ar trebui să consolideze mobilitatea transfrontalieră și să elimine legăturile și 
barierele administrative lipsă 

 Proiecte mature în momentul depunerii. 

 

 Programul transnațional al Dunării 2 

Programul Transnațional Dunărea are ca principal obiectiv stimularea inovării și a spiritului 
antreprenorial, conservarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării, îmbunătățirea 
conectivității și sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. 
Programul transnațional Dunărea finanțează proiecte de cooperare transnațională în conformitate cu 
prioritățile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR). 

Aria eligibilă a programului corespunde zonei vizate de strategie și include regiuni din nouă state 
membre: Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Germania (landurile Baden 
Wurttemberg și Bavaria), România, Slovacia și Slovenia, dar și din țări din afara UE: Bosnia-
Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Moldova și Ucraina. 
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În prezent, Programul Transnațional Dunărea 2 se află în pregătire. Programul actual are următoarele 
domenii eligibile: 

 Axa prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării 
 Axa prioritară 2: Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării 
 Axa prioritară 3: Conectivitate mai bună și responsabilitate energetică în Regiunea Dunării 
 Axa prioritară 4: O bună guvernare a Regiunii Dunării 
 Axa prioritară 5: Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale 

programului și activităților acestora, precum și a GECT-ului (Grupări Europene de 
Cooperare Teritorială 

 
 Interreg Europe ajută guvernele regionale și locale din Europa să dezvolte și să ofere o 

politică mai bună, prin crearea unui mediu și oportunități pentru partajarea soluțiilor și învățarea 
politicilor. Programul Interreg 2021-2027 este în proces de programare. 

În prezent a fost elaborat un prim draft al programului, o versiune în lucru. Având în vedere 
obiectivul stabilit în regulamentul de cooperare teritorială europeană, următorul obiectiv general este 
deja definit pentru programul Interreg Europe: 

Îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a investițiilor pentru 
locuri de muncă și a programelor de obiective de creștere, prin promovarea schimbului de 
experiențe, abordări inovatoare și consolidarea capacităților în legătură cu identificarea, 
diseminarea și transferul de bune practici în rândul actorilor din politica regională. 

Statele partenere au decis să structureze programul pe baza obiectivului specific Interreg „o mai 
bună guvernanță a cooperării” ca obiectiv unic și general al programului, care permite programelor 
Interreg să sprijine acțiuni de consolidare a capacității instituționale a autorităților publice și a 
părților interesate relevante implicate în gestionarea unor teritorii specifice și în implementarea 
strategiilor teritoriale. În același timp, statele partenere recunosc necesitatea concentrării resurselor 
programului pe acele domenii de politică care sunt cele mai relevante și urgente pentru regiunile din 
Europa. 

Pentru a ajunge la un echilibru între necesitatea de a adapta cooperarea interregională cu privire la o 
gamă largă de probleme politice și nevoia de concentrare tematică, programul va concentra cea mai 
mare parte din bugetul programului (80%) pe o selecție de 12 obiective specifice. Restul de 20% din 
bugetul programului poate fi alocat celorlalte obiective specifice ale politicii de coeziune.  

 Programul URBACT IV  

URBACT este un program european de schimb și învățare care promovează dezvoltarea urbană 
durabilă, care integrează dimensiunile economice, sociale și de mediu. Permite orașelor să 
colaboreze pentru a dezvolta soluții noi, pragmatice și durabile la provocările urbane majore, 
reafirmând rolul cheie pe care îl joacă în confruntarea cu schimbările sociale din ce în ce mai 
complexe. Programul este în pregătire.  

 Programul INTERACT grupează statele membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia și 
Elveția și este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, ca parte a Obiectivului 
Cooperare Teritorială Europeană și este dedicat întăririi capacității administrative a organismelor de 
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management al programelor de cooperare teritorială europeană (autorități de management, de 
certificare, de audit etc.) și a actorilor implicați în cooperarea la nivel național, regional și european. 

 
 

1.2.4. Demersuri legislative 

Guvernul a emis în acest an o OUG 88/2020 prin care acorda sprijin financiar pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domeniile strategice prioritare pentru perioada de programare 2021-
2027. 

Sprijinul financiar se acorda pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare 
pregătirii unor proiecte prioritare de infrastructură, finanțabile din fonduri europene acordate 
României în perioada de programare 2021- 2027, în cadrul Politicii de Coeziune. 

Având în vedere faptul că eligibilitatea cheltuielilor în perioada de programare 2021-2027 începe cu 
data de 1 ianuarie 2021, dar și faptul că proiectele de infrastructură necesită perioade de timp de 
aproximativ 1-2 ani pentru pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, a fost 
necesară crearea cadrului legal pentru pregătirea  unui portofoliu de proiecte prioritare, care să 
asigure absorbția fondurilor europene alocate României pe perioada viitoare de programare. 

În cadrul acestui demers, sprijinul financiar se acordă unităților administrativ-teritoriale 
(municipii, orașe, județe, parteneriate între acestea, asociații de dezvoltare inter-
comunitară) pentru elaborarea documentației tehnico-economice aferentă unor proiecte prioritare 
strategice ce vizează domeniile următoare: 

a) Transport și transport intermodal; 
b) Apă – apă uzată; 
c) Gestionarea deșeurilor; 
d) Mobilitate urbană; 
e) Regenerare urbană; 
f) Infrastructură rutieră de interes județean; 
g) Centre de agrement / Baze turistice (tabere școlare); 
h) Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu 
 

și unităților administrativ-teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, 
ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, IMM, 
sau parteneriatelor între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau 
private de cercetare-dezvoltare-inovare, IMM, pentru proiectele din domeniul Specializare 
inteligentă. 
 
Guvernul a reglementat în luna septembrie 2020 prin Ordonanță de Urgență nr. 156, unele măsuri 
referitoare la susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare 
din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri temporare de sprijin ale acestora.  
 
Astfel, se precizează faptul că, începând cu perioada de programare 2021-2027, unitățile 
administrativ teritoriale urbane respectiv municipiile reședințe de județ, municipiile și orașele care 
au în structura administrativ teritorială comune aparținătoare pot include aria teritorială a 
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comunelor aparținătoare pentru finanțarea din fonduri externe nerambursabile comunelor, a 
următoarelor categorii de intervenții:  
 

    

    

 
Zonele Urbane Funcționale (ZUF) sunt zonele de intervenție pentru care se vor elabora Strategiile 
Integrate de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2021-2027. Conform ordonanței, comunele 
aparținătoare din cadrul zonelor urbane funcționale definite conform planurilor de mobilitate 
urbană, pot derula în parteneriat cu municipiile reședință de județ, municipiile și orașele, proiecte 
de mobilitate pentru dezvoltarea transportului public de călători, precum și pentru alte tipuri de 
proiectele de mobilitate.  

Comunele aparținătoare din cadrul ZUF definite conform planurilor de mobilitate urbană, pot 
depune proiecte pentru finanțare în cadrul Programelor Operaționale Regionale și al 
Programului Operațional Dezvoltare Durabilă pentru următoarele categorii de proiecte:  

 proiecte de 
gestionare a 
deșeurilor și 
implementarea 
sistemelor 
integrate de 
management a 
deșeurilor

 proiecte 
destinate 
regenerării 
urbane

 proiecte de 
alimentare cu apă 
și canalizare cu 
condiția respectării 
principiului 
complementarității 

 proiecte de 
infrastructură 
de drumuri 
interioare 
localităților și 
de 
conectivitate 
cu drumurile 
exterioare

 proiecte 
privind 
soluții 
inteligente 
de conectare 
la utilități 
 

 
Comunele  menționate, care înregistrează pe o perioadă de trei ani înainte de depunerea proiectelor 
la finanțare din fonduri externe nerambursabile o creștere continuă a numărului de locuitori, pot 
depune proiecte de tip “smart village” în cadrul Programelor Operationale Regionale: 
 

Localitățile urbane din România cu statut de municipiu reședință de județ, municipii și orașe pot 
depune proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea conceptului 
de ”smart city” în cadrul programelor operaționale regionale: 

ansamblul de activități și proiecte implementate la nivelul localităților urbane din România cu 
statut de municipii reședință de județ, municipii și orașe care respectă cerințele cumulative de 

specializare inteligentă, tranziție spre o economie cu emisii reduse de carbon și digitalizare și au 
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ca obiectiv asigurarea de servicii publice inteligente destinate populației precum și creșterea 
nivelului de trai al populației 

Proiecte ”smart city” 

a) să fie în concordanță cu prevederile regulamentelor Comisiei Europene, ale programului 
operațional și ale ghidului solicitantului aprobat conform legii;  
b) să conțină în mod obligatoriu elemente de inteligență artificială sau de transmitere a datelor 
și/sau informațiilor prin rețea de internet, rețea de date și altele asemenea; 
c) să conțină elemente de tranziție spre o economie cu emisii reduse de carbon, în conformitate 
cu prevederile naționale și europene în domeniu; 
d) să conțină elemente de digitalizare și informatizare pentru a îmbunătăți accesul populației 
la serviciile publice oferite dar și pentru a face serviciile mai ușor de utilizat pentru populație. 

 
• rețele inteligente de iluminat public cu infrastructura aferentă;  
• rețele inteligente de alimentare cu apă și canalizare cu infrastructura aferentă, cu condiția 

ca după finalizarea proiectelor acestea să fie date în delegare de gestiune la operatorii 
specializați de apă și canalizare;  

• rețele inteligente de transport și distribuție a energiei termice cu condiția ca după 
implementare acestea să fie date în delegare de gestiune la operatorii specializați în 
furnizarea de căldură și apă caldă menajeră destinate populației;  

• rețele inteligente de transport, colectare a deșeurilor cu condiția ca acestea să facă parte 
dintr-un sistem integrat de management a deșeurilor denumit în continuare SMID și să 
existe un operator specializat în prestarea acestor servicii;  

• rețele inteligente de management a traficului auto, indicatoare de circulație stații de 
încărcare electrice pentru mijloacele de transport auto, stații de autobuz precum și alte 
elemente de infrastructură inteligente necesare traficului auto;  

• unități școlare inteligente, conectate la surse de energii regenerabile pentru asigurarea 
alimentării cu apă, alimentării cu energie termică, energie electrică inclusiv dotări 
inteligente independente pentru activitatea educațională;  

Pentru intervențiile de tip ”smart village” și ”smart city” se alocă inițial un buget de maxim 
800.000.000 euro. Ordonanța reglementează și modul de alocare între orase și muncipii a acestor 
fonduri. 

De asemenea, ordonanța mai prevede ca unitățile administrativ teritoriale cu statut de municipiu 
reședință de județ pot susține dezvoltarea urbană a localităților prin implementarea în cadrul 
programelor operaționale destinate dezvoltării regionale, a programului operațional transport 
și/sau a programului operațional dezvoltare durabilă a următoarelor categorii de proiecte  

a) dezvoltarea în parteneriat cu comunele limitrofe localităților urbane și cuprinse în ZUF de 
proiecte de mobilitate urbană conform Planurilor de Mobilitate pentru Dezvoltare Urbană;  

b) dezvoltarea și implementarea de proiecte de infrastructură rutieră care privesc variantele 
ocolitoare la nivel de municipiu reședință de județ și/sau conectivitatea la rețeaua de 
transport transeuropeană TEN-T Centrală/Globală;  
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c) dezvoltarea de proiecte de transport cu trenul metropolitan sau trenul urban după caz 
pentru a susține serviciul public de transport în comun de călători în municipiile reședință de 
județ cu un număr al populației de peste 250.000 locuitori;  
d) dezvoltarea infrastructurii edilitare pentru comunele limitrofe pentru a stimula locuirea 
în localitățile limitrofe ca soluții pentru dezvoltarea coerentă a localităților urbane cu statut de 
municipiu reședință de județ.  

 Guvernul a promovat în consultare un proiect de Ordonanță de Urgență privind stabilirea 
unor măsuri pentru proiectele de regenerare urbană finanțabile din fonduri externe 
nerambursabile, respectiv pentru proiectele de regenerare urbană, finanțabile în cadrul celor 8 
Programe Operaționale Regionale (POR) 2021-2027 și în cadrul Planului Național pentru Relansare 
și Reziliență (PNRR).  

Pentru proiectele de regenerare urbană beneficiarii eligibili sunt autoritățile publice locale din zona 
urbană, precum și consiliile județene, singure sau în parteneriat, pe baza unui plan de acțiune 
care cuprinde măsurile stabilite, acțiunile și soluțiile propuse, denumirea investiţiilor, valoarea 
estimată a acestora, etapizarea realizării investiţiilor şi părţile responsabile de implementare.  

Amplasamentul proiectele de regenerare urbană cuprinde zone omogene din punct de vedere 
funcțional, și este delimitat prin limite cadastrale, fiind realizat pe baza documentațiilor tehnico-
economice și documentațiilor de urbanism: 

 

zonele centrale; 

zonele istorice și zonele construite protejate;

spațiile publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective 
respectiv, ansambluri de locuințe sau zone cu locuințe de tip 

condominiu

zona autogărilor și gărilor centrale și secundare feroviare și 
portuare situate în interiorul sau la limita localităților urbane, 

indiferent dacă sunt în uz, abandonate, au altă destinație

falezele, malurile și insulele râurilor, fluviurilor și lacurilor din 
interiorul localităților urbane

haldele de steril și depozitele de deșeuri închise de pe raza 
localităților urbane

zonele rezidențiale periferice destructurate, zonele de blocuri 
degradate și așezări informale din mediul urban

siturile industriale dezafectate, zonele cu infrastructuri majore 
dezafectate, militare dezafectate

grădinile și parcurile publice urbane, parcurile dendrologice, 
grădinile botanice

piețele agroalimentare urbane. 
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În prezent, a fost emisă Ordonanța de Urgență nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență necesar României pentru accesarea de 
fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și 
Reziliență, pentru:  

 Proiecte de infrastructură pentru adaptarea la schimbări climatice,  
 Proiecte de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism și cultură, 

ecologizare platforme industriale, construire/reabilitare/modernizare clădiri publice, inclusiv 
clădiri pentru spații de lucru, tehnice, cazare și desfășurarea activităților instituționale, în 
vederea scăderii emisiilor de carbon, investiții în infrastructura educațională și dotarea cu  
echipamente de laborator pentru toate formele de învățământ, investiții în campusuri, 
reabilitare/ modernizare/ extindere clădiri existente și clădiri noi, reabilitare/ modernizare/ 
extindere sisteme centralizate de producere și distribuție a energiei termice necesare 
populației  

 Proiecte de infrastructură publică din domeniul sănătății pentru: extinderea/ reabilitarea/ 
modernizarea clădirilor destinate unităților sanitare, dotarea cu aparatură și echipamente 
medicale a acestora, reorganizarea circuitelor pentru a răspunde condițiilor igenico-sanitare 
în vigoare, cu asigurarea unor circuite temporare în caz de epidemii, pandemii și alte situații 
de urgență, precum și alte măsuri necesare creșterii rezilienței în sfera oncologică, a bolilor 
cardio-vasculare și ATI.  

 Proiecte de infrastructură pentru cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru 
extindere/reabilitare/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/ utilaje/ 
dotări independente pentru Institute de Cercetare Dezvoltare din România în domeniul 
cercetării pe bază de transfer tehnologic din industria alimentară și agricultură precum și cele 
din domeniul ingineriei  

 Proiecte de infrastructură de apă-canalizare ai căror beneficiari finali sunt operatorii de apă 
și canalizare pentru extinderea, modernizarea, reabilitarea rețelelor de apă și canalizare 
existente, inclusiv pentru aglomerările pentru care numărul de gospodării este sub 2.000  

 Proiecte de infrastructură edilitară destinate localităților rurale limitrofe localităților urbane: 
apă-canalizare, modernizare/ extindere/ reabilitare/ dezvoltare de drumuri interioare ale 
localităților, mobilitate urbană în parteneriat cu localitățile urbane, regenerare urbană, sistem 
de iluminat public, sisteme inteligente de distribuție a combustibililor de tranziție, sisteme 
centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităților rurale limitrofe 
localităților urbane  

 Proiecte de infrastructură pentru creșterea rezilienței comunităților în situații de urgență prin 
extinderea rețelei de subunități de intervenție din structura inspectoratelor pentru situații de 
urgență, astfel încât să fie asigurată o capacitate de răspuns adecvată și suficientă pentru 
îndeplinirea criteriilor operaționale  

 Proiecte de infrastructură pentru constituirea unor depozite regionale și crearea stocurilor de 
materiale și tehnică – inclusiv medicală  

 Proiecte de infrastructură din sistemul judiciar și sistemul de apărare, ordine publică și 
siguranță națională pentru construcția, reabilitarea și modernizarea clădirilor destinate 
instituțiilor din domeniul justiției și domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, 
inclusiv digitalizare,  

 Proiecte de infrastructură în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației și securității 
cibernetice 

 Proiecte de transformare/ tranziție digitală, inclusiv prin robot process automation, a 
serviciilor administrației publice centrale și locale.  
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1.3. Contextul Regional de Dezvoltare Durabilă - Regiunea Sud-Muntenia 
 
Regiunea Sud Muntenia este amplasată în partea de sud a României, învecinându-se la nord cu 
regiunea Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu regiunea Sud – Vest, iar la sud cu Bulgaria, 
limita fiind dată de fluviul Dunărea. Cu o suprafaţă de 34.453 km2, reprezentând 14,5% din suprafaţa 
României, regiunea Sud Muntenia ocupă locul al III-lea ca mărime din cele opt regiuni de dezvoltare.  

La nivel regional, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR)  Sud Muntenia este principala 
organizaţie de nivel regional care are responsabilitatea şi autoritatea elaborării strategiei şi 
implementării politicilor de dezvoltare regionale.  Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Agenţia 
colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii, organisme, societăţi 
comerciale, institute de cercetare, universităţi şi alte persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate 
interesate în dezvoltarea economică, socială şi culturală a regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia. 

Pentru perioada 2021-2027, ADR Sud-Muntenia devine Autoritate de Management pentru 
Programul Operațional Regional Sud-Muntenia pentru perioada 2021-2027, prin care își propune să 
asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii, 
completând direcțiile, acțiunile și prioritățile privind dezvoltarea acesteia din Planul de Dezvoltare 
Regională (PDR) 2014-2020 și Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii (RIS3) 2014 - 2020 
implementate prin POR 2014-2020 și alte programe naționale și europene.  
 
În prezent se află în consultare Capitolul 2 al Planului de dezvoltare regională 2021-2027 al 
Regiunii Sud Muntenia, respectiv Profilul socio-economic al regiunii Sud Munteni - Disparităţi 
regionale, având următoarea structură: 

• Localizarea geografică a regiunii Sud Muntenia 
• Cadrul natural al regiunii Sud Muntenia 
• Structura sistemului de aşezări în regiunea Sud Muntenia 
• Structura socio-demografică a populaţiei regiunii Sud Muntenia  
• Infrastructura în regiunea Sud Muntenia 
• Mediu 
• Economia regiunii Sud Muntenia 
• Turismul 
• Agricultura și dezvoltarea rurală  

Analiza concluzionează că Regiunea Sud Muntenia este caracterizată printr-un cadru natural bogat, 
divers şi pitoresc, cuprinzând trei trepte principale de relief: munții, dealurile subcarpatice și 
câmpiile. Pe teritoriul regiunii se regăsesc un număr de 72 de arii naturale protejate, care contribuie 
atât la conservarea biodiversității, cât și la dezvoltarea de activități recreative și turistice.  De o 
importanță deosebită pentru regiune este și prezența fluviului Dunărea ale cărui caracteristici 
naturale au o mare influență asupra tuturor elementelor naturale și socio-economice ale regiunii. 
Suprafețele foarte mari cu soluri fertile reprezintă, pentru Sud Muntenia, o oportunitate în vederea 
dezvoltării agriculturii și a sectorului energiilor neconvenționale. Resursele naturale ale regiunii Sud 
Muntenia sunt bogate și variate: petrol, gaze naturale, cărbune, sare, marne calcaroase, sulf, 
acumulări de gips și izvoare minerale. Investițiile viitoare vor trebui să se alinieze obiectivelor 
tematice de protecție a mediului și să vizeze ameliorarea efectelor schimbărilor climatice și 
protejarea și consevarea biodiversității regiunii Sud Muntenia.  
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Regiunea Sud Muntenia are un important potenţial de dezvoltare economică, diferenţiat între nordul 
şi sudul regiunii. Partea de nord a regiunii se caracterizează printr-un grad ridicat de industrializare, 
Prahova deţinând locul 1 pe ţară în ceea ce priveşte producţia industrială. Partea sudică a regiunii 
este o zonă subdezvoltată, dar cu un potenţial important pentru dezvoltarea unei agriculturi 
performante.  

Analiza remarcă o tendință de suburbanizare, manifestată mai ales în jurul orașelor mari dar și a 
celor mijlocii, concretizată în apariția „cartierelor-dormitor”, relocarea unor activități economice 
dinspre centru către periferie, intensificarea navetismului. De asemenea, în regiune există și o 
tendință de dezurbanizare  – concretizată în declinul demografic, social și economic al unor orașe 
mijlocii, puternic polarizate de municipiul București (Oltenița, Turnu Măgurele, Roșiori de Vede, 
Alexandria, Călărași, Slobozia), inclusiv un trend migratoriu pozitiv urban-rural.  

Există și o tendință de specializare și concentrare economică a unor orașe ca de exemplu în turism 
(Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, etc.), industria de autovehicule și componente pentru 
acestea (Mioveni, Pitești, Costești, Ștefănești, Titu, etc.), agricultură și industrie alimentară 
(Zimnicea, Mihăilești, Răcari, Budești, Roșiori de Vede, Fetești, Țăndărei, etc.), industria electronică 
și electrotehnică (Găești, Curtea de Argeș), prelucrare a petrolului (Ploiești). Regiunea înregistrează 
o accentuare a disparităților de dezvoltare dintre nordul și sudul regiunii, precum și dintre 
București și restul orașelor din regiune. 

Ca urmare, un potențial ridicat de dezvoltare există la nivelul localităţilor din jurul marilor centre 
urbane, care beneficiază de fenomenul de suburbanizare, care își pot dezvolta funcțiile rezidențiale 
și economice, în condițiile în care vor investi în infrastructura de transport, tehnico-edilitară, de 
afaceri, centrelor urbane mari prin dezvoltarea sectorului terțiar și cuaternar, în condițiile realizării 
unor investiții semnificative în infrastructura de CDI, de învățământ superior, de sprijinire a 
sectorului TIC. 

De asemenea, localităţile riverane Dunării (Turnu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenița, Călărași), 
au perspective de dezvoltare integrată cu orașele-pereche din Bulgaria, prin realizarea de investiții 
în domeniul transportului, logistic, turistic.  

Potențial de dezvoltare se identifică și pentru localităţile situate de-a lungul principalelor coridoare 
de transport (TEN-T, rutiere și feroviare), prin dezvoltarea funcțiilor de transport și logistice, care 
să deservească piața capitalei și a regiunii (Giurgiu, Ploiești), localităţile situate în jurul unor bazine 
agricole importante (Oltenița, Zimnicea, Alexandria, Roșiori de Vede, Turnu Măgurele, Călărași, 
Slobozia, Fetești, Mizil, Urziceni, Țăndărei, Căzănești etc.), care pot deveni puncte nodale ale unui 
sistem regional de colectare, depozitare și comercializare a produselor agricole, cu precădere pentru 
zona capitalei, dar și pentru piețe externe (cu facilități de transport pe Dunăre),  localităţile cu un 
potențial turistic ridicat (stațiunile de pe Valea Prahovei – Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza 
– Amara, Slănic, Pucioasa, Câmpulung, Curtea de Argeș, Târgoviște) – care pot deveni destinații 
pentru turismul de iarnă, balnear și cultural.  

De asemenea, existența cursurilor de apă în interiorul localităţilor reprezintă un potenţial uriaş pentru 
acestea, care poate fi valorificat prin intermediul unor investiţii importante în particularizarea 
spaţiului pentru petrecerea timpului liber, pentru furnizarea unor soluţii de transport, pentru 
producerea de energie.  

Ca și oportunități de dezvoltare, analiza remarcă: 
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• existența unui patrimoniu natural deosebit și diversificat  
• existența unor resurse agricole importante  
• densitatea mare de axe prioritare TEN-T  
• existența unor tendințe de concentrare și specializare a activității economice  
• existența unor centre urbane mari  

 
Principalele obstacole în calea dezvoltării rețelei sistemului de aşezări din regiune rămân:  

o gradul ridicat de polarizare manifestat de capitala țării și hipertrofia rețelei de aşezări din 
regiune în raport cu aceasta;  

o migrația internă și externă a forței de muncă – mai ales a celei înalt-calificate (brain-drain);  
o accesibilitatea redusă a localităților urbane şi rurale din Lunca Dunării și din zona montană 

a regiunii care au o poziție relativ periferică față de coridoarele majore de transport, ceea ce 
le face puțin atractive pentru investiții. La aceasta se adaugă infrastructura deficitară de 
traversare a Dunării și a lanțului Carpatic;  

o tendința tot mai accentuată de îmbătrânire a populației, care va conduce la un deficit de forță 
de muncă și la o presiune ridicată asupra sistemelor de sănătate, asistență socială;  

o infrastructura tehnico-edilitară deficitară (străzi, rețele de utilități, de comunicații).  

Elaborarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă pentru perioada 2021-2027 
reprezintă o precondiție pentru accesarea finanțărilor europene disponibile în cadrul Obiectivului de 
politică 1 „O Europă mai inteligentă” aferent noii Politici de Coeziune a UE și se bazează pe 
parteneriatul regional între ADR Sud-Muntenia și toți actorii cheie regionali, relevanți în 
identificarea nevoilor reale de dezvoltare a regiunii și în stabilirea direcțiilor prioritare specifice 
domeniului CDI. 

Prin procesul de selecție au fost identificate la nivelul regiunii opt domenii de specializare 
inteligentă, cu cel mai ridicat potențial de inovare, dezvoltare și antrenare a celorlalte domenii de 
activitate din regiune.  

Fiecare domeniu poate fi valorificat prin intermediul nișelor de specializare, identificate prin 
intermediul procesului de descoperire antreprenorială ce a avut loc în regiune în perioada martie 
2019 – iunie 2020, pe baza existenței actorilor locali și regionali, care să identifice și să genereze 
proiecte de inovare. 

Construcția de mașini, componente și echipamente de producție Automobile inteligente și 
sigure, componente și echipamente pentru industria auto 

Automobile inteligente și sigure, componente și echipamente pentru industria auto 

Agricultura și industria alimentară 
Agricultură de precizie 

Alimente funcționale - noi produse alimentare sănătoase și îmbogățite nutrițional 
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Turismul și identitatea culturală 
Servicii de inovare in industria turismului 

Soluții inovative pentru valorizarea patrimoniului cultural 
Turismul integrat de tip cultural, spa/balnear, și oportunități de turism activ 

Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare 
Biotehnologii în agricultură 

Biotehnologii industriale 
Biotehnologii orientate către protecția mediului, reducerea poluării și recuperarea deșeurilor 

 

Localități inteligente ce oferă servicii inovative cetățenilor 
Tehnologii de mediu pentru localități inteligente și verzi (eficiență energetică, energii 

regenerabile 
Servicii publice inteligente 

Locuire inteligentă 

Industria și Cercetarea de înaltă tehnologie 
Metode și tehnologii avansate de producție; 

Materiale avansate 
Inovare în industria aerospațială 

Inovare în industria nucleară; 

ITC 
Industria 4.0 

Securitate cibernetică 
Digitalizare 

Big data (Fintech și GIS) 
Noi produse și servicii TIC 

Sănătate 
Biotehnologii și Bionanotehnologii medicale și farmaceutice 

Biosecuritate 
Medicină inteligentă 

Medicină de prevenție/ personalizată 
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1.4. Contextul de Dezvoltare Durabilă în cadrul Grupului de Acțiune Locală TURNU 
21 

 
Municipiul Turnu Măgurele face parte din Grupul de Acțiune Locală GAL Turnu 21. Aceasta 
este o organizație non-guvernamentală (cf. OUG 26/2000) înființată în cadrul unui proiect POCU de 
sprijin pregătitor pentru elaborarea și implementarea unei Strategii integrate de dezvoltare (SDL 
Turnu 21) pentru două Zone Urbane Marginalizate (ZUM) din oraș (Zona Bâlci și Zona Rampa 
Gării) și a zonei Centru, în perioada 2018 – 2023. GAL a fost demarat de către Primăria Turnu 
Măgurele, Asociația Urbanium și SC Jasmin MED SRL și include în prezent alți 29 de membri, 
persoane fizice (inclusiv din cele două ZUM) și juridice (școli și licee, camera de comerț, firme, 
ONG-uri).  

Teritoriul SDL, în ansamblul său vizează o populație de cca. 15.700 locuitori si cuprinde 4 zone 
distincte: o zonă comercială, culturală, administrativă și rezidențială și o zonă de locuințe (blocuri), 
ce constituie împreună zona funcțională, zona urbană marginalizată 1, supranumită și zona Târg 
Săptămânal (Bâlci) și zona urbană marginalizată 2, supranumită și zona/ cartier Măgurele (Rampa 
Gării). 

SDL Turnu 21 finanțează proiecte soft și hard din șapte domenii: infrastructură, educație, ocupare, 
spații publice urbane, acces la servicii, mobilitate urbană, comunitate și imagine publică.  

Obiectivul general strategic de dezvoltare al strategiei consolidate al GAL Turnu 21, este reducerea 
riscului de sărăcie pentru persoanele aflate în cele două ZUM – uri din Turnu Măgurele, alături de 
îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea 
economică în teritoriul SDL.  

Cele 7 obiective specifice, și măsurile propuse pentru atingerea acestora, identificate pentru 
orizontul 2023, sunt: 

OS 1 Infrastructură: Asigurarea accesului la serviciile de bază și desegregarea geografică a zonelor 
urbane marginalizate prin dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilități și rutiere. 

OS2 Locuire și mobilitate urbană: Îmbunătățirea condițiilor de locuire prin legalizarea 
proprietăților imobiliare și promovarea transportului nemotorizat. 

OS3 Spații publice urbane: Accesul copiilor, tinerilor și adulților la activități educaționale și de 
petrecere a timpului liber adecvate vârstei, nevoilor și potențialului lor prin dezvoltarea și 
revigorarea spațiilor publice urbane. 

OS 4 Ocupare: Creșterea nivelului de ocupare prin formare competențelor profesionale, dezvoltarea 
capacităților antreprenoriale și combaterea decalajelor de participare la piața muncii existente în 
comunitate. 

OS 5 Educație: Asigurarea accesului egal și gratuit la o educație de calitate prin combaterea riscului 
de abandon școlar și creșterea nivelului de incluziune socială a tinerilor și adulților dezavantajați. 
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OS 6 Acces la servicii: Îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunității, prin creșterea 
accesului la servicii medicale curative și preventive și dezvoltarea de servicii sociale integrate și 
individualizate. 

OS 7 Comunitate și imagine publică: Dezvoltarea cetățeniei active și a sentimentului de 
apartenență la comunitate prin realizarea de activități bazate pe cooperarea dintre cetățeni, 
solidaritatea dintre generații, dialogul intercultural și identificarea dunăreană a orașului. 
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2. PREZENTAREA GENERALĂ A UAT Turnu Magurele 
 

2.1. Descrierea generală 

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 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.  

Municipiul Turnu Măgurele este situat la marginea sudică a Câmpiei Române în zona de contact 
dintre Lunca Dunării şi Câmpia Burnasului, la intersecția coordonatelor 43°35’ latitudine nordică şi 
24°35’ longitudine estică, relieful său fiind format din câmpii joase și spații interfluviale.  Prin 
poziția sa geografica, Turnu Măgurele este un oraș transfrontalier, pereche cu orașul bulgăresc 
Nikopol. 

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 municipiului 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 prezenţa 
rocilor friabile care sunt uşor de erodat prin acţiune fluviatilă şi eoliană. 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. Pe raza orașului se regăsesc zăcăminte importante de roci utile 
sub formă de nisipuri şi pietrişuri, iar solul are un potențial ridicat pentru agricultură. 
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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.  

De asemenea, localitatea este caracterizată de un potențial caloric ridicat, existând oportunitatea 
pentru producerea energiei neconvenționale (energia solară). 

 

2.2. Aspecte teritoriale 

Municipiul Turnu Măgurele este situat în sudul României, lângă Dunăre si face parte din Județul 
Teleorman și din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia.  

Regiunea are o suprafață totală de 34.453 kmp, acoperind 14,54% 
din suprafața României și 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.   

Judeţul Teleorman, din care face parte municipiul Turnu 
Măgurele, este mărginit de județele 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. 

Suprafața totală a municipiului este de 10.931 ha, din care teren extravilan = 9.593,83 ha, teren 
intravilan = 1.337,17 ha și suprafață agricolă = 8.216 ha, având 10.458 gospodării și 11.642 locuinţe:.  
Administrativ, se învecinează la vest cu comuna Izlaz, la nord cu comunele Liţa şi Putineiu, la nord- 
est cu comuna Crângu, la est cu comunele Traian şi Ciuperceni şi la sud cu fluviul Dunărea. 
Suprafața municipiului este formată din Cartier Măgurele, Cartier Odaia, Cartier Taberei și Cartier 
Zona centrală.  

Pentru două zone urbane marginalizate (ZUM) din municipiu, respectiv ZUM 1, supranumită și zona 
Târg Săptămânal (Bâlci) și ZUM 2, supranumită și zona Măgurele (Rampa Gării), a fost format 
Grupul de Acțiune Locală Turnu 21. 

În ceea ce privește accesibilitatea  municipiului, aceasta este asigurată atât de rețeaua de cale ferată, 
cât și de rețeaua de drumuri naționale. 

Municipiul Turnu Măgurele beneficiază de o conectivitate indirectă la rețeaua rutieră TEN-T, pe 
teritoriul său intersectându-se următoarele drumuri naționale: 

• DN 52 ce face legătura cu Alexandria, cu o lungime de 46 km, și de acolo cu DN6/ E70 
(TEN-T) 

• DN 54 ce face legătura, spre vest, cu Corabia și Caracal (județul Olt), iar prin DN 54A și DN 
55A cu Bechet și Calafat (județul Dolj)  

• DN 51 A spre est, spre Zimnicea; 
• DN 65A spre Roşiorii de Vede, cu o lungime de 43 km, și de acolo cu DN6/E70 (TEN-T) 
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De asemenea, municipiul este legat de Slatina prin drumul județean DJ 546. Turnu Măgurele este 
punct terminus al liniei de cale ferată Costeşti - Roşiorii de Vede - Turnu Măgurele.  
În ceea ce privește Coridorul VII pan-european Dunărea, oraşul este port fluvial și este legat peste 
graniţă, cu oraşul bulgar Nikopole, printr-o trecere cu bacul, funcţională din 2010. 
 

2.3. Administrația publică locală 

Conform Codului Administrativ, primarul, în exercitarea atribuțiilor care îi revin, 
elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea 
economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe 
site-ul unității administrativ- teritoriale și le supune aprobării consiliului local. 

Municipiul Turnu Măgurele este condus de un Primar și un Viceprimar, iar 
Consiliul Local Turnu Măgurele este format din 19 consilieri locali, repartizarea 
mandatelor de consilieri ca rezultat al alegerilor din anul 2020 asigurând 
majoritate decizională de peste 50% primarului ales. 
După constituire, consiliul local se organizează în comisii de specialitate, pe 

principalele domenii de activitate. În cazul municipiului Turnu Măgurele, consilierii fac parte din 3 
comisii de specialitate după cum urmează: 

1. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget – finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărire comunală, 
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 
2. Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive 
și de agrement. 
3. Comisia de specialitate pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii 
publice, a drepturilor cetățenilor. 

Aparatul de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele, conform organigramei aprobate 
în anul 2019, cuprinde 115 funcții, din care 2 funcții de demnitate publică, 79 funcții publice, din 
care 7 funcții de conducere și 1 funcție de conducere specifică, precum și 34 funcții de personal 
contractual, din care 1 de conducere. În cadrul aparatului de specialitate există funcția de 
Administrator Public, care coordonează serviciile în domeniul economic și administrativ. 
În cadrul Direcției Tehnice funcționează Serviciul de Dezvoltare Locală și Investiții, care include 
Compartimentul Strategie Locală, Compartimentul Achiziții Publice și Compartimentul Investiții, 
alături de Serviciul Urbanism și Gospodărie Comunală.  

În coordonarea directă a Primarului există 8 compartimente, printre care cel de audit, resurse umane, 
IT, probleme romi etc. Secretarul General coordonează serviciile juridic și de evidență a persoanelor.  
Conform Codului Administrativ, două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca, 
în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în 
condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept 
privat.  

Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de utilitate publică și se constituie 
în condițiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau 
regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. De asemenea, unitățile administrativ-
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teritoriale limitrofe zonelor de frontieră pot încheia între ele acorduri de cooperare transfrontalieră 
cu structuri similare din statele vecine, în condițiile legii. 

 
Municipiul Turnu Măgurele  face parte din următoarele asociații și organizații: 

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Managementul 
Deșeurilor Teleorman 

Asociația a fost înființată în anul 2009 cu scopul de a monitoriza 
contractele de concesiune de servicii cu cei doi operatori, unul de 
colectare și transport, POLARIS M HOLDING, și al doilea, cel de la 
depozitarea deșeurilor, ECO SUD. 

• Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Teleormanul" 
 

Asociația are ca domenii de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare 
a apelor uzate, colectare, canalizare și evacuare a apelor pluviale, dar și servicii publice sociale 
pentru dezvoltarea economico-socială, dezvoltare locală durabilă etc., realizarea în comun a unor 
obiective de investiții. 

• Grupul de Acțiune Locala GAL Turnu 21 este o organizație non-guvernamentală (cf. 
OUG 26/2000) înființată în cadrul unui proiect POCU de sprijin pregătitor pentru elaborarea și 
implementarea unei Strategii integrate de dezvoltare (SDL Turnu 21) pentru două Zone Urbane 
Marginalizate (ZUM) din oraș (Zona Bâlci și Zona Rampa Gării) și a zonei Centru, în perioada 2018 
– 2023. GAL a fost demarat de către Primăria Turnu Măgurele, Asociația Urbanium și SC Jasmin 
MED SRL și include în prezent alți 29 de membri, persoane fizice (inclusiv din cele două ZUM) și 
juridice (școli și licee, camera de comerț, firme, ONG-uri). 

• Asociația „EuroTeleorman”, constituită în vederea intensificării dialogului 
interinstituțional cu celelalte autorități ale administrației publice locale din județ, formată din 
reprezentanți ai 92 de autorități 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. 

• Asociaţia Municipiilor din România (AMR), înfiinţată în anul 1990, este persoană juridică 
de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea 
promovării şi protejării intereselor comune ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi pentru interesul colectivităţilor locale. 

• 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, Nikopole 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. 
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Pagina web a instituției www.municipiulturnumagurele.ro oferă informațiile minimale, conform 
prevederilor legale și principiului transparenței decizionale, însă se impune o modernizare și 
actualizare a acesteia, care ă asigure un acces mai ușor al cetățenilor la serviciile publice oferite de 
primărie, prin  asigurarea procesului de digitalizare. 

Dacă în perioada 2007-2013, performanța accesării fondurilor nerambursabile (europene sau 
guvernamentale) la nivelul municipiului se situa la un nivel moderat, în perioada actuală UAT Turnu 
Măgurele implementează 22 proiecte cu finantare nerambursabila, prin programele Interreg VA 
Romania Bulgaria (5), Programul Operațional Regional (5 proiecte), Programul Operațional Capital 
Uman (1 proiect), Programul Operațional Capacitate Administrativă (1 proiect), Programul National 
de Dezvoltare Locală  2017-2020 (10 proiecte): 
 

Nr. Proiect Program Descriere 
 

 
1. 

L-TeN – Conectarea Rețelei 
de Transport Europene 
printr-o legătură mai bună 
între nodurile terțiare Turnu 
Măgurele și Levski pentru o 
dezvoltare durabilă a 
zonei”, cod proiect 
15.1.1.014, cod E-MS 
ROBG-127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interreg 
VA RO-
BG 

Proiectul se derulează în parteneriat cu 
municipalitatea Levski (Bulgaria), are o valoare 
totală de 4.532.577,37 euro. Proiectul are ca scop 
îmbunătățirea infrastructurii de transport în 
regiunea transfrontaliera Turnu Măgurele-
Levski pe o lungime totală de 8,977 km:  
- 1,909 km la Turnu Magurele prin modernizarea 
a 5 străzi: Chimiei (tronson cuprins între strada 
G-ral Praporgescu și strada Stadionului), David 
Praporgescu (tronson cuprins între strada 
Taberei și strada Stadionului), Mihai Bravu 
(tronson cuprins între strada G-ral Praporgescu 
și strada Griviței), Sfânta Vineri (tronson cuprins 
între strada G-ral Praporgescu și strada 
Primaverii), Strada Taberei.  
- 7,068 km la Levski prin modernizarea 
drumului rutier PVN1110 / III-304 / - 
Tranchovitsa - Obnova - Municipalitatea 
Granitsa (Levski - Pordim) - Kamenets - / III- 
3501. 

2. I-TeN – Îmbunătățirea 
nodurilor terțiare Turnu 
Măgurele – Nikopole pentru 
dezvotarea durabilă a zonei 
printr-o mai bună 
conectivitate cu 
infrastructura  TEN-T,Cod 
proiect 15.1.1.013, Cod e-
MS ROBG-132 

Acest proiect se derulează în parteneriat cu 
municipalitatea Nikopole și are o valoare totală 
de 7.191.797,49 euro. 
Proiectul are ca scop îmbunătățirea 
infrastructurii de transport în regiunea 
transfrontalieră Turnu Măgurele-Nikopole, pe o 
lungime totală de 11,233 km:  
- 10 străzi din partea de est a Municipiului Turnu 
Măgurele, cu o lungime totală de 6,276 km – 
Călărași, Rampa Gării, Nucilor, Horea, Cloșca, 
Crișan, Avram Iancu, Mihai Viteazu, Viitorului 
și strada de acces ătre Fabrica de conserve; 
- 4,957 km pentru Municipalitatea Nikopole, 
prin modernizarea drumului rutier PVN 3123 - / 

http://www.municipiulturnumagurele.ro/
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III – 304, Transchovitsa – Novachene / Batsova 
Mahale – limitele orașului (Nikopole – Pleven) 
– Slavyanovo / PVN 2145. 

3. Podurile timpului: o 
abordare integrată pentru 
îmbunătățirea utilizării 
durabile a patrimoniului 
cultural transfrontalier 
Nikopol – Turnu 
Măgurele,Cod proiect 
15.2.1.104, Cod e-MS 
ROBG-128 

Proiectul se derulează în parteneriat cu 
municipalitatea Nikopole (care este și Lider de 
proiect) și are o valoare totala de 5.836.225,82 
euro. 
Prin proiect, municipiul Turnu Măgurele și-a 
propus consolidarea, conservarea și restaurarea 
sitului arheologic Cetatea Turnu, iar municipiul 
Nikopol construirea parcului arheologic muzeu 
“Piers of time” și drumul de acces la biserica 
Cliff, precum și introducerea acestora într-un 
circuit turistic.  

4. Produse turistice 
transfrontaliere durabile 
pentru Parcul  Memorial 
“Grivitsa” şi Cetatea 
“Turnu”/ cod eMS ROBG – 
397 

Acest proiect se implementează în parteneriat cu 
municipalitatea Pleven, în calitate de Lider de 
proiect. Prin proiect, municipiul Turnu Măgurele 
și-a propus să realizeze :  

• construirea unui corp anex, 
semiîngropat, în care să funcționeze un 
punct de informare turistică,  

• amenajarea unei platforme auto,  
• amenajarea sitului (amenajare peisageră 

pe cercuri concentrice, alimentare cu 
energie electrică a centrului turnului, 
mobilier urban, iluminare cu stâlpișori 
fotovoltaici, o platformă pentru balon cu 
aer cald). 

Proiectul are o valoare totală de 1.499.799,44 
euro.  

5. Modernizarea serviciilor de 
sănătate ale spitalelor din 
Turnu Măgurele și Nikopole 

 Acest proiect este implementat în parteneriat de 
către Municipiul Turnu Măgurele, județul 
Teleorman, România și Municipiul Nikopol, 
districtul Pleven, Bulgaria. 
Proiectul își propune să contribuie la 
îmbunătățirea eficienței serviciilor de sănătate și 
a cooperării în domeniul medical, între 
autoritățile relevante din zona transfrontalieră, 
asigurând, în același timp,  accesibilitatea la 
acest tip de servicii.  
Proiectul are o valoare de 811.253,08 euro. 

6. Restaurare, consolidare, 
protecție și conservare a 
catedralei Sfântul 
Haralambie din municipiul 
Turnu Măgurele, Cod SMIS 
116469 

 
 
 
 
POR 

Proiectul se implementează în parteneriat cu 
Parohia ”Sfântul Haralambie”, având o valoare 
total de 20.443.003,11 lei. 
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7. Reabilitarea termică a 
sediului Primăriei 
municipiului Turnu 
Măgurele, Cod SMIS 
114284 

Proiectul are o valoare totală de 4.062.819,07 lei 
și urmărește creșterea eficienței energetice a 
clădirii primariei. 
 

8. 
Centru de Tineret și străzi 
urbane pentru creșterea 
calității vieții în municipiul 
Turnu Măgurele, cod SMIS 
124772 

Proiectul are o valoare totală de 21.448.778 lei. 
În cadrul proiectului  se va reabilita și dota 
imobilul din strada  Calea Dunării nr. 1 – Casa 
Prefectului (fosta Administrație Financiară), va 
fi amenajată grădina publică din  vecinătatea 
acestuia și vor fi reabilitate 6 străzi din zona 
centrală a municipiului. 

 
9. 

Servicii educaționale și 
spații publice urbane 
îmbunătățite în municipiul 
Turnu Măgurele, cod SMIS 
125205 

Proiectul are o valoare totală de 15.878.891 lei. 
Proiectul a fost elaborat prin integrarea a două 
componente : 

 Componenta A – Creare Centru 
Educațional în Turnu Măgurele, strada 
Libertății, nr. 137; 

 Componenta B – Îmbunătățirea spațiilor 
publice urbane prin reabilitarea de străzi 
din cartierul Măgurele din municipiul 
Turnu Măgurele. Se vor reabilita străzile 
Ion Creangă și Libertății. 

10. 

Îmbunătățirea calității vieții 
persoanelor vârstnice cu 
sprijinul Centrului 
Recreativ și mediul aferent 
în municipiul Turnu 
Măgurele, cod SMIS 
125207 

Proiectul are o valoare totală de 23.264.144 lei. 
În cadrul proiectului se va reabilita și dota 
imobilul ,,Casa Armatei”, din strada 1 
Decembrie, nr. 5 unde va funcționa centrul 
recreativ pentru persoane vârstnice și va fi 
amenajat Parcul și Monumentul Independenței.  

Proiectul a fost elaborat prin integrarea a două 
componente : 

 Componenta A – Creare Centru 
Recreativ pentru persoane vârstnice prin 
reabilitarea imobilului Centru 
Administrativ în municipiul Turnu 
Măgurele; 

 Centrul recreativ pentru persoane 
vârstnice,va oferi un spațiu 
corespunzător în care persoanele 
vârstnice din municipiu să se poată 
întâlni, relaționa și desfășura o serie de 
activități recreative, cu efecte pozitive 
asupra stării psihice a acestora. 

 Componenta B – Amenajarea 
peisagistică Parc Independenței și 

http://www.municipiulturnumagurele.ro/wp-content/uploads/2019/09/proiect6.pdf
http://www.municipiulturnumagurele.ro/wp-content/uploads/2019/09/proiect6.pdf
http://www.municipiulturnumagurele.ro/wp-content/uploads/2019/09/proiect6.pdf
http://www.municipiulturnumagurele.ro/wp-content/uploads/2019/09/proiect6.pdf
http://www.municipiulturnumagurele.ro/wp-content/uploads/2019/09/proiect6.pdf
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reabilitarea monumentului 
Independenței din municipiul Turnu 
Măgurele. 

11. Dezvoltarea capitalului 
uman din municipiul Turnu 
Măgurele, prin participarea 
la educație, cod SMIS 
107012 

 
POCU 

Proiectul se derulează în parteneriat cu Școala 
Gimnazială nr. 2 și Școala GimnazialĂ nr. 4 din 
Turnu Magurele. Proiectul are o valoare totală de 
4.215.801,53 lei și se implementează pe o durată 
de 36 luni.  

12. Administrație publică locală 
eficientă, transparentă și 
orientată către cetățean în 
municipiul Turnu Măgurele, 
cod SIPOCA 110909 

POCA Proiectul vizează:  
• Implementarea unui sistem de 

management al calității ISO 9001  
• Organizarea unui schimb de experiență 

cu instituții/organisme publice internaționale;  
• Participarea unui număr de 60 de membri 

ai grupului țintă la sesiuni de pregătire în 
domenii de interes pentru creșterea calității 
resurselor umane din administratie și prestarea 
de servicii publice de calitate. 
Proiectul are o valoare totală de 411.334 lei.  

13. Reabilitare infrastructură de 
canalizare pe strada 1907, 
din municipiul Turnu 
Măgurele 

PNDL Valoare totală investiție 85 825, 97 lei inclusiv 
TVA din care:  

• 75 142,44 lei finanțare prin PNDL;  
• 10 683, 53 lei finanțare de la bugetul 

local.  
14. Reabilitare infrastructură de 

canalizare pe strada Mihai 
Eminescu (tronson cuprins 
între strada General David 
Praporgescu – strada 
Taberei), din municipiul 
Turnu Măgurele  

Valoare totală investiție = 259 968,47 lei 
inclusiv TVA din care:  

• 244 770, 06 finanțare prin PNDL;  
• 15 198, 22 finanțare de la bugetul local.  

 

15. Reabilitare infrastructură de 
apă pe strada Mihai Bravu 
(tronson cuprins între strada 
General David Praporgescu 
– strada Primaverii), din 
municipiul Turnu Măgurele  

Valoare totală investiție = 183 264,67 lei 
inclusiv TVA din care:  

• 170 329, 28 finanțare prin PNDL;  
• 12 935, 39 finanțare de la bugetul local.  

 

16. Reabilitare infrastructură de 
apă pe strada Sfânta Vineri, 
din municipiul Turnu 
Măgurele  

Valoare totală investiție = 124 030, 22 lei 
inclusiv TVA din care:  

• 111 613, 22 finanțare prin PNDL;  
• 12 417, 00 finanțare de la bugetul local.  

17. Reabilitare infrastructură de 
apă  pe strada General 
David Praporgescu (tronson 
cuprins între strada 
Chimiei  și strada 

Valoare totală investiție = 215 691,92 lei 
inclusiv TVA din care:  

• 177 469, 22 finanțare prin PNDL;  
• 38 222, 70 finanțare de la bugetul local  
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Stadionului), din municipiul 
Turnu Măgurele  

18. Reabilitare infrastructură de 
apă și canalizare  pe strada 
Taberei, din municipiul 
Turnu Măgurele  

Valoare totală investiție = 931 327, 07 lei lei 
inclusiv TVA din care:  

• 887 087, 98 finanțare prin PNDL;  
• 44 239, 09 finanțare de la bugetul local.  

 
19. Reabilitare infrastructura de 

apă și canalizare  pe strada 
Chimiei (tronson cuprins 
între strada General David 
Praporgescu și strada 
Stadionului), din municipiul 
Turnu Măgurele  

Valoare totală investiție = 1 372 698,92 lei 
inclusiv TVA din care :  

• 1 372 698, 92 finanțare prin PNDL;  
• 127 211, 61 finanțare de la bugetul local  

 

20. Reabilitare străzi din zona 
centrală a municipiului 
Turnu Măgurele  

Valoare totală investiție = 7 751 440,00 lei 
inclusiv TVA din care:  

• 7 437 670, 68 finanțare prin PNDL;  
• 313 769, 01 finațare de la bugetul local.  

Străzile incluse în obiectiv: strada 1 Mai 292 m; 
strada Calea Dunării 450 m; strada Frații 
Golești 211, 76 m; strada Panduri 266 m; strada 
Republicii 633m.  

21. Reabilitare clădire și 
amenajare curte interioară la 
Grădinița nr. 2 din 
municipiul Turnu Măgurele 

Valoare totală investiție =556 660,00 lei inclusiv 
TVA din care:  

• 435 200, 00 finanțare prin PNDL;  
• 121 460, 00 finanțare de la bugetul local.  

22. Consolidare și reabilitare 
corp principal și amenajare 
curte interioară la Grădinița 
nr. 4 din municipiul Turnu 
Măgurele  

Valoare totală investiție = 882 170, 00 lei 
inclusiv TVA din care:  

• 660 470,00 finanțare prin PNDL;  
• 221 700, 00 finanțare de la bugetul local.  

Sursa: www.municipiulturnumagurele.ro 
 

În cadrul GAL Turnu 21, pe baza strategiei de dezvoltare a celor două zone urbane marginalizate, 
s-a obținut o finanțare de cca. 5,8 milioane de EUR din fonduri POR (Programul Operațional 
Regional) și POCU (Programul Operațional Capital Uman) pentru proiecte soft și hard din șapte 
domenii: infrastructură, educație, ocupare, spații publice urbane, acces la servicii, mobilitate urbană, 
comunitate și imagine publică. Proiectele vor fi finanțate prin apeluri lansate de către GAL, în urma 
cărora beneficiarii selectați vor depune cereri de finanțare către Ministerul Fondurilor Europene – 
Organismele intermediare POR și POCU, după caz. 

În prezent, GAL Turnu 21 este finanțat în cadrul unui proiect aprobat de către Ministerul Fondurilor 
Europene, valoarea acestuia fiind de cca. 430.000 EUR pentru funcționarea GAL Turnu21 în 
perioada 2018 – 2023. 

 

http://www.municipiulturnumagurele.ro/wp-content/uploads/2019/09/proiect16.pdf
http://www.municipiulturnumagurele.ro/wp-content/uploads/2019/09/proiect16.pdf
http://www.municipiulturnumagurele.ro/wp-content/uploads/2019/09/proiect16.pdf
http://www.municipiulturnumagurele.ro/wp-content/uploads/2019/09/proiect18.pdf
http://www.municipiulturnumagurele.ro/wp-content/uploads/2019/09/proiect18.pdf
http://www.municipiulturnumagurele.ro/wp-content/uploads/2019/09/proiect18.pdf
http://www.municipiulturnumagurele.ro/wp-content/uploads/2019/09/proiect18.pdf
http://www.municipiulturnumagurele.ro/wp-content/uploads/2019/09/proiect18.pdf
http://www.municipiulturnumagurele.ro/
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2.4. Demografie 

Populația județului Teleorman reprezintă 12% din populația regiunii, ajungând la 372.281 persoane, 
după domiciliu, la 1 ianuarie 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sursa: TEMPO Online 

Municipiul Turnu Măgurele se încadrează în categoria orașelor mijlocii din punctul de vedere al 
populației. Marea majoritate a populației este de naționalitate română, însă în municipiul Turnu 
Măgurele trăiesc și bulgari și rromi.  

Evoluția populației după domiciliu înregistrată în intervalul anilor 2014-2019, denotă o tendință de 
scădere constantă a acesteia, de la 30.854 persoane, la 28.440, respectiv cu 7,82%, după cum este 
evidențiat în graficul următor: 

Dinamica populației, după domiciliu, pe sexe, in perioada 2014-2019, la nivel de municipiu 

 
Sursa: TEMPO Online 
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Evoluția negativă a acestui indicator demografic arată faptul că în perioada 2017-2018 a avut loc cea 
mai abruptă descreștere, în special în rândul populației de sex masculin, pe fondul unui sold 
nefavorabil al schimbărilor de domiciliu dar și al sporului natural, reflectat mai jos: 
 
 
Evoluția schimbărilor de domiciliu (inclusiv migrația externă) în perioada 2014-2019, la nivel de 

municipiu 

 
Sursa: TEMPO Online 

Tendința de scădere a populației este determinată de situația economico-socială locală, ca de 
exemplu lipsa locurilor de muncă și implicit fenomenul migrațional către străinătate. Un alt element 
care contribuie semnificativ la accentuarea migrației este situarea acestei unități administrativ-
teritoriale în apropierea capitalei României, ceea ce determină fenomenul de polarizare,  respectiv 
deplasarea populației tinere către acest mare centru urban. 
 

Dinamica numărului de născuți vii și decedați in perioada 2014-2019, la nivel de municipiu 

 
Sursa: TEMPO Online 
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Cu toate acestea, numărul de decedați la 1000 locuitori (după domiciliu) la nivel de municipiu, este 
mai mic decât în context județean. Se observă însă un dezechilibru între sporul natural pe medii de 
rezidență în județul Teleorman, scăderea în mediul rural fiind mult mai accentuată decât în mediul 
urban, antrenând discutarea unor aspecte legate de sănătate și nivel de trai. 

Comparație demografică între anii 2013 și 2019, municipiul Turnu Măgurele 

 
Sursa: TEMPO Online 

Comparativ cu anul 2013, numărul de copii, cu vârste între 0 și 4 ani, scade în anul 2019 cu 22,46%, 
iar în grupa de vârsta 5-9 ani, cu 18,51%. Singura grupă de vârsta cu dinamica pozitivă este cea de 
10-14 ani, reflectând o creștere a natalității în perioada de dinainte de criza economică. Cea mai 
abruptă scădere în intervalul menționat este cea a tinerilor între 20-24 ani, respectiv cu 38,06 %, 
aceasta fiind vârsta la care tendințele migraționiste se manifestă cel mai puternic. 
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Structura populației pe grupe de vârsta, în anul 2019, la nivelul municipiului 

 
Sursa: TEMPO Online 

 

Efectul evoluției generațiilor se face resimțit în perioade lungi de timp, o piramidă a vârstelor cu 
baza îngustă este caracteristica populațiilor îmbătrânite, fenomen ce afectează negativ economia și 
forța de muncă. Populația tânără, sub 15 ani, reprezenta în anul 2019 mai puțin de 13% din totalul 
populației după domiciliu, în timp ce procentul populației peste 65 ani ajunge la 17,9%. 

Astfel, analizând structura populației pe grupe de vârsta și sexe, în anul 2019, piramida vârstelor 
la nivelul populației municipiului, după domiciliu, se prezintă după cum urmează: 
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Sursa: TEMPO Online 
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3. Economia Municipiului Turnu Măgurele 
 

3.1. Forța de muncă 

În județul Teleorman, rata de ocupare a resurselor de muncă pe sexe definit ca raportul, exprimat 
procentual, dintre populația ocupată civilă și resursele de muncă existente, arată o tendință de aliniere 
cu media națională în anul 2019. Totuși, rata de ocupare în rândul populației masculine se află în 
mod constant sub media națională, demonstrând o subutilizare a acestor resurse, în timp ce rata de 
ocupare în rândul populației feminine depășește media națională.  

Rata de ocupare a resurselor de muncă pe sexe, la nivel național și județean (%) 

 
Sursa: TEMPO Online 

 
Rata de activitate a resurselor de muncă reprezintă raportul, exprimat procentual, dintre populația 
activa civilă și resursele de muncă. În județul Teleorman, rata de activitate este superioară mediei 
naționale menținând-se o tendință de aliniere a acesteia numai în ceea ce privește populația 
masculină. Rata de activitate reprezintă participarea populației active la viața economică, și este mai 
puternică în rândul femeilor. 
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Rata de activitate a resurselor de muncă, pe sexe, la nivel național și județean 

 
Sursa: TEMPO Online 

Având în vedere 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 Turnu-Măgurele au disponibilizat masiv, precum și suspendarea activității DONAU 
CHEM în ultimii ani, toate acestea au determinat reducerea oportunităților de angajare în municipiul 
Turnu Măgurele, industria textilă rămânând predominantă, alături de comerț. Acestea din urmă sunt  
domenii specifice forței de muncă feminine, dar și un domeniu în care salariul mediu este scăzut. 
În perioada 2014-2019, numărul mediu al salariaților a scăzut constant, în procent însemnat, ceea ce 
înseamnă că numărul firmelor capabile să genereze locuri de muncă a scăzut într-un ritm mai 
puternic decât resursele de muncă existente. 

Numărul mediu de salariați, la nivel de municipiu 

 
Sursa: TEMPO Online 
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În ceea ce privește numărul șomerilor înregistrați, reprezentând atât șomerii indemnizați (șomeri 
beneficiari de indemnizație cu experiență în muncă și șomeri beneficiari de indemnizație de șomaj 
fără experiență în muncă/ absolvenți de învățământ), cât și șomerii neindemnizați, numărul acestora 
a scăzut în perioada analizată, ceea ce demonstrează ieșirea persoanelor din evidența agențiilor 
teritoriale pentru ocupare, fără a-și găsi un loc de muncă, având în vedere tendința concomitentă de 
scădere a salariaților. Și de această dată, se înregistrează o scădere mai accentuată în rândul 
populației masculine, aspect corelat cu fenomenul migrațional, mai puternic decât in rândul 
populației feminine. 

 
Șomerii înregistrați, pe sexe, la nivelul municipiului 

 

 
Sursa: TEMPO Online 

 

3.2. Activități  economice 

Conform www.listafirme.ro începând din 1990, în localitatea TURNU MĂGURELE, au fost 
înregistrate la Registrul Comerțului un număr de 1986 firme. Până în prezent au rămas în 
funcțiune 889 firme dintre care 686 sunt încă active conform ANAF. Un număr de 435 firme 
înregistrate în TURNU MĂGURELE figurează ca fiind inactive fiscal. Pentru anul 2019 au depus 
datele de bilanț un număr de 582 firme. 

Evoluția numărului de firme active, la nivelul municipiului 

 
Sursa: www.listafirme.ro 
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Conform aceleiași surse, cele mai competitive activități economice desfășurate de firme sunt în 
principal în domeniul comerțului, dar și în domeniul jocurilor de noroc și al transportului public de 
călători: 

• Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate  
• Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 
• Comerț cu ridicata al produselor chimice 
• Activități de jocuri de noroc și pariuri  
• Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători  
• Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine 

specializate 
• Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de 

semințe oleaginoase  
• Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, 

în magazine specializate  
• Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 
• Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate 

 

Domeniile activității economice care au înregistrat cea mai mare cifră de afaceri în anul 2019 în 
municipiul Turnu Măgurele, sunt: 

DOMENIUL CIFRA AFACERI 
2019 (LEI) 

47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor 161.804.412 
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 125.924.929 
01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe 21.348.122 
49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte 20.933.403 
56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentație 20.130.955 
43 Lucrări speciale de construcții 19.666.722 
45 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea 
autovehiculelor și a motocicletelor 

11.830.321 

68 Tranzacții imobiliare 11.378.819 
10 Industria alimentară 10.880.122 
92 Activități de jocuri de noroc și pariuri 9.566.895 
41 Construcții de cladiri 5.469.932 
82 Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii 
prestate în principal întreprinderilor 

4.796.913 

84 Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul 
public 

4.261.243 

86 Activități referitoare la sănătatea umană 4.073.793 
75 Activități veterinare 3.164.464 
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71 Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză 
tehnică 

3.164.264 

27 Fabricarea echipamentelor electrice 2.873.731 
50 Transporturi pe apă 2.539.333 
62 Activități de servicii în tehnologia informației 2.295.594 
79 Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de 
rezervare și asistență turistică 

1.601.449 

69 Activități juridice și de contabilitate 1.551.844 
Sursa: www.listafirme.ro 

 
Se observă totuși o tendință de creștere a inițiativei antreprenoriale în municipiul Turnu Măgurele, 
începând cu anul 2016, prin creșterea numărului de firme care au depus bilanțul contabil anual, dublată 
de creșterea mult mai accentuată a profitului. Cu toate acestea, tendințele pozitive nu s-au menținut și 
în ceea ce privește volumul cifrei de afaceri totale, care a scăzut în perioada 2014 – 2017, pierdere 
care încă nu este recuperată:  
 

Evoluția cifrei de afaceri și profitului agenților economici din municipiul Turnu Măgurele 

 
Sursa: www.listafirme.ro 

În municipiul Turnu Măgurele, la nivelul anului 2019, 11 firme au înregistrat o cifră de afaceri 
între 10 milioane lei și 75 milioane lei, în următoarele domenii economice:  
 
COMPANIA DOMENIU ACTIVITATE CIFRA 

AFACERI LEI 

IMPERIAL SA Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de 
corp) 

75.019.558 

BIOTUR EXIM SRL Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 67.079.250 

http://www.listafirme.ro/
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CONSTRUCT 
DESIGN SRL 

Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din 
sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate 

29.050.043 

SADY COM SRL Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din 
sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate 

28.123.443 

BBG CONSULT SRL Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de 
corp) 

20.659.333 

DUNAROM 2003 
SRL 

Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de 
construcție și echipamentelor sanitare 

16.880.675 

MATCONS SRL Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de 
construcție și echipamentelor sanitare 

15.422.926 

MANUFACTURA 
TURNU MAGURELE 
SRL 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de 
corp) 

11.385.539 

MERCA FOODS 
GMG SRL 

Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și 
tutun 

10.301.471 

ATRIS SRL Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în 
magazine specializate 

10.092.544 

CARPATINA 
PRODCOM SRL 

Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din 
sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate 

10.035.670 

Distribuția și evoluția cifrei de afaceri pe domenii economice de activitate pentru cele mai mari 11 
firme din municipiu în perioada 2015-2019 

 

Sursa: www.listafirme.ro 

Din analiza datelor de mai sus se confirmă faptul ca industria textilă și comerțul reprezintă 
activitățile economice cu potențial de creștere în ultimii 5 ani, în municipiul Turnu Măgurele.  
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Sectorul serviciilor a cunoscut o dinamică pozitivă în perioada 2015-2019, susținând pe linia de 
plutire economia locală, și dintre acestea menționăm: 

- activitățile de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal și-au triplat cifra de 
afaceri; 

- activitățile în domeniul jocuri de noroc și-au triplat volumul vânzărilor;  
- activitățile de coafura și înfrumusețare, întreținere, pompe funebre;  
- activitățile de întreținere și repararea autovehiculelor, comerțul cu piese cu accesorii de mașini; 
- activitățile școlilor de conducere și pilotaj și alte forme de învățământ; 
- activități fotografice, de arhivistică și legătorie; 
- activitățile de arhitectură, inginerie și consultanță tehnică; 
- activitățile legate de bunurile imobiliare; 
- activități de prelucrare a datelor, administrarea paginilor web, activități conexe, 
- activități de realizare softuri la comandă, tehnologia informației, editare a jocurilor pe calculator 
- activități ale agențiilor de publicitate. 

În schimb, activitățile bancare, de consultanță pentru afaceri și management au cunoscut o scădere 
în ultimii 5 ani, acestea fiind servicii vitale pentru dezvoltarea și diversificarea economiei locale. 
Scădere cunoaște și activitatea de fabricare de mobilier. 

Sectorul construcțiilor și-a înjumătățit de asemenea cifra de afaceri în 2019 de 21,137 milioane lei, 
față de nivelul acesteia în anul 2015, care era de 45,926 milioane lei. 

Serviciile de transport fluvial au în continuare o perspectivă  bună de dezvoltare. Eurobac SRL este 
o companie de transport fluvial pe Dunăre care operează ferry-boatul între Turnu Măgurele și 
Nikopole, înființată în anul 2004, cu o nava ferry-boat cu capacitate maxima de 6 TIR-uri sau 32 
autoturisme care face traversarea Dunării în aproximativ 8 minute. Începând  cu vara anului 2020, 
Primăria Turnu Măgurele, prin SC Eurobac SRL a lansat un program de plimbări de agrement pe 
Dunăre. Astfel, firma a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de la 841.956 lei in 2015, la peste 2,5 
milioane lei în 2019. 

Cea mai mare pondere în economia locală este deținută de sectorul activităților comerciale, atât 
vânzări cu amănuntul ale diverselor produse cât și comerț al produselor chimice. 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.  

Cifra de afaceri a firmelor din industria textilă a crescut de la 92 milioane lei în 2015, la 126 milioane 
lei în 2018, companiile din domeniu cu cea mai mare cifră de afaceri fiind: 

IMPERIAL SA (539 angajați) 
BBG CONSULT SRL (44 angajați, de la 265 in 2018) 
MANUFACTURA TURNU MAGURELE SRL (149 angajați) 
TRICONF TEXTIL SRL (214 angajați) 
NORMAN ROMANIA SRL (175 angajați) 
TEXTILE SUD MUNTENIA SRL (75 angajați) 

Remarcăm existența unei cooperative meșteșugărești în rândul firmelor cu acest profil de activitate, 
precum și apariția unor firme noi în anul 2019, ceea ce confirmă potențialul acestei industrii locale. 
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Din păcate, creșterea economică a fabricilor de confecții are impact destul de redus asupra calității 
vieții, având în vedere nivelul scăzut al salariilor în acest sector. De asemenea, explică gradul mai 
ridicat de ocupare și activitate al populației feminine.  

Turnu Măgurele a reprezentat 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. Lucrând pentru export, SC DONAU CHEM SRL a devenit în timp 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.  
Cu toate acestea, evoluția ultimilor ani arată o situație economică nefavorabilă pentru această 
companie cu consecințe dezastruoase asupra forței de muncă. Dacă în anul 2012, societatea avea 
1.042 angajați, în 2015 numărul acestora ajunsese la 596, pentru ca ulterior în anul 2018, societatea 
să rămână cu 114 angajați. În anul 2019, se observă un ușor reviriment, astfel ca în acest an 254 
salariați continuă activitatea economică, grevata de creșterea datoriilor și pierderi, a societății. 

Evoluția activității economice a SC DONAU CHEM SRL 

 
Sursa: www.listafirme.ro 
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Pe fondul creșterii datoriilor și a 
scăderii dramatice a cifrei de 
afaceri începând cu anul 2014, 
dar și a profiturilor, activitatea de 
producție a îngrășămintelor 
agricole a fost suspendată la data 
de 11 martie 2015, ceea ce a dus 
și la absența acestui domeniu 
economic dintre cele active la 
nivelul municipiului în ultimii 
ani. 

Însă, în anul 2020, prin 
reorganizarea judiciară a 
Grupului Interagro din care face 
parte și fabrica de îngrășăminte 

agricole, aceasta și-a reluat activitatea după o perioadă de peste cinci ani în care producţia a fost 
suspendată. Astfel, unitatea din Turnu Măgurele a angajat personal în vederea repornirii, urmând a  
se mai face angajări, gradual. Livrările de produse specifice se vor face atât intern, cât şi la export. 

În anii 2017 și 2019, un număr de 9 proiecte au fost contractate de beneficiari privați pentru a primi 
finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritaăa 2, Prioritatea de intervenție 2.1. 
A, pentru investiții de consolidare a poziției pe piață a firmelor respective, în utilaje și echipamente. 
O parte din aceste firme activează în domeniul construcțiilor. 

LEI Fonduri 
UE 

Buget 
național 

Contribuție 
privată 

Valoare totală 

Dezvoltarea și diversificarea activității 
ZEN OFFICE PROIECT prin achiziția 
de utilaje 

351.650 62.056 109.573 523.279 

Stație de betoane pentru construcții la 
ROMELECTRO SERV SRL 

706.748 124.720 368.008 1.199.476 

Dezvoltarea AXIM IMPEX SRL prin 
achiziționarea de utilaje de construcții 

752.431 132.782 371.124 1.256.337 

Dezvoltarea TRANSMIL UDA SRL 
prin achiziționarea de utilaje de 
construcții 

755.745 133.367 367.225 1.256.337 

Modernizarea activității SC OVEX 
TRANS SRL prin achiziția de utilaje 
de construcții performante 

736.578 129.984 415.238 1.281.800 

Dezvoltarea activității EXOTIC 
PROD SRL prin achiziția de noi 
echipamente și crearea de locuri de 
muncă 

730.917 128.985 351.085 1.210.987 
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Achiziția de utilaje de construcții 
performante la ANDREEA 
CONSTRUCT COMPANY SRL 

736.257 129.928 422.265 1.288.449 

Dotare cu utilaje și echipamente 
pentru dezvoltarea economică a SC 
MIRUMAR SRL prin diversificarea 
activității 

710.569 125.394 398.203 1.234.167 

Producția de rezervoare metalice de 
mari dimensiuni în cadrul ZAKPREST 
CONSTRUCT SRL 

560.428 98.899 149.846 809.173 

TOTAL 6.041.322 1.066.116 2.952.567 10.060.005 
Sursa: www.inforegio.ro 

 
În ceea ce privește structura activelor din municipiu pe naționalități, 91% din acestea provin din 
România, iar 9% din Italia. 

 

3.3. Agricultura 

Datorită poziției sale geografice agricultura reprezintă ramura de bază a acestei zone a țării, județul 
Teleorman ocupând primele locuri în ierarhia județelor în ceea ce privește suprafața agricolă şi 
potențialul producției vegetale şi animale. Sectorul zootehnic este reprezentat de creșterea bovinelor, 
ovinelor, porcinelor, păsărilor şi familiilor de albine. Creșterea animalelor este favorizată de o bază 
furajeră corespunzătoare, principalele produse obținute fiind: carnea de porc şi vită, ouăle, lâna şi 
laptele. 

Piscicultura se practică pe Dunăre şi apele curgătoare interioare, precum şi în iazurile/heleșteiele 
amenajate, dar nu există firme active cu acest domeniu principal de activitate. 

Fondul funciar în județul Teleorman are o suprafață totală de 578.978 hectare, iar suprafaţa agricolă 
este de aproximativ 500.000 ha. La nivelul judeţului se practică în majoritatea teritoriului agricultura 
de subzistență şi semi-subzistență, înregistrându-se o tendință de fărâmițare excesivă a terenurilor. 

În municipiul Turnu Măgurele, suprafața agricolă este 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.). Solul de luncă bogat în aluviuni constituie o premisă pentru dezvoltarea agriculturii. 

Urmărind dinamica activității economice a principalelor firme care activează în domeniul 
agriculturii, se observă că în decurs de 5 ani, volumul vânzărilor acestora s-a dublat. 

 

LEI 
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Compania Domeniul CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 
AGRO INVEST SRL Cultivarea 

cerealelor 
(exclusiv 
orez), 
plantelor 
leguminoase 
și a plantelor 
producătoare 
de semințe 
oleaginoase 

3.475.122 3.652.380 5.346.866 4.732.122 5.194.520 
INTERAGRICOLA 
DUNAREA SRL 365.740 1.606.988 2.640.078 2.188.472 4.495.867 
DGI HOLDING SRL    2.126.530 3.854.037 
VILCOM SRL 2.300.148 1.840.435 2.725.209 1.914.344 2.301.784 
FERMAGRO SRL 1.327.089 1.617.817 2.243.153 1.968.168 1.676.668 
AGROM CETATEA 
TURRIS SRL 765.975 1.317.756 1.145.342 1.449.009 1.505.698 
AGRI AFFAIRE SRL  345.161 2.976.520 1.809.150 844.678 
AGROVALMIT SRL 757.982 689.756 792.974 597.693 742.020 
MOSIA BADIN SRL    89.777 286.081 
ZOOTEH MIDO SRL 86.468 170.621 118.237 120.122 196.600 
TOSCANA SRL 0 0 84.000 84.000 84.000 
AGRO CLAUDIU 
DANIEL SRL    203.362 69.148 
GENERAL TVK 2000 
SRL 21.476 14.476 15.115 10.876 42.342 
APIDEEA & GABI 
SRL 

Creșterea altor 
animale   5.338 29.173 42.001 

INTER COM AGRAR 
SRL 

Cultivarea 
cerealelor 
(exclusiv 
orez), 
plantelor 
leguminoase 
și a plantelor 
producătoare 
de semințe 
oleaginoase 

521.628 348.429 296.209 220.125 Lipsa date 
VIANAMAR SRL 

623.659 576.257 779.008 858.709 Lipsa date 
Sursa: www.listafirme.ro 

 
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. Companiile care activează în domeniul fabricării 
pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor de patiserie etc, fabricarea altor produse alimentare, au 
avut o creștere a cifrei de afaceri cu mai mult de 50% în intervalul studiat.  

 

 

 

 

http://www.listafirme.ro/
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3.4. Turismul 

Județul Teleorman nu se caracterizează printr-un potențial turistic ridicat în comparație cu alte 
județe, însă apropierea de București și de alte centre urbane importante, poate prezenta interes pentru 
turismul de tranzit, de tip team building, sportiv, culinar, cultural, de agrement sau week-end.  

Municipiul Turnu Măgurele, prin poziționarea sa la confluența Dunării cu râul Olt, dar și prin 
obiectivele aflate pe raza sa sau în apropiere, constituie centrul istoric al județului. 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”. Cetatea  beneficiază de finanțarea europeană pentru punerea sa în 
valoare turistică, în cadrul unui produs turistic transfrontalier. 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. 

O perspectivă importantă de dezvoltare turistică a zonei este oferită de deschiderea portului și 
punctului de trecere a frontierei Turnu Măgurele - Nikopole, care creează premisele pentru 
dezvoltarea turismului transfrontalier.  Începând din iulie 2020, Primăria Turnu Măgurele, prin SC 
Eurobac SRL organizează plimbări de agrement pe Dunăre, din portul Turnu Măgurele, via Vărsarea 
Oltului în Dunăre și insula Calnovăț - retur, pentru două ore, printr-o ambarcațiune de agrement, 
ceea ce reprezintă o activitate de valorificare a unui potențial foarte important al zonei.  

Complementar, putem menționa și alte elemente de atracție turistică pe teritoriul municipalității: 
• Catedrala Sf. Haralambie, și aceasta reabilitată prin fonduri europene; 
• Monumentul Independenței; 
• Statuia Dorobanțul; 
• Statuia Mircea cel Bătrân. 

 
Municipiul Turnu Măgurele dispune de un cadru natural variat, propice dezvoltării turismului 
piscicol și de vânătoare, turismului sportiv (canotaj, ciclism), de recreere. În oraș există o plajă 
amenajată pe malul Dunării.  

Activitatea de turism se poate dezvolta în condițiile existenței unor facilități, servicii sau 
infrastructură adiacente, de sprijin, așa cum sunt capacitățile de cazare și alimentație publică, a unor 
posibilități interesante și variate de petrecere a timpului liber. În timp ce hotelul Turris, hotel de 
categoria 3 stele cu un număr de 146 locuri de cazare (53290 locuri ca și capacitate de cazare în 
funcțiune), are o situație economică din ce în ce mai dificilă, restul activităților care pot sprijini 
turismul și-au crescut vânzările, în special în sfera restaurantelor și barurilor. Remarcăm apariția 
unei companii care se ocupă cu activități sportive, dar și dublarea cifrei de afaceri ale unui tur – 
operator. 

 

LEI 
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Domeniu CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 
Restaurante 6.593.329 8.245.508 10.118.219 11.728.868 14.979.647 
Alte servicii de alimentație n.c.a. 45.263 58.545 31.793 50.759 0 
Baruri și alte activități de servire a 
băuturilor 

2.033.975 3.310.643 3.844.815 4.521.995 5.151.308 

Activități ale agențiilor turistice 849.467 947.851 831.166 783.139 Lipsa date 
Activități ale tur-operatorilor 883.958 1.064.482 1.049.154 1.327.119 1.601.449 
Alte activități sportive 

    
44.000 

Bâlciuri și parcuri de distracții 64.852 26.425 45.500 86.550 92.660 
Alte activități recreative și distractive 
n.c.a. 

6.529 25.210 43.171 104.292 53.312 

Activități de interpretare artistică 
(spectacole) 

   
482.487 661.685 

Activități suport pentru interpretarea 
artistică (spectacole) 

81.300 55.440 27.060 0 0 

 
Prin motoarele de căutare disponibile pe internet, capacitatea de cazare analizată în statistica oficială 
(Hotel Turris este singura unitate de cazare luată în evidență de INSSE) în municipiu și împrejurimile 
orașului, este identificată ca fiind oferită de: 

- Vila Giulia (8 km) 
- Pensiunea Giuvaerul Oltului (16 km) 
- Pensiunea Rustic House (în municipiu) 

Începând cu anul 2018, numărul de sosiri ale turiștilor în municipiu se află pe un trend de creștere, 
însă, ceea ce este mai important, este că numărul de înnoptări a crescut într-o proporție mai mare 
decât ritmul sosirilor, durata medie de ședere ajungând la 2,89 nopți în anul 2019, după ce anterior 
nu depășise nivelul de 1,66 aferent anului 2017. Afluxul de turiști s-a produs în lunile de vara și 
considerăm că este datorat inclusiv schimburilor transfrontaliere. 

Numărul de sosiri si înnoptări ale turiștilor in municipiul Turnu Măgurele

 
Sursa: TEMPO Online 
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3.5. Infrastructura de utilități publice 

Infrastructura rutieră 

Conform Masterplanului de transport al României, pentru zona municipiului Turnu Măgurele se 
poate observa că există un grad redus de accesibilitate atât pentru deplasările interne cât și pentru 
cele internaționale. O accesibilitate redusă induce limitarea accesului la oportunități de angajare și 
restricționează, astfel, dezvoltarea economică a zonei1.  

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

- 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 
- 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. 

Drumul județean DJ 546 este în curs de modernizare pe suprafața județului Olt, prin POR 2014-
2020, dar în ceea ce privește tronsonul aflat în administrarea județului Teleorman, deși privit ca un 
drum strategic inițial, nu a fost încheiat până în prezent un contract de finanțarea nerambursabilă.  
 
Relevant pentru zonă este că depunerea de către CNAIR, în calitate de Solicitant, în data de 31 iulie 
2020, a Aplicației de Finanțare pentru proiectul „Elaborare SF, PAC și Proiect Tehnic de Execuție, 
inclusiv prestare servicii asistență tehnică, pentru proiectul Drum de mare viteză București – 
Alexandria – Roșiori – Caracal – Craiova (Valahia Expres), sector București – Alexandria" în 
vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014-2020. 

În august 2019, la sediul Ministerului Transporturilor a fost semnat contractul de lucrări având ca 
obiect „Proiectare, Asistență Tehnică și Execuție "Modernizare DN52, Alexandria - Turnu Măgurele 
km 1+350 – km 44+600; km 49+194 – km 52+649” având o perioada de implementare de 18 luni. 

Construirea unui pod peste Dunăre Svishtov – Zimnicea a fost promovată de câteva ori, însă nu a 
fost aprobată o finanțare pentru acesta, până în prezent. 

Rețeaua stradală a municipiului se prezintă astfel: 164 străzi, reprezentând 80 km la care se adaugă 
187 km drumuri agricole.  

Prin proiectele cu finanțare europeană și de la bugetul de stat, primăria implementează proiecte 
pentru infrastructura de transport:  

- 5 strazi: Chimiei (tronson cuprins între strada G-ral Praporgescu și strada Stadionului), David 
Praporgescu (tronson cuprins între strada Taberei și strada Stadionului), Mihai Bravu 

 
1 PMUD Turnu Magurele 
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(tronson cuprins între strada G-ral Praporgescu și strada Griviței), Sfânta Vineri (tronson 
cuprins între strada G-ral Praporgescu și strada Primăverii), Taberei,  

- 10 străzi din partea de est a Municipiului Turnu Măgurele, cu o lungime totala de 6,276 km 
– Călărași, Rampa Gării, Nucilor, Horea, Cloșca, Crișan, Avram Iancu, Mihai Viteazu, 
Viitorului și strada de acces către Fabrica de conserve, strada 1 Mai 292 m;  

- strada Calea Dunării 450 m;  
- strada Frații Golești 211, 76 m;  
- strada Panduri 266 m; strada Republicii 633m 

Prin GAL Turnu 21, primăria a solicitat finanțarea pentru asfaltarea străzilor din cele 2 zone 
marginalizate, respectiv: Rampa Gării, Moșilor, Frasinului, Mesteacănului, Plopilor, Pinului, 
Ulmului, Stejarului.  

Conform INSSE, la sfârșitul anului 2019,  lungimea străzilor orășenești modernizate era de 52 km. 

Categoria de folosință a străzilor este împărțită în patru grupe, în funcție 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) 
- în 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 
- Pământ- 1,000 km. 

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 
depășesc posibilitățile bugetului local. 
 
Prin PMUD Turnu Măgurele se identifică necesitatea amenajării unor piste pentru bicicliști. Într-o 
primă etapă și cea mai importantă, aceasta presupune amenajarea unui singur traseu de piste de 
biciclete pe direcția Cartierul Măgurele – Zona centrală (via str. Libertății, str. 6 Martie), apoi Zona 
centrală – Cartierul Odaia (via str. Republicii, str. Praporgescu, str. Sf. Vineri, str. Memoriile 2 Mai 
și Str. Oltului). Lungimea totală a acestui traseu este de 7,67 km, cale dublă.  

A doua etapă, constă în prelungirea pistei de biciclete de pe str. Praporgescu pană la intersecția cu 
str. Stadionului și conectarea prin piste unidirecționale a str. Praporgescu cu str. 6 Martie prin 
intermediul străzilor 1 Mai / Cetatea Turnu și Elena Cuza / Căpitan Stănculescu. Lungimea totală a 
acestui traseu este de 2,21 km.  
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Ultima etapă, presupune conectarea zonei Colegiului Național Unirea / Spitalul Municipal la str. 
Republicii. Acest traseu deschide calea pentru o posibilă amenajare ulterioară a unei piste de 
cicloturism care să facă legătura (prin intermediul feribotului) cu orașul vecin de la sud de Dunăre. 
De asemenea, de această rută ar putea beneficia și angajații combinatului chimic.  

Transportul public local se realizează prin 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 1 singur autobuz. 

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. 

Se dorește în completare construirea unui nou drum de centură, al cărui traseu are ca punct de plecare 
intersecţia dintre DN 52 ( Turnu Măgurele – Alexandria) cu drumul către fosta Fabrică de conserve, 
partea de nord a cartierului Măgurele, stația electrică Măgurele - suprapunere cu DN 51A (Turnu 
Măgurele – 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 (Șoseaua Portului). 
 
Infrastructura de transport feroviar de marfă și călători la nivelul județului Teleorman este 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  

• Sud – Nord: cale ferată simplă neelectrificată, pe traseele Zimnicea – Roșiorii de Vede, Turnu 
Măgurele – Roșiorii de Vede – Costești (jud. Argeș)  

Distanța pe cale ferată Turnu Măgurele – Roșiorii de Vede este de 49 km, iar cea Turnu Măgurele 
(oraș) – Turnu Măgurele (port) este de 4 km.  

Infrastructura de transport fluvial 

Municipiul Turnu Măgurele este port fluvial al Coridorului VII pan-european de transport - 
reprezentat de fluviul Dunărea, importantă cale navigabilă internațională ce asigură legătura între 
Marea Neagră și Marea Nordului, precum și a porturilor fluviale de la Călărași, Oltenița, Giurgiu, 
Zimnicea, Brăila și Tulcea.  

Portul se găsește la kilometrul 597, și în prezent  asigură legătura de trecere pentru pasageri între 
orașele Turnu Măgurele și Nikopole (Bulgaria).  

Cu o suprafață 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, 
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. Portul nu dispune în prezent de facilităţi de apă potabilă şi energie electrică la dane. 
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Portul este racordat la rețeaua locală şi națională de drumuri (DN 51A, DN 54, DN 65 A) şi la rețeaua 
de cale ferată. 

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 
persoane2. 

Portul Turnu Măgurele nu a fost niciodată modernizat, fiind deteriorat în mare parte din cauza uzurii 
fizice dar și din cauza unei exploatări incorecte, determinate de lipsa unor dotări specifice cu 
instalații de protecție și accesorii de cheu. Portul există din secolul al XVIII-lea, dar activitatea s-a 
intensificat odată cu construirea combinatului chimic în anul 1965. Activitatea principală fiind până 
în 2015 transportul de îngrășăminte chimice în proporție de 85 % și de cereale în proporție de 15 %, 
DONAU CHEM fiind operator în port. 
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, prin SC LOCAL URBAN SA. 

UAT Turnu Măgurele a identificat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 
(POIM) oportunitatea modernizării și dezvoltării infrastructurii portuare în Portul Turnu 
Măgurele. În cadrul acestui proiect se urmăresc următoarele acțiuni finanțabile: 

• Reabilitarea cheiului– Având în vedere avariile majore și pe scară extinsă, constatate 
la cheiul actual, se impune refacerea, în întregime a cheiului; 

• Reabilitarea platformelor și drumului din interiorul portului – Acestea se vor 
realiza păstrând îmbrăcămintea rutieră existentă; 

• Amenajarea danelor de pasageri și de agrement – pe sectorul amonte al portului, pe o 
lungime de aprox. 180 m se va amenaja o zonă turistică și de agrement; 

• Introducerea rețelelor de apă și canalizare în port – care presupune asigurarea alimentării 
cu apă potabilă pentru nave, alimentarea cu apă din Dunăre pentru combaterea incendiului 
și evacuarea apelor pluviale. 

• Instalații electrice – care presupune asigurarea iluminatului la cheiurile și platformele 
portului, a iluminatului pietonal în zona danelor de pasageri și de agrement, a prizelor 
de chei la fiecare dană. 

În acest sens, a fost semnat contractul de servicii nr. 8458/02.04.2020 pentru întocmirea expertizei 
tehnice, a documentației tehnice în conformitate cu HG 907/2016 (faza SF/DALI ) și a 
documentațiilor de obținere a avizelor, în luna aprilie 2020 fiind semnat contractul de servicii nr. 
8458/02.04.2020. 

 
2 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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Prin „Furnizare echipamente de management al traficului prevăzute prin proiectul L-TeN – 
conectarea Rețelei de Transport Europene printr-o legătură mai bună între nodurile terţiare Turnu 
Măgurele şi Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei”, a fost instalat un sistem de informare 
dinamică a participanților la trafic în Municipiul Turnu Măgurele. Sistemul instalat este compus din 
panouri cu mesaje variabile, echipamente de contorizare și clasificare a vehiculelor, precum și dintr-
o aplicaţie centrală care are rolul de a asigura comanda subsistemelor, și integrarea tuturor camerelor 
video din oraș în sistemul software central.  

Infrastructura de mediu: Apă-Canal 

„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în 
judeţul Teleorman” a fost înfiinţată în anul 2007, și s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, 
organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare 
cu apă şi canalizare pe raza de competență a unităţilor administrativ teritoriale membre, precum și 
realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate 
înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente 
serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului. 

În anul 2006 a fost întocmit Master Planul – reprezentând un proiect judeţean ce constă în reabilitarea 
şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru cele 5 municipii/oraşe din judeţul 
Teleorman, respectiv: Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede, Zimnicea şi Videle. Master 
Planul a fost actualizat în anul 2010 și strategia pentru alimentare cu apă și canalizare a județului 
Teleorman, a prevăzut ca lucrările de reabilitare și extindere a sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare vor acoperi toate localitățile din județ. Investiţia este implementată de către S.C. APA 
SERV S.A. Alexandria, în calitate de operator județean. 

În prezent, prin POIM 2014-2020 se derulează proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea și 
extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman”, cu termen de 
finalizare 31.12.2021, al cărui scop constă în continuarea lucrărilor aferente etapei I a POS Mediu 
2007-2013 cu scopul îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 
4692/28.08.2008 care a vizat reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă/apă uzată și tratarea apei 
uzate în cele 5 aglomerări: Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede, Zimnicea și Videle. 

Conform Cererii de Finanțare, prin proiect au fost aprobate următoarele investiții pentru cele 5 
aglomerări: 

• Reabilitare și extindere fronturi de captare– 8 buc; 
• Extindere și reabilitare conducte de aducțiune –47 km; 
• Extindere rețele de distribuție a apei – 20 km; 
• Reabilitare rețele de distribuție a apei – 7km; 
• Stații de tratare noi și reabilitate – 5 buc ; 
• Extindere și reabilitare stații pompare și stații hidrofor – 15 buc; 
• Rezervoare noi și reabilitate – 6 buc; 
• Sistem SCADA – 3 buc; 
• Apometre – 7719 buc; 
• Extinderea rețelei de canalizare – 18 km; 
• Reabilitarea rețelei de canalizare – 1 km; 
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• Stații noi de pompare ape uzate – 3 buc; 
• Stații de epurare – 3 bucăți 

Între 2017 și 2019, a fost implementat proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și 
a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Teleorman, în perioada 2014-2020” având drept obiectiv general asigurarea 
elaborării documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții europene 
destinate perioadei de finanțarea 2014 – 2020. ”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
Apă și Apă Uzată din Județul Teleorman în perioada 2014-2020„ are drept obiective specifice: 

1. Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă şi apă uzată în aglomerarea Videle.  
2. Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Roșiorii 

de Vede.  
3. Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea 

Alexandria.  
4. Extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Orbeasca.  
5. Extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Țigăneşti (sistem nou de canalizare).  
6. Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă şi apă uzată în aglomerarea Turnu 

Măgurele.  
7. Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Traian.  
8. Extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Islaz (sistem nou de canalizare).  
9. Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă şi apă uzată în aglomerarea Zimnicea.  

Investițiile propuse au menirea să îmbunătățească situația actuală a 7 sisteme de alimentare cu apă 
şi 10 aglomerări.  

Principalele tipuri de investiții propuse sunt:  
o reabilitarea/extinderea surselor de apă subterană;  
o reabilitarea/extinderea stațiilor de tratare;; 
o reabilitarea/extinderea stațiilor de pompare; 
o reabilitarea/extinderea rețelelor de apă şi apa uzată;  
o extinderea şi construirea de stații de epurare;  
o reabilitarea/extinderea aducțiunilor; 
o reabilitarea/extinderea rețelelor de distribuție şi rezervoarelor, incluzând, de asemenea 

controlul automat SCADA. 

Principalele rezultate ale componentelor investiționale sunt:  
• creşterea ratei de conectare în sistemele de alimentare cu apă şi de colectare a apei uzate la 

minim 98 %;  
• reducerea pierderilor de apă şi a infiltrațiilor;  
• creşterea securității sistemului;  
• asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate pe baza principiului 

maximizării eficienței costurilor, calității în operare şi afordabilității populației;  
• apă potabilă având calitatea corespunzătoare cu Legea Calității Apei nr.458/2002 completată 

de Legea nr. 311/2004 şi de Directiva Consiliului 98/83/CE;  
• colectarea apelor uzate din localitățile din aria proiectului şi epurarea avansată a acestora 

asigurând protecția mediului şi sănătatea populației.  
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“Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și apă uzată din Județul Teleorman în 
perioada 2014-2020” urmează a fi semnat. 
Conform INSSE lungimea totala a rețelei simple de distribuție a apei potabile în anul 2019 era 
de 52 km, iar lungimea totala simplă a conductelor de canalizare – 54,4 km. 

Primăria Turnu Măgurele a obținut finanțare și prin PNDL pentru completarea rețelei.  

Infrastructura de mediu: Deșeuri 

Prin proiectul județean „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Teleorman” cu 
finanţare ISPA, au fost derulate următoarele activități: 

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. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deșeurilor Teleorman a fost înființată în 
anul 2009 cu scopul de a monitoriza contractele de concesiune de servicii cu cei doi operatori, unul 
de colectare și transport, POLARIS M HOLDING, și al doilea, cel de la depozitarea deșeurilor, ECO 
SUD. În data de 14.06.2021, contractul cu actualul operator de operare își va înceta valabilitatea. 
În ceea ce privește gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în Județul Teleorman, acesta este 
de 100% conform PJGD. Datele indică o scădere treptată a cantității de deșeuri depozitate. La nivelul 
anului 2019 cantitatea de deșeuri depozitată în județul Teleorman atingea 50.392,57de tone, cu 40% 
mai puțin față de anul 2014 când datele indicau o cantitate de 84.933,03 în depozitele conforme.  
Alternativa selectată prin Planul Județean de Gestionarea Deșeurilor 2020 - 2025 - elaborat la nivelul 
Județului Teleorman constă în îmbunătățirea sistemului actual de gestionare a deșeurilor prin 
realizarea următoarelor investiții:  

• Construirea a 4 stații de transfer,  
• TMB cu digestie anaerobă – capacitate 29.000 tone/ an 
• Extindere stație sortare pentru 15.000 tone/an  
• Containere de 1,1 mc pentru platformele de colectare din zona blocurilor  
• Unități de compostare individuale   
• Pubele pe culori (galben, maro, albastru) pentru colectarea selectivă la sursă a deșeurilor, 

pentru gospodăriile individuale din județ 
• Selectarea la sursă a deșeurilor în zona blocurilor prin infrastructura adecvată - platforme 

închise cu cartelă - acces limitat 
• Containere specializate pentru colectarea unor categorii de deșeuri (textile, DEEE) - zona 

blocurilor 
• Echipament special pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale - auto 

compactoare. 
Alte utilități publice 
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Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor în municipiul Turnu Măgurele este de 47, 
km. 
Municipiul este racordat la rețeaua de energie electrică în proporție de 100%. Reţeaua de iluminat 
public are o lungime de 75 km beneficiind de  "Reabilitarea şi eficientizarea sistemului de iluminat 
stradal în municipiul Turnu Măgurele" . 

Alimentarea cu energie termică. În 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 în 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 între 40-200mm. În prezent alimentarea cu energie 
termică (furnizarea de agent termic) se realizează numai pentru instituțiile publice și cele 220 de 
apartamente ANL.  Pentru perioada noiembrie 2013 - martie 2014 asociațiile 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. 

Spaţii verzi. Conform Inventarului spațiilor verzi, Municipiul Turnu Măgurele, suprafața acestora 
este după cum urmează: 

- 8 parcuri și zone de agrement cu o suprafață totală de 
48.669 mp, între care  Parcul Municipal are o suprafață de 
24.861 mp. Celelalte parcuri sunt: Parcul Tudorică 
Dorobanțu, Parcul Gara, Parcul Mircea cel Bătrân, Parcul D. 
Praporgescu, Parcul Anotimpuri, Scuar Financiar, Parc 
Hotel; 
- 10 spații verzi 
- 25 zone verzi aferente instituțiilor 
- 6 zone verzi în proprietate privată 

Parcurile necesită lucrări de amenajare. 

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 
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4. Activități socio-culturale 

4.1. Educație și formare 

Rețeaua școlară de învățământ  public a municipiului Turnu Măgurele este formată din 
următoarele unități: 

UNITATE CU PERSONALITATE 
JURIDICĂ 

UNITATE FĂRĂ PERSONALITATE 
JURIDICĂ - STRUCTURĂ ARONDATĂ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 
NR. 1,  Municipiul Turnu Măgurele, Nivel 
școlarizat: PRE PP, Adresa: Mun. Turnu 
Măgurele, Str. Oborului, Nr. 1, Tel. 
0247411778, Fax 0247411778, E-mail 
gradinitacopii@ yahoo.com 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, Municipiul 
Turnu Măgurele,  Nivel școlarizat: LIC, SP, 
Adresa: Mun. Turnu Măgurele, Str. 1 
Decembrie, Nr. 2, Tel. 0247411644, Fax 
0247411644, E-mail css_turnu@yahoo.com 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 
NR. 5,  Municipiul Turnu Măgurele, Nivel 
școlarizat: PRE PP, Adresa: Mun. Turnu 
Măgurele, Str. Cetatea Turnu Nr. 3, Tel. 
0247416980, Fax 0247416980, E-mail 
gradinita_trm@yahoo.com 

CLUBUL COPIILOR, Municipiul Turnu 
Măgurele,  Nivel școlarizat: GIM, Adresa: Mun. 
Turnu Măgurele, Str. Șoseaua Alexandriei, Nr. 
5, Tel. 0247416440, Fax 0247416440, E-mail 
cctr.mag@gmail.com 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2,  Municipiul 
Turnu Măgurele, Nivel școlarizat: PRI, GIM, 
Adresa: Mun. Turnu Măgurele, Str. 
Alexandru Vlahuţă Nr. 15 - 17, Tel. 
0247416516, Fax 0247416516, E-mail 
scoala2tr@yahoo.com 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 
6, Municipiul Turnu Măgurele,  Nivel școlarizat:  
PRE PN, Adresa: Mun. Turnu Măgurele, Str. 
Abatorului, Nr. 22, Tel. 0247413776, Fax 
0247413776, E-mail - 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4,  Municipiul 
Turnu Măgurele, Nivel școlarizat: PRI, GIM, 
Adresa: Mun. Turnu Măgurele, Str. Chimiei, 
Nr. 18, Tel. 0247416536, Fax 0247416536, 
E-mail sc4turnumagurele@yahoo.com 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 
4, Municipiul Turnu Măgurele,  Nivel școlarizat:  
PRE PN, Adresa: Mun. Turnu Măgurele, Str. 
Traian Nr. 3, Tel. 0247416962, Fax 
0247416962, E-mail - 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL 
BĂTRÂN",  Municipiul Turnu Măgurele, 
Nivel școlarizat: PRI, GIM, Adresa: Mun. 
Turnu Măgurele, Str. Avântului Nr. 1, Tel. 
0247416898, Fax 0247416898, E-mail 
mirceacelbatrannr1@yahoo.com 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 
NR. 7, Municipiul Turnu Măgurele,  Nivel 
școlarizat:  PRE PP, Adresa: Mun. Turnu 
Măgurele, Str. Chimiei, Nr. 1, Tel. 247411916, 
Fax 0247411916, E-mail nr7trmag@yahoo.com 
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UNITATE CU PERSONALITATE 
JURIDICĂ 

UNITATE FĂRĂ PERSONALITATE 
JURIDICĂ - STRUCTURĂ ARONDATĂ 

COLEGIUL NAȚIONAL "UNIREA",  
Municipiul Turnu Măgurele, Nivel 
școlarizat:GIM, COL NAT, Adresa: Mun. 
Turnu Măgurele, Str. Castanilor Nr. 25, Tel. 
0247416734, Fax 0247416734, E-mail 
cnunirea.licee@yahoo.com 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 
2, Municipiul Turnu Măgurele,  Nivel școlarizat:  
PRE PN, Adresa: Mun. Turnu Măgurele, Str. 
Libertății Nr. 104, Tel. 0247413631, Fax 
0247413631, E-mail - 

LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA",  
Municipiul Turnu Măgurele, Nivel școlarizat: 
PRI, GIM, LIC TEO, Adresa: Mun. Turnu 
Măgurele, Str. Cetatea Turnu Nr. 9A, Tel. 
0247416501, Fax 0247416501, E-mail 
marinpreda@hotmail.com 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 
3, Municipiul Turnu Măgurele,  Nivel școlarizat:  
PRE PN, Adresa: Mun. Turnu Măgurele, Str. 
Oltului, Nr. 156, Tel. 0247413106, Fax 
0247413106, E-mail - 

LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL 
DAVID PRAPORGESCU",  Municipiul 
Turnu Măgurele, Nivel școlarizat:PROF, LIC 
TEH, POS, Adresa: Mun. Turnu Măgurele, 
Str. Taberei, Nr. 2, Tel. 0247416327, Fax 
0247416327, E-mail 
ctpraporgescu@yahoo.com 

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. 
CALINIC CERNICANUL", Municipiul Turnu 
Măgurele,  Nivel școlarizat:  LIC VOC, Adresa: 
Mun. Turnu Măgurele, Str. Oituz Nr. 11 , Tel. 
0247415870, Fax 0247415870, E-mail - 

LICEUL TEHNOLOGIC "SF. 
HARALAMBIE",  Municipiul Turnu 
Măgurele, Nivel școlarizat: LIC TEH, PROF, 
Adresa: Mun. Turnu Măgurele, Str. Oituz Nr. 
11, Tel. 0247416354, Fax 0247416354, E-
mail gsharalambie@yahoo.com 

  

Sursa: ISJ Teleorman 

Imobilele în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ aparțin domeniului public al 
municipiului Turnu Măgurele, atestat prin H.G.R. nr. 1.358 / 2001 privind atestarea domeniului 
public al județului Teleorman precum şi al municipiilor, orașelor şi comunelor din judeţul 
Teleorman, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru desfășurarea în bune condiţii a 
procesului educaţional, imobilele (clădiri + terenuri aferente) au fost predate prin Protocol, în 
administrarea conducerilor unităţilor şcolare. 

În luna februarie 2020, a fost predat către Compania Națională de Investiții CNI SA  amplasamentul 
Liceului TEHNOLOGIC "SF. HARALAMBIE, în vederea reabilitării și consolidării acestuia. 

Pentru proiectele “Consolidare și reabilitare corp principal și amenajare curte interioară la Grădinița 
nr. 4’’ și “Reabilitare clădire și amenajare curte interioară la Grădinița nr. 2” s-a obținut finanțare 
PNDL. 
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Proiectul UAT Turnu Măgurele de creare a unui centru educațional, va avea drept beneficiari 66 
cursanți și personal auxiliar (9), obiectivul urmând a găzdui activități după cum urmează: 

- Activități pentru persoanele adulte care nu și-au finalizat studiile (activități de tip a 
doua șansă, atelier de scriere și citit, atelier matematica de zi cu zi; 

- Activități educaționale pentru copii (atelier pregătire pentru capacitate, atelier 
pregătire la Matematică, atelier pregătire la Română, atelier Limbi Străine, atelier 
Informatică. 

Din fonduri proprii, UAT Turnu Măgurele a achiziționat lucrări “Refacere acoperiș clădire școala 
gimnazială Mircea cel Bătrân“. 

În prezent, necesitățile investiționale pentru îmbunătățirea serviciilor de educație sunt: 

Necesitate Unitatea scolara 
Dotarea cu echipamente TIC 

Toate 

Dotarea cu mobilier și echipamente inclusiv pentru 
laboratoare și ateliere, cămine, cantine 
Terenuri, săli de sport etc. 
Extindere clădiri  
Consolidare clădiri 
Reabilitare, modernizare clădiri, săli de clasa, spații 
administrative 
Conectare la utilități 
Transport elevi 
Locuințe și alte facilități pentru profesori 
Altele 

 

În ceea ce privește dinamica populației școlare la nivel de municipiu, numărul total al elevilor a 
scăzut de la 5.233 elevi în anul 2014, la 4.158 elevi în anul 2019. Situația este prezentată în graficul 
de mai jos: 
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Populația școlara pe niveluri de educație, la nivel de municipiu 

 
Sursa: TEMPO Online 

 
 
Se observă că tendința de scădere a populației școlare în învățământul preuniversitar, corelată cu 
indicatorii demografici, ca de exemplu în evoluția pozitivă a grupei de vârsta 10-15 ani (vârsta 
gimnaziu), a survenit pe fondul unei reduceri proporționale a elevilor înscriși la liceu și o scădere 
mai puțin semnificativă a elevilor de gimnaziu 

Numărul elevilor înscriși în învățământul profesional a crescut, având în vedere și înființarea 
învățământului dual. În anul școlar 2018-2019, o singură clasă de învățământ dual exista în județ,  
cu 23 de locuri, 12 pentru calificarea profesională de mecanic agricol şi 11 locuri pentru ospătar 
(chelner) vânzător în unități de alimentație publică, la Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu 
Măgurele. Învățământul dual, ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, se 
organizează, la inițiativa și la solicitarea operatorilor economici interesați, în baza unui contract de 
parteneriat încheiat între operatorul economic/asociații de operatori economici, unitatea de 
învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară.  

În ceea ce privește situația absolvenților, reducerea numărului absolvenților de liceu este, de 
asemenea, cea mai accentuată, în timp ce numărul absolvenților de învățământ postliceal este în 
creștere. 
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Absolvenți pe niveluri de educație 

 
Sursa: TEMPO Online 

 
 
Din graficele de mai sus se observă o menținere a tendinței de scădere a numărului de elevi la nivel 
de municipiu din perioada anterioară, tendință în acord cu indicatori demografici dar și cu factorii 
de natură economică afectând în general dezvoltarea sectorului social. 

Scăderea populației școlare este însoțită de o fluctuație negativă a personalului didactic, respectiv cu 
19 persoane mai puțin în anul 2019 față de anul 2015. Cea mai accentuată scădere se regăsește însă 
în rândul personalului didactic din învățământului primar. 

Forma de învățământ Anul 2014 Anul 2019 Diferenta 
Total 298 279 19 
Învățământ preșcolar 45 42 3 
Învățământ primar și gimnazial (inclusiv 
învățământul special) 

114 101 13 

Învățământ primar (inclusiv învățământul special) 47 38 9 
Învățământ gimnazial (inclusiv învățământul 
special) 

67 63 4 

Învățământ liceal 139 136 3 
Sursa: TEMPO Online 

 
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 Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă și Banca Mondială. CRFPA Teleorman și-a început activitatea în anul 
2002 și oferă cursuri de formare pentru următoarele ocupații/ calificări: 
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Zidar pietrar tencuitor  Instalator instalații tehnico-
sanitare și gaze 

Peisagist floricultor 

Dulgher tâmplar parchetar Montator pereți și plafoane 
din gips carton 

Barman 

Operator confecționer industrial Sudor Infirmieră 
Tâmplar universal Fierar betonist montator 

prefabricate 
Cameristă hotel 

Operator introducere validare și 
prelucrare date 

Confecționer tâmplărie din 
aluminiu și mase plastice. 

Lucrător în izolații 

Operator introducere validare și 
prelucrare date 

Lucrător in comerț Comunicare în limba română 

Administrator imobile Inspector resurse umane Expert achiziții publice 
Bucătar Baby sitter Formator 
Ospătar (chelner) vânzător în 
unități de alimentație 

Îngrijitoare  bătrâni la 
domiciliu 

Operator la mașini unelte cu 
comandă numerică 

Lucrător  în cultura plantelor Inspector în domeniul 
securității și sănătății în 
munca 

Administrator de condominii 

Lucrător în structuri pentru 
construcții 

Mecanic auto Manager proiect 

Lucrător  în creșterea animalelor Electrician exploatare joasă 
și medie tensiune 

Expert accesare fonduri 
structurale și de coeziune 
europene 

Comerciant (vânzător) mărfuri 
alimentare 

Maseur Facilitator de dezvoltare 
comunitară 

Comerciant (vânzător) mărfuri 
nealimentare 

Designer pagina web Femeie de serviciu 

Comunicare în limba engleză Frizer  coafor  manichiură 
pedichiură 

Îngrijitor la spații verzi 

 
 

4.2. Activități sportive 

 
Ministerul Educației Naționale, prin Clubul Sportiv Școlar Turnu Măgurele a construit un Sediu și 
sală de sport pentru Clubul Sportiv Școlar din localitate, sala de sport  având o tribună cu  o 
capacitate de 1000 de locuri pentru spectatori. Clubul deține o bază nautică de kaiac în apropierea 
portului. 
 
Baza Sportivă Turnu Măgurele, de pe Șoseaua Portului nr.5, aflată în proprietatea municipiului, se 
oferă spre închiriere: 
 Sala de sport: 
 Terenul de tenis de câmp: 
 Terenul de minifotbal 
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Conform regulamentului de funcționare, cluburile sportive școlare beneficiază de acces la sala de 
sport în mod prioritar și gratuit. Complexul sportiv asigură desfășurarea concursurilor sportive 
locale, deservirea unităților școlare pentru realizarea planului cadru de învățământ,  deservirea unor 
activități în interesul comunității, și doar în restul timpului, facilitățile se închiriază în pentru sportul 
de masă. 

În oraș există și un club sportiv privat Turism, unde se desfășoară activități sportive de volei și fotbal. 
Echipa de fotbal Turism activează în divizia C. 

   

4.3. Cultură, culte, obiective istorice 

 
Cel mai important element cultural de referință al municipiului Turnu Măgurele este reprezentat de 
ruinele cetății 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. Restaurarea și promovarea turistică a acestui obiectiv sunt finanțate prin programul Interreg 
VA România-Bulgaria. 

 
Sursa foto: Facebook - Cetatea Turnu Monument Istoric 

În afara proiectului de restaurare, primăria municipiului implementează un al doilea proiect 
transfrontalier de punere în valoare și promovare a acestui obiectiv, prin care se vor realiza 
următoarele: 

• construirea unui corp anex, semiîngropat, în care să funcționeze un punct de informare 
turistic,  

• amenajarea unei platforme auto,  
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• amenajarea sitului (amenajare peisageră pe cercuri concentrice, alimentare cu energie 
electrică a centrului turnului, mobilier urban, iluminare cu stâlpișori fotovoltaici, o platformă 
pentru balon cu aer cald). 
 

De asemenea, un alt obiectiv de o crucială importanță 
istorică pentru municipiu este Catedrala  ,,Sf. 
Haralambie” ridicată în memoria celor care s-au 
jertfit în 1877 pentru independența României. 
Biserica este situată în centrul municipiului, fiind 
construită pe locul unei vechi bisericuțe între anii 
1900-1902 după planurile arhitectului francez Andre 
Lecomte de Nouy, care a împrumutat motive 
arhitectonice de la biserica mănăstirii Curtea de 
Argeș. Arhitectura construcției 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.  

Catedrala se restaurează, de asemenea, printr-o finanțare europeană prin POR 2014-2020. 

În viața culturală a orașului s-au manifestat de-a lungul timpului diferite personalități literare și 
artistice dintre care amintim pe: 

 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 Segarcea 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; 
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 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 Turnu Măgurele au existat două cinematografe: ,,Flacăra”, a cărui clădire mai există şi acum, şi 
,,Turris”, ajuns în stare de degradare. Cinematograful  ,,Flacăra”,  a beneficiat de investiții ale 
consiliului local în vederea transformării în teatru municipal, pentru consolidarea structurii de 
rezistență, refacerea tencuielilor şi zugrăvelilor, refacerea pardoselilor deteriorate, înlocuirea 
tâmplăriei de uşi şi ferestre. Clădirea dispune de instalație de încălzire în sistem centralizat. În 
prezent, din cauza lipsei fondurilor funcționează sporadic, ca și cinematograf.  

Situația celorlalte instituții culturale se prezintă după cum urmează: 

- 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. 

Alte obiective de interes cultural sunt: 

- Monumentul Independenței  
- Statuia Dorobanțului  
- Statuia lui Mircea cel Bătrân 

În municipiu, există 7 biblioteci, deținând 173.463 volume, în scădere cu peste 6.500 volume față de 
anul 2014, dar și un număr în creștere de cititori activi. 

 

Se observă că în anul 2014, se înregistra o medie de 10,23 volume eliberate/ cititor activ, acest raport 
scăzând drastic până în anul 2016, la 4,61. În anul 2019, acest raport devine 5,49, urmând o tendința 
de creștere. 



 
 

82 

În cadrul aparatului primarului, există un Compartiment educație, sănătate, cultură, sport, ONG-uri, 
comunicare și relații publice cu 4 posturi. 

 

4.4. Asistență socială 

În Turnu Măgurele se află următoarele servicii publice furnizoare de servicii de asistență socială: 

• Serviciul Public de Asistență Socială; 
• Centrul de găzduire temporară; 
• Centru de îngrijire de zi pentru copii. 

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

Centrul de găzduire temporară persoane aflate în dificultate funcționează din anul 2006, având 
o capacitate de 35 locuri, într-o clădire din incinta Spitalului Municipal. 

Funcționarea Centrului este asigurată prin finanțare de la bugetul local, din veniturile proprii ale 
asistaților - beneficiari, din veniturile susţinătorilor acestora, precum şi din alte surse, în condițiile 
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 
funcționează în baza H.C.L nr.121/17.12.2008 un Centru de îngrijire de zi pentru copii, care 
funcționează 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 salariați ai acestuia, au jucării și participă la diverse activități. Potrivit Legii nr.272/2004 
Consiliul Județean Teleorman asigură 50% din cheltuielile centrului, iar 50 % sunt cheltuieli de la 
bugetul local. 
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Locuințe ANL pentru tineri au fost construite în strada Abatorului și Chimiei, existând în 
continuare cerere din parte cetățenilor. 
 

4.5. Sănătate 

În municipiul Turnu Măgurele, asistența medicală este asigurată prin instituții de profil și cabinete 
de medicină de familie și de specialitate: 

Categorii de unitati sanitare Proprietate 
publică 

Proprietate 
privată 

Total 

Spitale 1   1 
Ambulatorii integrate spitalului 1   1 

Dispensare medicale 1   1 
Cabinete medicale școlare 4   4 

Cabinete medicale de familie   14 14 
Cabinete stomatologice   11 11 

Cabinete medicale de specialitate   23 23 
Farmacii 1 11 12 

Laboratoare medicale 5 3 8 
Laboratoare de tehnica dentară   7 7 

Sursa: TEMPO Online 

În strada Castanilor nr. 42 funcționează unitatea sanitară cu paturi Spitalul Municipal Turnu 
Măgurele. Unitatea este în curs de acreditare ANMCS. Prin H.C.L. nr. 83/28.06.2010 a fost  aprobat  
transferul managementului asistenței medicale ce se desfășoară la nivelul Spitalulului Municipal 
Turnu Măgurele către Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele   

Spitalul Municipal Turnu Măgurele are o capacitate maximă de 500 de paturi în regim normal de 
funcționare. Actualmente funcționează cu 195 paturi care sunt împărțite pe 9 sectii. Este un spital 
relativ nou cu mari perspective de dezvoltare și tratament. Spitalul deservește 75 000 de oameni 
respectiv populația oraşului dar şi pe cea a comunelor învecinate. Numărul medicilor este de 
aproximativ 20, iar personalul medical sanitar și auxiliar este de 297 angajați. Unitatea  dispune de 
7 ambulanțe. 

Începând cu luna septembrie 2020, Compania Națională de Investiții, prin ordinul pentru 
completarea listei-sinteză a obiectivelor incluse în Subprogramul ”Unităţi sanitare” din Programul 
Național de construcții de interes public sau social, va implementa proiectul Reabilitarea, 
consolidarea și dotarea Spitalului Municipal Turnu Măgurele, corpul de clădire C1 – Spital 
nou. 
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 Provocări 
 
În perioada următoare, Comisia Europeană propune o dimensiune urbană și teritorială mai 
puternică, relevanța fondurilor europene și de investiții pentru implementarea strategiilor urbane 
integrate devenind chiar și mai pregnantă decât în prezent, în diferite domenii precum:  

• mobilitate urbană,  
• regenerare urbană,  
• servicii publice de utilități,  
• eficiență energetică,  
• educație și sănătate  
• alte domenii similare.  

Orașele și municipiile vor trebui să acționeze în funcție de realitățile locale, iar dezvoltarea urbană 
se va realiza prin politici multisectoriale, prin implicarea mai multor părți interesate, inclusiv a mai 
multor niveluri de guvernanță, dar și prin procese conduse de comunitate. Trebuie create 
parteneriate între orașele sau municipiile și comunele care fac parte din zonele urbane funcționale, 
definite conform documentațiilor de amenajare a teritoriului sau conform strategiilor integrate de 
dezvoltare urbană, pentru că dezvoltarea acestor zone rurale înseamnă creșterea oportunităților 
economice ale zonei, dar și pentru descongestionarea traficului, sau a rezolvării problemelor 
privind accesul populației la serviciile publice edilitare și sociale. 

Conceptele de Smart City și Mobilitate urbană durabilă se află în centrul dezvoltării urbane. 
Orașul inteligent se bazează pe utilizarea tehnologiei pentru a susține dezvoltarea durabilă și 
incluzivă, pentru a crește calitatea vieții în mediul urban și a eficientiza modul de utilizare a 
resurselor tehnologice, umane și naturale, însă în lipsa unor proiecte tradiționale de infrastructură, 
impactul măsurilor inteligente este nesemnificativ.  

Reorientarea orașelor românești către conceptul de mobilitate urbană, adică planificare pentru 
oameni s-a realizat începând cu anul 2014, odată cu apariția ghidului pentru planurile de mobilitate 
urbană durabilă (PMUD).  

 
Municipiul Măgurele se afla într-un continuu declin demografic început în anii ’90, având o 
economie locală puțin diversificată și care, alături de o viață culturală și socială fără vitalitate, nu 
oferă multe oportunități pentru populația tânără. Localizarea apropiată de București nu este 
fructificată în prezent ca o oportunitate, ci dimpotrivă, municipiul este afectat de procesul de 
polarizare urbană. Apropierea de Dunăre nu este un avantaj exploatat suficient, nici din punct de 
vedere economic, și nici turistic. Digitalizarea serviciilor publice este insuficientă, iar necesitatea 
investițiilor în infrastructura publică va continua să existe o lungă perioada de timp.  

Cu toate acestea, administrația publică locală arată cș și-a asumat în ultimii ani soluția dezvoltării 
prin atragerea de fonduri europene și guvernamentale, către dezvoltarea infrastructurii de bază. 
Remarcăm aici investițiile semnificative pentru modernizarea străzilor, pentru infrastructura de 
mediu, în turism și cultură, în domeniul social și sănătate, dar proiectul cu potențialul de a genera 
cea mai mare creștere viitoare  este cel de reabilitare a portului, cu finanțare prin POIM 2014-2020. 
De asemenea, înființarea și funcționarea cu succes a GAL Turnu 2021 reprezintă pentru 
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municipalitate un exercițiu de valoare, prin prisma experienței de a programa o dezvoltare durabilă, 
teritorială și integrată, și a rezultatelor deja obținute. 

În perioada următoare, municipiul va trebui sa 
facă față atât provocărilor tradiționale, cât și 
unora noi, în contextul redresării și relansării 
după criza sanitară determinată de pandemia 
Covid 19, integrând obiectivele aspectelor 
climatice și transformării digitale. 

Prima provocare este diversificarea și dezvoltarea economică pe baza oportunităților locale 
specifice. 
 
Autoritatea publică trebuie să ia toate măsurile pentru fructificarea potențialului economic și social 
oferit de fluviul Dunărea. 

Asigurarea succesului proiectului de reabilitare și 
modernizare a portului este cel mai important demers în 
acest context. Faptul că acesta se află în administrarea 
consiliului local, poate reprezenta un avantaj tocmai prin 
prisma faptului că municipiul își poate asuma derularea 
unui astfel de proiect, spre deosebire de alte consilii locale 
și județene care nu au pârghiile legale de a interveni in 
modernizarea porturilor aflate pe teritoriul lor, întrucât 
inițiativa de trecere a acestora în administrarea autorităților 
publice locale nu s-a materializat din motive independente 
de disponibilitatea exprimată a acestora din urmă, și ca 
urmare proiectele de modernizare sunt inițiate cu mare 
întârziere de către autoritatea centrală. Acest proiect va avea un impact major asupra economiei 
locale, sub aspectul dezvoltării, diversificării și creșterii atractivității pentru investitori.  

Autoritatea publică locală trebuie să își îndeplinească atribuțiile conform codului administrativ,  să 
asigure condițiile necesare pentru dezvoltarea activităților economice orizontale și conexe, adică să 
asigure infrastructura de bază, să identifice terenuri și spații potrivite pentru aceste afaceri, să aibă 
în vedere crearea unui parc industrial, a unor incubatoare de afaceri, să susțină multimodalitatea, să 
sprijine dezvoltarea activităților turistice, să încurajeze start-up-urile, dar în același timp să asigure 
protecția mediului înconjurător.  

Astfel, autoritatea publică locală trebuie să fructifice în mod deosebit potențialul turistic al localității 
determinat de Dunăre, folosindu-se și de obiectivul Cetatea Turis. 

Altă provocare majoră este reprezentată de succesul regenerării urbane a municipiului Turnu 
Măgurele.   

Aspecte climatice

Tranformare digitală
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Orașele și municipiile din România vor beneficia de fonduri dedicate acestora în cadrul Programelor 
Operaționale Regionale 2021-2027 și Planului Național de Redresare și Reziliență și depinde de 
fiecare dintre acestea să asigure performanța în pregătirea și implementarea proiectelor. Gestionarea 

cu succes a caracterului integrat și 
partenerial al proiectelor de regenerare 
urbană este un demers dificil, însă la 
capătul acestuia municipiul Turnu 
Măgurele ar putea deveni un oraș mai 
atractiv atât pentru locuitorii săi, cat și 
pentru vizitatori sau investitori. Este 
necesară elaborarea unui plan de 
regenerare urbană de calitate, de către 

specialiști în urbanism, amenajarea teritoriului, arhitecți. Amplasamentele care vor beneficia de 
măsuri de regenerare urbană pot face obiectul unor concursuri de soluții, iar măsurile propuse prin 
acestea se pot adresa atât instituțiilor publice, cât și beneficiarilor privați. Dar pentru aceasta, 
administrația publică locală trebuie să fie deschisă abordărilor inovative, formelor noi de 
parteneriate, consultării pe baze extinse a cetățenilor și a societății civile.  

 
Mobilitatea urbană  durabilă va continua să fie o provocare pentru administrația publică 
locală. 

Administrația publică locală a municipiului trebuie să analizeze 
gradul de îndeplinirea a obiectivelor și acțiunilor propuse prin 
Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Turnu Măgurele, și 
să aducă anumite revizuiri, cel puțin în ceea ce privește 
actualizarea măsurilor îndeplinite până la acest moment și 
introducerea dimensiunii smart: 

• Management eficient al transportului şi al mobilității 
• O bună distribuție a bunurilor şi servicii de logistică performante 
• Restricționarea accesului auto în anumite zone ale orașului 
• Promovarea transportului în comun 
• Promovarea unor mijloace de transport alternative 
• Înlocuirea mașinii personale în favoarea transportului în comun, mersului pe jos, mersului 

cu bicicleta, cu motocicleta sau cu scuterul 
• Asigurarea unor spaţii de parcare suficiente şi a unor piste de bicicliști  

Prioritatea în perioada actuală a fost acordată, în mod firesc, investițiilor în reabilitarea străzilor, 
pentru care au fost atrase finanțări nerambursabile. Administrația publică locală trebuie să 
implementeze în continuare un grad suficient de mobilitate urbană la nivelul întregii zone 
funcționale. 
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O altă provocare este creșterea performanței și calității serviciilor publice și infrastructurii. 

În contextul unei demografii negative și a unei economii 
slab dezvoltate,  serviciile publice de calitate sunt prima 
condiție ce trebuie asigurată pentru creșterea nivelului de 
trai și de sănătate al populației, pentru protecția mediului 
înconjurător și pentru o mai mare atractivitate a 
municipiului față de vizitatori și afaceri.  

Fondurile guvernamentale sunt în prezent sursa principală 
de finanțare a infrastructurii de sănătate și educație, însă modernizarea acestor servicii este vitală în 
următoarea perioadă, iar finanțările europene - atât pentru investiții, cât și pentru măsurile 
complementare - trebuie să predomine. Grupurilor vulnerabile trebuie să li se acorde o atenție 
deosebită, și îmbunătățirea accesului acestora la serviciile publice trebuie să fie o componentă 
importantă a abordărilor integrate. Administrația trebuie să promoveze parteneriatul cu 
reprezentanții societății civile și mediului privat pentru a accesa finanțări din Fondul Social 
European +, în folosul educației, grupurilor defavorizate sau forței de munca, inclusiv în domeniul 
învățământului dual.  

Accesul la o infrastructură publică ieftină și de calitate trebuie asigurată întregii populații a orașului, 
dar și comunelor limitrofe.  Prioritatea trebuie acordată fondurilor europene, întrucât dificultățile în 
efectuarea plăților prin programele guvernamentale este de notorietate, iar bugetele locale sunt din 
ce în ce mai restrictive. Toate investițiile în infrastructură trebuie implementate în contextul 
combaterii efectelor climatice ca obiectiv transversal. 

 
Transformarea municipiului Turnu Măgurele într-un oraș inteligent reprezintă o altă 
provocare majoră. 

Comunitatea trebuie să poate implementa proiecte de Smart City 
care vor dezvolta sustenabil și responsabil centrele urbane, legând 
nevoile cetățenilor cu soluții și tehnologii existente. Proiectele 
inteligente trebuie să fie complementare celor de infrastructură, 
asupra cărora s-au concentrat până în prezent investițiile și atenția 
publică, însă în prezent orașele și municipiile din România, cu 
excepția celor reședință de județ, dețin prea puține informații despre 
aceste soluții și tehnologii pe care companiile le pot oferi. 

Municipiul Turnu Măgurele nu face excepție, iar autoritatea publică locală trebuie să manifeste 
deschidere către ideile inovative, să analizeze bunele practici ale altor autorități sau strategiile unor 
organizații în acest domeniu, ca de exemplu analizele regionale. Aderarea municipiului la Asociația 
Română pentru Smart City, de exemplu, ar putea să ofere autorității o serie întreagă de resurse, 
precum și sprijin în crearea și implementarea unor proiecte pentru un oraș inteligent. 
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5. Analiza SWOT 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 Apartenența la asociații de dezvoltare 
intercomunitară 

 Înființarea și funcționarea GAL TURNU 
21 

 Parteneriate transfrontaliere stabile și de 
succes 

 Creșterea finanțărilor nerambursabile 
atrase în cadrul unor programe diferite 

 Preocupare pentru formarea şi instruirea 
funcționarilor publici 

 Stabilitate politică în cadrul consiliului 
local 

 Implementarea ISO printr-un proiect 
european 

 

 Digitalizare redusă a serviciilor 
publice 
 Nivel de dotare insuficient a 
aparatului de specialitate și instituțiilor 
subordonate, cu echipamente TIC 
 Resurse bugetare insuficiente 
 Comunicare insuficientă între 
administrația locală și mediile de 
afaceri și asociativ 
 Nu există bugetare participativă 

 

 

AMPLASARE ȘI  TERITORIU 

 Localizare transfrontalieră  
 Acces la 4 drumuri naționale, cale ferată, 

acces la Dunăre și port - coridor pan-
european 

 Existența unor terenuri libere 
 Potențial hidrografic  
 Potențial pentru energia eoliană 
 Resurse de materii prime pentru 

construcții 
 Existența fondului forestier 

 Fenomene de degradare a apei, 
aerului şi a solului din cauza diverselor 
surse de poluare (industria locală, 
centrale termice, circulație motorizată) 

 Infrastructura de acces la port este 
degradată, portul este nereabilitat  

 Surse alternative de energie 
neutilizate 

DEMOGRAFIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ 

 Atât rata de ocupare, cât și rata de 
activitate în rândul populației feminine 
sunt superioare mediei județene și 
naționale 

 Forța de muncă calificată în domeniul 
industriei textile 

 Continuarea tendinței demografice 
negative și de îmbătrânire a populației 

 Migrație în creștere  către alte centre 
urbane, în special București, și în 
străinătate 

 Tendința de scădere a populației 
ocupate, a numărului de salariați 
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 Pentru grupa de vârsta 10-15 ani, trendul 
demografic este pozitiv 

 Consiliul Local a implementat un proiect 
POCU destinat educației  și a atras 
finanțare în infrastructura pentru 
educație 

 Existența învățământului dual 
 Existența unui Centru de reconversie 

profesională a adulților- CRFPA 

 Lipsă oportunități de angajare 
 Ratele de ocupare și activitate în 

rândul populației masculine este sub 
media județeană și națională 

 Proiecte insuficiente pentru formare, 
educare și calificare în meserii cu 
potențial pe piața muncii 

 Proiecte insuficiente pentru formare și 
stimularea spiritului antreprenorial 

ECONOMIE 

 Fluviul Dunărea și râul Olt sunt resurse 
importante pentru industrie, comerț şi 
turism 

 Existența unor resurse pentru turism 
transfrontalier, cultural, de agrement, de 
tranzit, de tip team-building, sportiv, de 
weekend 

 Proiecte de reabilitare și promovare a 
Cetății Turnu, precum și a Bisericii Sf. 
Haralambie 

 Apariția unei activități de transport naval 
în scop de agrement, pe Dunăre 

 Existența resurselor (soluri, irigații, etc) 
pentru agricultură, piscicultură 

 Tendința de dezvoltare a serviciilor 
 Reluarea activității industriei 

îngrășămintelor chimice în municipiu 
 Activitatea de comerț cu trend de creștere, 

în special pentru produse farmaceutice 
 Industrie textilă cu trend de creștere, 

investiții străine în domeniu 
 Existența unor terenuri și spații 

disponibile și adecvate pentru investitori 
 Atragerea unor fonduri europene de către 

firmele din oraș 

 

 Predomină agricultura de 
subzistență, forță de muncă 
îmbătrânită 

 Declinul unor ramuri industriale, 
unități de producție și lipsa 
diversificării economice 

 Scăderea numărului de companii 
active, inițiativa antreprenorială 
redusă  

 Forța de muncă specializată în 
domenii cu potențial, de exemplu 
turism, transport naval, servicii, 
insuficientă sau inexistentă 

 Slaba dezvoltare a activității de 
consultanță și a altor servicii suport 
pentru afaceri 

 Infrastructura de afaceri inexistentă 
 Slaba promovare a oportunităților 

oferite de municipiu în rândul 
potențialilor investitori 

 Potențial turistic insuficient 
exploatat în scop economic 

 Unele obiective de interes turistic 
nu se află în proprietatea 
municipalității 

 Sector HORECA slab dezvoltat, 
infrastructură de agrement 
insuficientă 

 Insuficienta promovare a 
obiectivelor de interes turistic  
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 Proiectul hidrocentralei a fost 
anulat, din cauza imposibilității de a 
se obține aviz de mediu 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT ȘI MOBILITATE 

 Infrastructură rutieră formată din 
drumuri de rang superior – național și 
județean 

 Existența unor proiecte de modernizare și 
reabilitare a drumurilor naționale 

 Fonduri nerambursabile atrase pentru 
reabilitarea rețelei stradale 

 Pregătirea unui proiect de reabilitare a 
portului la Dunăre 

 Servicii de transport cu ferryboat-ul 
 În 2018, a fost elaborat PMUD 

 

 Starea proastă a infrastructurii 
portuare, lipsa utilităților, spații 
nemodernizate, unele nu se află în 
proprietatea primăriei 

 Sfera limitată de activitate a portului 
(transport cereale și îngrășăminte) 

 Acces deficitar la port, lipsa unui 
nod intermodal funcțional de 
transport în zona portuară, deși 
există acces la calea ferată, dar nu 
este utilizată 

 Grad scăzut de mobilitate urbană 
durabilă, insuficiente facilitați 
pentru transportul ecologic 

 Transport public urban deficitar ca 
dotare și capacitate 

SOCIAL ȘI CULTURĂ 

 Municipiul dispune de toate categoriile 
instituțiilor de învățământ preuniversitar: 
preșcolar, primar, gimnazial, liceal, 
postliceal  

 Dezvoltarea învățământului profesional şi 
tehnic și învățământului dual 

 Proiecte de reabilitare a infrastructurii 
educaționale 

 Proiecte de reabilitare a unor obiective 
culturale prin fonduri europene 

 Diferite personalități literare și artistice 
sunt într-un fel sau altul asociate cu 
municipiul Turnu Măgurele 

 Funcționarea unui centru de găzduire 
temporară persoane aflate în dificultate în 
incinta Spitalului Municipal, acces direct la 
servicii medicale 

 Funcționarea unui centru de îngrijire de zi 
pentru copii 

 Înființarea unui centru educațional, prin 
fonduri europene 

 Infrastructura educațională prezintă 
deficiențe, încă necesită lucrări de 
reabilitare și reparații, precum și 
dotari, în special în scopul e-Educație 

 Unitățile de învățământ prezintă un 
grad redus de înzestrare cu facilități 
de tip sportiv (săli, terenuri) 

 Insuficiența unor spatii adecvate 
pentru desfăşurare a activităţilor 
extraşcolare 

 Starea precară și insuficiența 
peisajului cultural municipal: lipsă 
cinematograf, teatru,  bibliotecă, 
pierderea clădirii Muzeului de Artă 
prin retrocedare, lipsă posibilități de 
reabilitare a căminului cultural aflat 
în proprietate privată (sindicate) 

 Reducerea activității bibliotecilor 
școlare 

 Infrastructură socială subdezvoltată şi 
insuficientă  față de cazurile sociale 
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 Construirea unor locuințe sociale  

 Spitalul urmează a fi reabilitat prin CNI 

 Sistemul privat este reprezentat în 
domeniile: medicină de familie, cabinete de 
specialitate, stomatologie și laboratoare de 
tehnică dentară, laboratoare, farmacii 

 Proiect transfrontalier în domeniul 
sănătății publice 

 

existente (bătrâni, minorități, copii 
etc) 

 Resurse financiare și umane 
specializate insuficiente în domeniul 
asistenţei şi al serviciilor sociale 

 Insuficiența locuințelor sociale și 
pentru tineri  

 O singură asociație acreditată ca 
furnizor de servicii sociale  

 Infrastructură de sănătate insuficient 
dezvoltată și dotată pentru a asigura 
servicii de sănătate la standarde 
europene 

 Lipsa echipamentelor și 
medicamentelor necesare unui act 
medical performant 

 Lipsa de specialiști datorată migrației 
acestora către alte centre urbane și în 
străinătate 

ALTE SERVICII PUBLICE 

 Municipiul beneficiază de proiectul 
regional de apă și apă uzată și de SMID 

 Există un operator desemnat pentru 
serviciile de colectare a deşeurilor 
menajere  

 Municipiul este racordat la rețeaua de 
energie electrică în proporție de 100% 

 Pe teritoriul municipiului există arii 
protejate  

 Există rețea de alimentare cu gaze 
 Există rețele de comunicații și acces 

internet 

 Grad redus al eficienței energetice în 
domeniul public, și în domeniul 
rezidențial 

 Spații verzi insuficiente pentru 
numărul de locuitori, și cele 
existente necesită lucrări de 
amenajare 

 Grad avansat de uzură a rețelelor de 
termoficare şi stare proastă a 
punctelor termice 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 
 Cadrul financiar 2021 – 2027 și sursele de 

finanțare din bugetul consolidat al UE, cu 
accent pe dezvoltarea urbană durabilă 

 Contextul transfrontalier, de dezvoltare 
comună a celor două regiuni, precum și al 
SUERD 

 Oportunitățile de tip Smart City și Smart 
Village și pentru digitalizarea serviciilor 
publice 

 
 Criza economică și sanitară 

COVID-19 
 Efectul polarizator al municipiului 

București, în lipsa unor măsuri de 
transformare a acestuia într-un 
avantaj 

 Insuficienţa fondurilor de la bugetul 
local al autorităţii locale pentru 
investiţii proprii şi pentru a asigura 
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 Oportunitățile de finanțare integrate 
pentru zone urbane funcționale, inclusiv 
pentru mobilitate durabilă și regenerare 
urbană 

 Programele de sprijinire a înființării de 
noi afaceri, de sprijin IMM, a 
infrastructurii de afaceri, prin 
parteneriate cu APM 

 Programele în beneficiul forței de muncă 
și educației 

 Valorificarea atractivității și altor 
avantaje economice și sociale ce pot 
decurge de apropierea de București 

 Fondurile destinate dezvoltării rurale și 
agriculturii 

 Oportunitățile de finanțare pentru CDI și 
transfer tehnologic 

 Valorificarea zestrei imobiliare a 
localității – pentru afaceri și pentru 
dezvoltarea rezidențială 

 Promovarea şi dezvoltarea 
parteneriatelor cu mediul asociativ 

 Încheierea unor parteneriate strategice cu 
instituțiile din județ sau regiune 

 Folosirea surselor de energie 
neconvenționale 

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  

 Schimbări de ordin economic, 
politic și  climatic 

 Procesul de îmbătrânire a populației 
 Percepţia adeseori incorectă a 

cetăţenilor faţă de administraţia 
publică şi neîncrederea în actul 
administrativ. 
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6. Obiectivul general și direcțiile strategice de acțiune 
 

Viziune 

Turnu  Măgurele va deveni un oraș inteligent, orientat către combaterea efectelor 
climatice, atractiv, conectat si ușor accesibil, activ pe plan transfrontalier, cu o 
economie digitală, diversificată și competitivă, un oraș care oferă servicii de calitate 
atât locuitorilor cât și vizitatorilor și investitorilor, cu o administrație performantă, 
digitalizată, transparentă și apropiată de nevoile cetățenilor, inclusiv prin proiecte 
sub responsabilitatea comunității. 

Prioritățile și obiectivele prin care se va urmări această viziune sunt stabilite astfel încât municipiul 
Turnu Măgurele să se poată pregăti pentru perioada de programare 2021-2027, în care accentul este 
plasat pe „smart city” conform obiectivului tematic 1 Smarter Europe, care deține o alocare de 35% 
din FEDR, dar și pe mobilitatea urbană durabilă, încadrată la rândul său în obiectivul de politică 2 
Greener Europe. Astfel, prin procesul de elaborare al strategiei, se urmărește stabilirea unui cadru 
de acțiune viitoare, concretizat printr-un plan de acțiune care să poată valorifica oportunitatea 
fondurilor europene oferite României. 

Prioritatea 1 - Turnu Măgurele – un municipiu european 

Prima prioritate stabilită pentru dezvoltarea viitoare a municipiului Turnu Măgurele este aceea care 
va urmări atingerea obiectivele tranziției verzi și digitale trasate de către Comisia Europeană. 
Municipiul Turnu Măgurele trebuie să facă față provocării legate de digitalizare și combaterea 
efectelor climatice în perioada următoare.  

OS P1.1 Un municipiu prietenos cu mediul 

Măsura P1.1.1. Asigurarea renovării parcului urban de clădiri în scopul reducerii emisiilor de 
carbon 

Implementarea Strategiei Naționale de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovării 
parcului național de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, și 
transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi 
decarbonat până în 2050, reprezintă o oportunitate istorică pentru a transforma parcul actual de 
clădiri, în cea mai mare parte vechi și cu pierderi mari de energie, într-unul mai eficient, mai 
sustenabil și mai sănătos pentru oameni. Sumele vor trebui mobilizate din bugetul de stat precum și 
prin intermediul unui pachet de măsuri financiare care vor cuprinde granturi din fonduri europene, 
prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin Programele Operaționale Regionale. 

Municipiul Turnu Măgurele trebuie să fructifice contextul favorabil și să 
implementeze acțiunile necesare pentru ca parcul local de clădiri să devină 
eficient energetic. Sunt necesare acțiuni de pregătire a acestor proiecte, 
anterior elaborării documentațiilor tehnico-economice, ca de exemplu 
consultarea și informarea asociațiilor de locatari din blocurile de locuințe, 
inventarierea clădirilor publice, cadastrarea, intabularea sau după caz 
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verificarea/ revizuirea cadastrelor, informarea agenților economici cu privire la aceste oportunități, 
urmate de expertizarea acestora și întocmirea rapoartelor de audit energetic etc. Trebuie menționat 
ca prin PNRR se pot finanța lucrări de creștere a eficientei energetice și pentru clădirile monument 
istoric (în limitele permise de legislație). Fondul pentru „valul de renovare” prevede posibilitatea de 
finanțare a proiectelor integrate de consolidare și reabilitare a clădirilor vechi. Prin PODD se prevăd 
finanțări pentru eficiența energetică și pentru întreprinderi. 

Acțiuni: 

Proiecte pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale  
Proiecte pentru consolidare și / sau creșterea eficienței energetice a clădirilor nerezidențiale 
publice 
Proiecte pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor monument istoric 
Proiecte de eficiență energetică în IMM-uri și măsuri de sprijin 

 

Măsura P1.1.2. Elaborarea și implementarea unui plan de regenerare urbană 

Proiectele de regenerare urbană finanțabile prin 
POR 2021-2027 și Planul Național pentru Relansare și 
Reziliență trebuie să aibă documentațiile tehnico-
economice realizate în regim de urgență. Regenerarea 
urbană include activități de modernizare, reabilitare, 
extindere, transformare unor spații urbane degradate, 
slab utilizate sau în abandon. De asemenea, este 
inclusă reabilitarea, consolidarea și modernizarea 

clădirilor și a altor edificii de utilitate publică degradate pentru a fi utilizate în scopul desfășurării 
unor activități de interes public.  
 
Pentru municipiul Turnu Măgurele, primăria trebuie să elaboreze Planul de Regenerare Urbană, iar 
în acest scop poate fi organizat un concurs de soluții, cu o temă elaborată printr-un parteneriat cu 
filiala județeană a O.A.R., pentru zona urbană funcțională. Prin acest plan, pentru fiecare 
amplasament identificat pe teritoriul său, planul de regenerare trebuie să se bazeze pe consultări 
publice și un cadru partenerial extins. 
 

Acțiuni: 

Proiecte de amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, grădinilor și zonelor de agrement 
Proiecte privind revitalizarea și / sau refuncționalizarea unor zone urbane degradate, slab utilizate 
sau abandonate 
Proiecte privind clădirile și edificiile de utilitate publică degradate și a spațiilor din incinta acestora 
Proiecte de cooperare transfrontalieră 

 

 

Măsura P1.1.3. Promovarea mobilității urbane durabile  
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Mobilitatea urbană durabilă este una dintre provocările principale cu care se confruntă orașele din 
UE, existând legături directe între aceasta și creșterea economică și o poluare redusă a mediului. 
Comisia urmărește să își consolideze sprijinul acordat orașelor europene făcând apel la reglementări 
mai inteligente privind accesul în zonele urbane, siguranța rutieră urbană,  logistica urbană, sistemele 
inteligente de transport urban, schimbările cimatice, calitatea aerului și poluarea fonică. Mobilitatea 
urbană reprezintă de fapt o planificare pentru oameni, care acordă prioritate combaterii efectelor 

climatice. 
 
Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Turnu Măgurele este 
elaborat în anul 2015  și prin acesta s-au propus o serie de proiecte pentru 
reabilitarea arterelor rutiere, parcărilor și pentru încurajarea mersului cu 
bicicleta. În 2021 – 2027, accentul trebuie plasat pe coridoarele de 
mobilitate, respectiv proiecte integrate care să includă, spre exemplu, 
măsuri de pietonizare și trafic controlat, transport public și moduri 
alternative de transport, extinderea pistelor pentru biciclete, puncte de 

bike - sharing, amenajare zone publice, parcări etc. Calitatea precară a drumurilor comunale rămâne 
o problemă importantă, în special în cazul satelor aparținătoare din mediul urban.  
 
Acțiuni: 

Proiecte integrate pentru coridoare de mobilitate  
Proiecte pentru crearea, înființarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii pentru 
deplasări nemotorizate și pietonale, sau pe baza de combustibili alternativi 
Proiecte pentru dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public  
Proiecte pentru o politică sustenabilă de parcare  

 
 
Măsura P1.1.4. Dezvoltarea infrastructurii de mediu 

Asigurarea dezvoltării durabile înseamnă asigurarea coeziunii sociale, 
economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze 
cu efect de seră și prin asigurarea utilizării eficiente a resurselor naturale. 
Finanțările PODD și PNRR sunt direcționate către un număr limitat de sectoare 
care urmează să servească la utilizarea în mod coerent a finanțării din partea 

Uniunii și la maximizarea valorii adăugate a sprijinului financiar. Astfel, prin PODD vor fi finanțate 
nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: adaptarea la schimbările climatice prin creșterea 
eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și a 
adecvanței sistemului energetic; infrastructura de apă și apă uzată; economia circulară; conservarea 
biodiversităţii; calitatea aerului și decontaminarea siturilor poluate; managementul riscurilor. Prin 
PNRR se finanțează completarea SMID în mediul urban, infrastructuri specifice pentru creșterea 
capacității de reziliență a României la schimbările climatice și combaterea riscului de secetă, 
înmlăștinire, combaterea eroziunii solului și protecția împotriva fenomenelor extreme rare; 
ecologizarea unor situri poluate precum și pentru asigurarea accesului populației la serviciile de 
alimentare cu apă și canalizare, inclusiv investiții în sisteme alternative de management ape uzate 
menajere pentru aglomerările sub 2000 de locuitori; obținerea energiei verzi inclusiv din resurse 
regenerabile. 
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Municipiul Turnu Măgurele împreună cu localitățile învecinate care pot forma o Zona Urbană 
Funcțională, vor putea accesa în parteneriat finanțări pentru proiecte de gestionare a deșeurilor și 
implementarea sistemelor integrate de management a deșeurilor, proiecte de alimentare cu apă și 
canalizare cu condiția respectării principiului complementarității. Municipiul poate accesa și 
finanțări prin programul Interreg Ro-BG, unde obiectivul de politică 2 a fost de asemenea, selectat. 
Localitatea este caracterizată de un potențial caloric ridicat, existând oportunitatea pentru producerea 
energiei neconvenționale solare. 

Acțiuni: 

Proiectul de extindere a SMID Teleorman (inclusiv fazare)/ economie circulară 
Proiecte de infrastructură de apă și apă uzată (incluziv fazare) și de sisteme alternative de 
management ape uzate menajere pentru aglomerările sub 2000 de locuitori (localități ZUF)  
Proiecte de investiții în crearea de capacități pentru energie verde 
Proiecte de ecologizare a unor situri poluate, inclusiv refacerea ecosistemelor 
Proiecte pentru combaterea riscului de secetă, de inundații, și a altor factori care au impact negativ 
asupra mediului 
Proiecte pentru conservarea biodiversității 
Proiecte pentru reabilitarea rețelelor de distribuție a energiei termice, îmbunătățirea sau înlocuirea 
instalațiilor individuale  

 

OS P1.2 Un municipiu in pas cu tehnologia 

Măsura P1.2.1. Administrație inteligentă 

Sporirea eficienței şi transparenței administrației publice şi îmbunătățirea mediului economic 
reprezintă priorități strategice pe termen scurt ce au ca scop o abordare eficientă a obstacolelor din 
calea creșterii economice şi a generării de locuri de muncă. 

Municipiul Turnu Măgurele și instituțiile sale subordonate trebuie să asigure accesul cetățenilor și 
organizațiilor la servicii publice electronice, digitalizând procesele interne și eliminând astfel hârtia 
din circuitul documentelor. Este vitală crearea condițiilor de implicare a cetățenilor și organizațiilor 
în procesul decizional, ca de exemplu prin organizarea consultărilor și dezbaterilor publice, prin 
bugetarea participativă, prin diseminarea informațiilor necesare pentru asigurarea transparenței etc. 
cu alte cuvinte, municipiul trebuie să fructifice avantajele digitalizării în beneficiul cetățenilor. 
Conceptul de centru de inovare digitală și comunitară, de exemplu, care să asigure formarea 
populației în ceea ce privește competențele digitale și dezvoltarea durabilă va stimula  guvernarea 
participativă, adică implicarea comunității în administrarea orașului, prin semnalarea unor probleme 
și susținerea unor proiecte care să fie derulate de autoritatea publică, în beneficiul cetățenilor. 

Acțiuni: 

Proiecte de implementare a  activității de digitizare, debirocratizare și transparentizare a actului 
administrativ și serviciilor pentru cetățeni  
Proiecte de creare a unor aplicații și hărți interactive destinate publicului și partenerilor sociali și 
privati, date GIS patrimoniu 
Proiecte de dezvoltare a competențelor digitale și specifice ale salariaților publici 
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Proiecte pentru guvernare participativă și parteneriate cu ONG 
 

Măsura P1.2.2. Servicii publice inteligente (sănătate - social, educație, cultură, utilități etc) 
 

Problemele curente cu care se confruntă sistemul educațional sunt: inadecvarea 
și insuficiența resurselor IT și lipsa unei strategii adecvate pentru abordarea 
instrumentelor de lucru mai ales la nivelul cadrelor didactice, a funcționarilor și 
a elevilor. În acest context, prin POCIDIF va fi susținută 
dezvoltarea unei rețele IT în fiecare școală, complementar cu 
proiectele finanțate în perioada 2014–2020 în special în 

contextul pandemiei COVID 19.  

Digitizarea patrimoniului cultural are beneficii sociale, culturale și economice și este 
o soluție pentru prezervarea patrimoniului. Prin POCIDIF se vor finanța baze de date 
complete și actualizate privind starea monumentelor, cuprinzând scanare 3D, istoric, 
regim juridic, instrument de valorificare a potențialului existent și totodată de sprijin a grupurilor 
țintă de cetățeni naționali și europeni interesați fie de interacționare cu administrația națională și 
locală, fie de turismul cultural. Dezvoltarea viitoare a serviciilor culturale urbane trebuie obligatoriu 
însoțită de măsuri smart legate de digitizarea tuturor bunurilor culturale și alte aplicații specifice.  

 
Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate pentru standarde de interoperabilitate, 
pentru sarcini și funcții comune în sectorul sanitar, în special în domeniile strategice este 
prevăzută prin PO Sănătate. Autoritățile publice locale trebuie să asigure pentru unitățile 
sanitare din subordine procesul de digitalizare, în complementaritate cu proiectele 
strategice ce vor fi finanțate prin PO Sănătate. De asemenea, serviciile de asistență 
socială trebuie să urmărească același trend. 

Introducerea conceptului smart în viața locuitorilor unui oraș si al comunelor înconjurătoare, are 
scopul de a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și de a le oferi posibilitatea de a beneficia de noi 
moduri de a interacționa cu orașul. Iluminatul public digitizat, servicii de supraveghere video,  
amenajarea spatiilor urbane  utilizând piese de mobilier inteligent sau elemente verzi, intervenții de 
digitizare a activității de colectare a deșeurilor sau a infrastructurii de apă canal – sunt proiecte care 
vor trebuie implementate de către toate autoritățile urbane. 

Municipiul Turnu Măgurele trebuie să prioritizeze toate investițiile smart în serviciile publice pe 
care le oferă cetățenilor săi, în strânsă corelare cu investițiile tradiționale, singură sau în parteneriat 
cu autoritatea județeană sau localitățile învecinate.  

Acțiuni: 

Proiecte de digitizarea a activității unităților sanitare și sociale din subordine 
Proiecte de digitizare a procesului educațional pentru instituțiile de învățământ din subordine 
Proiecte de digitizare a patrimoniului cultural și serviciilor de promovare turistic-culturală 
Alte proiecte de smart city: iluminat public, siguranță publică, managementul deșeurilor, 
alimentare apă și apă uzată, mobilier urban, internet public gratuit, creștere competențe digitale 
ale cetățenilor, aplicații de monitorizare a consumului de energie, aplicații de monitorizare a 
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cantității de deșeuri reciclate etc, sisteme de gestiune inteligentă a spațiilor verzi și altor spații 
publice, sisteme de fațade / acoperișuri verzi.  

Măsura P1.2.3. Mobilitate urbană inteligentă 

Decarbonizarea sistemelor de transport și mobilitate reprezintă o 
provocare stringentă pentru atenuarea schimbărilor climatice la 
nivel global și european și se integrează în strategii mai ample de 
orașe inteligente și durabile care vizează creșterea eficienței 
resurselor urbane și decarbonizare. Mobilitatea urbană este unul 
dintre domeniile care se pretează cel mai bine componentei 
digitale, inteligente. 

Concomitent cu investițiile PMUD, Turnu Măgurele trebuie să 
implementeze proiecte smart care să se adreseze fiecărei 
componente a sistemului de mobilitate urbană. Considerăm că la 
acest moment, autoritățile publice locale, în special din orașele 
mici și mijlocii au nevoie de informații cu privire la acest 
domeniu, care se poate realiza prin analiza unor modele de bună 

practica, schimb de experiență, parteneriate cu societatea civilă sau autoritățile de la nivel superior, 
comunicarea cu mediul de afaceri sau asociativ care poate oferi soluțiile de digitizare etc.  

Acțiuni: 

Proiecte de digitizarea pentru transportul public în comun 
Proiecte de gestionare inteligentă a parcărilor 
Proiecte smart pentru încurajarea circulației ecologice (pietonale, biciclete, vehicule electrice) 
Proiecte smart pentru gestiunea traficului urban 
Proiecte de cooperare transfrontalieră 

 

OS P1.3 Un municipiu conectat 

Măsura P1.3.1. Conectivitate și accesibilitatea la rețeaua TEN-T 

La nivel regional, analiza socio-economică a PDR 2021–2027 arată faptul că starea tehnică a rețelei 
de drumuri publice este în general nesatisfăcătoare, doar 41% de km din totalul rețelei de drumuri 
fiind modernizați. În ceea ce privește siguranța rutieră, în 2017 pe drumurile regiunii s-a înregistrat 
un număr mare de decese din cauza accidentelor rutiere care clasează regiunea pe locul 2 la nivel 
național, lipsa infrastructurii adecvate fiind una dintre cauzele principale ale acestui fenomen 
îngrijorător. Conectivitatea la TEN-T este redusă la nivel regional, iar starea degradată a portului 
aflat în proprietatea municipiului Turnu Măgurele împiedică fructificarea avantajului de acces la 
rețeaua TEN-T centrală Dunăre. Modernizarea și dezvoltarea capacității acestuia se poate realiza 
prin POIM și eventual fazat în PO Transport. Variantele ocolitoare pentru municipiu au rolul de a 
proteja mediul înconjurător, și de a determina creștere economică prin atractivitatea pentru afaceri. 

Creșterea conectivității municipiului Turnu Măgurele la rețeaua de transport transeuropean TEN-T 
este importantă pentru a ameliora starea economică și a asigura atragerea de investitori în localitățile 
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urbane. Realizarea unei variante ocolitoare, sau modernizarea drumului județean DJ 546 reprezintă 
priorități, alături de proiectul de modernizare a portului. Municipiul Turnu Măgurele trebuie să 
analizeze regimul juridic al posibilului traseu pentru o astfel de rută ocolitoare și să solicite CNAIR 
implementarea unui astfel de proiect în parteneriat. 
 
Acțiuni: 

Proiect de modernizarea și dotare a portului 
Proiect de creștere a accesibilității la rețeaua TEN-T prin modernizarea drumurilor județene 
Proiect de construire a unei variante ocolitoare a municipiului 
Proiecte de cooperare transfrontalieră 

 
 

Prioritatea 2 - Turnu Măgurele – un municipiu al oamenilor 
 
Cea de a doua prioritate se referă în principal la componenta investițională a serviciilor publice care 
trebuie puse la dispoziția cetățenilor la un nivel de calitate ridicat, dar și la măsuri conexe necesare 
aceluiași scop, inclusiv în scop inclusiv. În condițiile unui declin demografic constant și a existenței 
unor comunități marginalizate, cu o populație marcată de tendința de emigrare a forței de muncă, 
atât pe plan extern cât și intern, primăria Turnu Măgurele trebuie să ia măsuri pentru a ridica 
standardul de viață al locuitorilor, și de a încuraja natalitatea. Sănătatea, educația și incluziunea 
socială sunt cei trei piloni pe care se poate construi o dezvoltare pentru cetățeni.  
 
OS P2.1 Un municipiu bazat pe educație 
 
Măsura P2.1.1. Creșterea calității serviciilor și infrastructurii educaționale destinate educației 
copiilor și elevilor 
 

Chiar și pe fondul unei scăderi demografice, infrastructura 
educațională este subdimensionată și degradată, afectând accesul 
la educație și incluziune socială. Prevenirea abandonului școlar, 
creșterea includerii în sistemul de educație timpurie a copiilor, 
dotarea unităților de învățământ, dezvoltarea învățământului 
profesional și tehnic în acord cu cerințele pieței muncii, pregătirea 
pentru meseriile viitorului, creșterea experienței și gradului de 

calificare și instruire a personalului didactic și nedidactic – reprezintă provocări pe care administrația 
publică locală trebuie să le confrunte. Corelarea cu piața muncii este scăzută, nu există suficientă 
forță de muncă deținând competențe și abilități adecvate, inclusiv în perspectiva tranziției la 
economia verde. Municipiul Turnu Măgurele trebuie să se implice și să încurajeze parteneriate între 
unități de învățământ și agenți economici, organizații publice și private relevante. Primăria 
municipiului Turnu Măgurele trebuie să atragă finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea, 
modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale existente, însă și pentru extinderea acesteia. 
Astfel, construirea de creșe, grădinițe, a unui campus pentru învățământul profesional și tehnic, a 
unui centru comunitar pentru consilierea, educarea sau formarea tinerilor și copiilor pentru meseriile 
viitorului, reprezintă proiecte absolut necesare unei comunități care încă nu și-a consolidat 
identitatea și avantajele regionale. De proiectele destinate acestei măsuri trebuie să beneficieze, pe 
lângă copii și elevi, și personalul didactic de predare și auxiliar, de conducere, îndrumare și control, 
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personalul cu atribuții în domeniul educației, altul decât cel didactic, dar și părinții/ reprezentanții 
legali/ tutorii acestora.  
 

Acțiuni: 

Proiecte de reabilitarea și dotare a infrastructurii de învățământ preuniversitar, profesional și 
tehnic 
Proiecte de îmbunătățire a calității procesului de învățământ și a accesului elevilor la educația 
primară, secundară  
Proiecte de creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic 
Proiecte de extindere și reabilitare a infrastructurii dedicate educației preșcolară și antepreșcolară 
Proiecte de îmbunătățire a participării copiilor la educația ante preșcolară și preșcolară 
Proiecte de mobilitate a elevilor și profesorilor 
Proiecte de cooperare transfrontalieră 

 
 
Măsura P2.1.2. Creșterea calității serviciilor și infrastructurii educaționale destinate educației 
adulților 
 
Crearea accesului egal la educație și formare profesională este cerința care stă la baza dezvoltării 
forței de muncă a comunității. Municipiul Turnu Măgurele va urmări în perioada următoare crearea 
tuturor condițiilor pentru dezvoltarea și diversificarea activității economice locale. Asigurarea 
utilităților, facilităților pentru investitori, a unor resurse de muncă adecvate, calificate și care pot 
răspunde nevoilor identificate pe piața forței de muncă este un obiectiv important, iar primăria va 
trebui, pe de o parte să dezvolte să se plaseze ca și liant de comunicare între mediul privat și furnizorii 
de formare profesională. Formarea profesională trebuie să aibă o dezvoltare coerentă cu procesul 
diversificării economice și va trebui să prioritizeze meseriile și abilitățile viitorului. Municipiul 
Turnu Măgurele trebuie să își folosească avantajele generate de poziția geografică favorabilă, 
apropierea de București, dar și conectivitatea la rutele naționale de transport pentru a se consacra 
drept o destinație turistică de agrement, activitate pentru care nu există forță de muncă suficient 
calificată și ca un oraș care poate oferi facilități pentru relocarea unor afaceri sau pentru crearea 
unora noi (terenuri, utilități, accesibilitate). Ca urmare, educația adulților trebuie să aibă în vedere 
aceste oportunități și să asigure, prin calificările oferite, forța de muncă adecvată. 
 
Acțiuni: 

Proiecte pentru valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  
Proiecte de formare și reconversie profesională pentru adulți pentru a răspunde nevoilor pieței 
muncii, inclusiv formare antreprenorială și pentru meseriile viitorului 
Proiecte de extindere, diversificare, reabilitare, modernizare și dotare a infrastructurii de educație 
și formare a adulților 
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OS P2.2 Un municipiu ce trăiește sănătos și în siguranță 
 
Măsura P2.2.1. Dezvoltarea serviciilor și infrastructurii de sănătate  
 

În municipiul Turnu Măgurele, conform datelor INSSE, există 
o medie de 2 medici/1000 locuitori, din care un sfert în sistem 
privat, situată sub media națională de 2,76, și cu mult sub media 
UE. În ceea ce privește numărul de paturi/1000 locuitori, 
municipiul – cu un indice de 6,99 se încadrează în media 
națională, dar se situează deasupra mediei regionale, cea mai 
redusă din țară (4,8), trebuind să avem în vedere că principala 
unitate sanitară, spitalul municipal, deservește în fapt o 
populație de aproximativ 75.000 locuitori din zonele 
înconjurătoare.  

Cu o medie de aproape 2000 pacienți (după domiciliu) la 1 medic de familie, cu doar 23 cabinete 
medicale de specialitate, 42 medici specialiști și 212 personal medical mediu, municipiul Turnu 
Măgurele trebuie să urmărească dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară și celor în 
regim ambulatoriu. Dacă de curând infrastructura spitalului municipal a fost preluată de CNI pentru 
reabilitare, primăria trebuie să atragă fonduri nerambursabile pentru modernizarea și creșterea 
nivelului de dotare și să ia măsuri pentru atragerea specialiștilor, precum și pentru modernizarea 
dispensarului. Având în vedere resursa de terenuri neutilizate la dispoziția municipalității, primăria 
poate colabora cu sectorul medical privat pentru facilitarea înființării unor unități sanitare noi, 
necesare, ca de exemplu un spital de pediatrie. 
 
În ceea ce privește asistența medicală școlară, municipiul trebuie să modernizeze cabinetele 
existente, în număr de 4, să creeze altele noi, pentru a crește accesul și calitatea serviciilor asigurate 
copiilor și tinerilor, inclusiv prin înființarea cabinetelor stomatologice școlare de tip mobil. 
 
Acțiuni: 

Proiecte pentru modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii de sănătate  
Proiecte pentru sprijinirea programelor de sănătate și dezvoltarea resurselor umane specializate 
Proiecte pentru servicii medicale școlare 
Proiecte pentru sprijinirea sectorului privat de sănătate 

 
Măsura P2.2.2. Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor 
 

În ceea ce privește managementul riscurilor, este în continuare 
nevoie de investiții în vederea asigurării unei societăți reziliente la 
riscuri și dezastre și adaptată la realitatea operațională. Astfel sunt 
necesare investiții privind prevenirea riscurilor, dar și de investiții 
ținând seama de nevoia comunității de a se adapta și recupera după 
un dezastru prin menținerea și reabilitarea structurilor și funcțiilor 
sale esențiale.  

Acțiuni: Proiecte pentru creșterea capacității operaționale a ISU  
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OS P2.3. Un municipiu inclusiv 

Măsura P2.3.1. Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității   

 
Prin GAL Turnu 21 se vor derula în continuare proiecte destinate 
dezvoltării integrate a comunităților marginalizate. Proiectele privind 
dezvoltarea serviciilor sociale în GAL-urile urbane vor avea în vedere 
crearea sau extinderea unor servicii de asistență socială, mediere pentru 
accesul pe piața muncii, servicii de sănătate, la care să fie adresate în mod 
specific nevoile persoanelor cu acces redus la serviciile din comunitate, 
precum și dezvoltarea infrastructurii sociale. În plus, prin acest GAL se 
vor putea derula proiecte privind finanțarea infrastructurii pentru 
dezvoltarea activităților de valorificare și promovare a patrimoniului 
cultural și turistic local. De asemenea, se pot dezvolta servicii de educație 

și îngrijire pentru copii, servicii de tip before și after school, servicii de suport educațional pentru 
copiii la risc de abandon școlar, servicii de sprijin educațional pentru adulții vulnerabili. 

Acțiuni: 

Proiecte pentru  accesul la ocupare și păstrarea locului de muncă  
Proiecte pentru incluziunea socială a persoanelor vulnerabile sau eliminarea riscului de excluziune 
socială, inclusiv de educație a adulților vulnerabili 
Proiecte pentru educație și îngrijire copii 
Proiecte pentru crearea sau extinderea infrastructurii socială și de sănătate, inclusiv locuințe 
sociale 
Proiecte pentru dezvoltarea turismului 

 
Măsura P2.3.2. Sprijinirea accesului egal la sănătate 
 

În afara proiectelor derulate prin GAL, această măsura se referă la asigurarea 
accesului egal la servicii medicale pentru populația aparținând grupurilor 
vulnerabile, ca de exemplu populația de etnie romă, persoane fără venituri și 
fără acces la servicii de sănătate, persoane cu dizabilități, persoane în vârsta 
etc.  

Conform PO Sănătate 2021-2027, în rândul populației Roma la nivel național, 
50% din cetățenii în vârstă de peste 16 ani nu beneficiază de asigurare medicală  în sistemul 
asigurărilor sociale de stat, dar situația este întâlnită și în afara acestei comunități. Asigurarea 
accesului echitabil la serviciile medicale preventive și curative este încă deficitară. Personalul din 
asistența medicală primară, asistența comunitară și serviciile oferite în regim ambulatoriu este 
insuficient pregătit în a oferi îngrijire persoanelor cu dizabilități mintale. Serviciile de reabilitare / 
recuperare pentru persoanele cu dizabilități sunt insuficiente și distribuite inegal teritorial, oferite în 
cea mai mare parte de furnizori privați non-profit, cu o reprezentare aproape inexistență pentru 
adulți. Capacitatea de îngrijiri paliative este limitată și concentrată într-un număr redus de unități. 
Personalului angajat în asistența medicală comunitară - asistenți comunitari și mediatori sanitari este 
de asemenea insuficient. 
 

http://www.pngall.com/health-png/download/12158
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Acțiuni: 

Proiecte pentru creșterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii medicale, inclusiv servicii de 
prevenție si curative  
Proiecte pentru dezvoltarea serviciilor și infrastructurii în domeniul serviciilor de paliative și 
îngrijiri pe termen lung 
Proiecte pentru dezvoltarea serviciilor și infrastructurii de asistență medicală comunitară, inclusiv 
de consolidare a corpului de personal medical comunitar 
Proiecte în parteneriat cu organizațiile non-guvernamentale pentru sănătatea grupurilor 
vulnerabile 
Proiecte transfrontaliere 

 
Măsura P2.3.3. Creșterea accesului la servicii de asistență socială 
 

În afara proiectelor finanțate prin GAL, autoritatea publică locală trebuie să 
acționeze pentru protejarea dreptului la demnitate socială a grupurilor 
dezavantajate, pentru interesul copiilor aflați în situații de risc sau excluziune, al 
persoanelor vârstnice, al celor cu dizabilități, în contextul unui trend demografic 
negativ, al unei populații îmbătrânite, al unui fenomen migraționist sau al 
familiilor monoparentale care afectează viața copiilor. De asemenea, municipiul 
Turnu Măgurele trebuie să asigure locuințe sociale, ținând cont de solicitările 
venite din comunitate, cu atât mai mult cu cât deține terenuri disponibile. 

 
Acțiuni: 

Proiecte pentru construirea de locuințe sociale  
Proiecte pentru copii și tineri aflați în situații dificile 
Proiecte pentru tineri care părăsesc sistemul de protecție socială 
Proiecte privind servicii suport pentru persoane vârstnice 
Proiecte privind servicii suport pentru alte categorii de persoane vulnerabile 
Proiecte pentru persoanele cu dizabilități 
Proiecte transfrontaliere 

 
 

Prioritatea 3 Turnu Măgurele – un municipiu competitiv 
 
Municipiul Turnu Măgurele a depins o perioadă lungă de 
timp de activitățile industrializate, iar în contextul declinului 
acestora, oportunitățile de angajare în municipiul Turnu 
Măgurele s-au redus drastic, industria textilă rămânând 
predominantă, alături de comerț. Acestea din urmă sunt 
domenii specifice forței de muncă feminine, în care salariul 
mediu este scăzut. Donau Chem și-a reluat activitatea după 5 
ani de suspendare, însă diversificarea economică și 
sprijinirea inițiativei antreprenoriale trebuie să fie puternic 

susținute în continuare, pentru a reduce dependența economică. Autoritatea publică locală trebuie să 
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valorifice potențialul turistic local, fructificând la maxim avantajele geografice, naturale și culturale, 
întrucât acesta nu este în prezent suficient capitalizat din cauza impactului negativ al apropierii de 
orașul magnet București, și din cauza lipsei cvasitotale a unei industrii a ospitalității. Municipiul are 
o rezervă de terenuri conectate de utilități pe care poate crea parcuri industriale sau incubatoare de 
afaceri. Inovarea, digitalizarea și combaterea efectelor climatice trebuie să fie componente 
obligatorii ale economiei locale. 

 
OS P3.1. Un municipiu care susține mediul de afaceri  

Măsura P3.1.1 Promovarea antreprenoriatului și economiei sociale 
 

Inițiativa privată și întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana 
vertebrală a economiei locale. Autoritatea locală are posibilitatea de a 
accesa proiecte prin care să gestioneze granturi pentru înființarea unor noi 
afaceri, inclusiv ca structuri de economie socială.  

În corelare cu activitățile de educație și formare profesionale, domenii 
precum servicii turistice și conexe, servicii pentru populație, servicii suport 
pentru afaceri, producerea de energie verde, ateliere de producție, industrii 

creative, IT și digitalizare etc, transport, depozitare și logistică, în special în relație cu portul, 
industrie orizontală pentru Donau Chem sau alte companii din Ilfov și București,  sunt domenii în 
care inițiativa privată este necesar a fi încurajată. Având terenuri disponibile, legate la utilități, 
autoritatea publică locală poate înființa un incubator de afaceri, de exemplu în domeniul de 
specializare industrii creative, susținând apariția unor companii care să aibă o piață de desfacere la 
nivel regional, național sau chiar internațional. De asemenea, un incubator sau un hub turistic, 
inclusiv pe plan transfrontalier, ar putea încuraja o dezvoltare sustenabilă a municipiului ca destinație 
turistică. 

Acțiuni: 

Proiecte pentru înființarea unor structuri de economie socială, inclusiv în cadrul GAL 
Proiecte pentru înființarea unor start-up uri 
Proiecte pentru înființarea unor incubatoare de afaceri 

 

Măsura P3.1.2 Condiții mai bune pentru investitori 

Autoritatea publică locală trebuie să devote și să promoveze un pachet de 
facilități și sprijin pentru investitori  așa cum sunt: înființarea unor structuri 
de sprijin a afacerilor, gestionarea de granturi, facilități de taxe și impozite 
locale, concesionarea unor terenuri sau clădiri neutilizate, un ghișeu unic de 
comunicare apl-mediul privat, crearea unor hub-uri digitale de promovare a 
afacerilor și avantajelor locale, participarea la târguri și expoziții, organizarea 
unor asemenea evenimente pe plan local, inclusiv pe plan transfrontalier, 
sprijinirea producătorilor agricoli prin amenajarea unei piețe de gross etc. 
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Acțiuni: 
Proiecte pentru înființarea de parcuri industriale, centre logistice și de afaceri, transfer tehnologic 
și ecosisteme antreprenoriale 
Proiecte de promovare a ofertei producătorilor și afacerilor locale 
Proiecte ale întreprinderilor pentru îmbunătățirea poziției pe piață și introducerea inovării, 
digitalizării și elementelor de eficiență energetică 
Proiecte pentru schimburi economice transfrontaliere 
Proiecte de susținere a sectorului agricol 

  
OS P3.2. Un municipiu atractiv 

Turismul rămâne unul dintre avantajele municipiului și are un potențial semnificativ pentru 
dezvoltarea și diversificarea economică.  

Turismul transfrontalier poate fi dezvoltat în contextul obiectivului de politică 5 selectat în cadrul 
programului Interreg VA, prin proiecte propuse pentru valorizarea obiectivelor naturale și culturale 
pe rute de-a lungul sau desprinse din traseul EuroVelo 6. 

Includerea obiectivelor din municipiu în circuite și rute turistice, la nivel regional sau național, 
reprezintă o altă oportunitate de promovare a municipiului ca o destinație atractivă. Ministerului 
Turismului i se pot propune astfel de rute în vederea certificării, pentru ca ulterior să fie incluse în 
portofoliul de oferte al agențiilor specializate. În acest scop, autoritatea locală trebuie să identifice 
nevoile de intervenție pentru ca aceste rute să fie cât mai atractive: facilități pentru turismul ecologic, 
amenajări conexe (parcări, foișoare, sistem de indicatoare, inclusiv inteligente, mobilier urban verde 
și inteligent, aplicații informative, mijloace de transport în comun dedicate) alături de investiții în 
restaurarea, dotarea sau amenajarea patrimoniului expus publicului. 

Turismul dunărean, prin valențele sale sportive și de agrement reprezintă un alt domeniu potențial 
de dezvoltare economică, determinat de resursa naturală a fluviului Dunărea. Autoritatea locală 
trebuie să organizeze evenimente publice care să promoveze acest potențial: concursuri de navigație 
sportivă, expoziții culinare, evenimente culturale etc, promovând crearea unor noi produse turistice. 

În ceea ce privește dezvoltarea capacității de cazare și a serviciilor suport și conexe, acestea sunt 
domenii în sarcina sectorului privat însă, autoritatea locală trebuie să mențină permanent o 
comunicare transparentă cu reprezentanți horeca sau ai serviciilor conexe, atât în ceea ce privește 
nevoile afacerilor mici, cât și în ceea ce privește demersul de atragere a unor investitori cunoscuți la 
nivel național. Un potențial deosebit îl are turismul de weekend sau de team-building. Peisajul și 
resursele dunărene recomandă crearea unui complex turistic.  

Acțiuni 
Proiecte pentru restaurarea și punerea în valoare turistică a patrimoniului cultural  
Proiecte de amenajare și punerea în valoare turistică a patrimoniului natural 
Proiecte pentru promovarea și stimularea turismului regional și transfrontalier, în contextul 
EuroVelo 6 
Proiecte pentru renovarea, extinderea și diversificarea capacității de cazare 
Proiecte pentru dezvoltarea serviciilor conexe: alimentație publică, sport și relaxare, agrement 
urban 
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7. Portofoliu de Proiecte 
 
 

PRIORITATE/ OBIECTIV SPECIFIC/ MĂSURĂ 
ACȚIUNI SAU PROIECTE BENEFICIARI  ȘI 

PARTENERI 
VALOAREA 
ESTIMATĂ 

(EURO) 

SURSA 
FINANȚARE 

TERMEN 

PRIORITATEA 1 - TURNU MĂGURELE – UN MUNICIPIU EUROPEAN 

OS P1.1 Un municipiu prietenos cu mediul 

Măsura P1.1.1. Asigurarea renovării parcului urban de clădiri în scopul reducerii emisiilor de carbon 
Proiecte pentru creșterea eficienței energetice a 
clădirilor rezidențiale 
 

UAT Turnu Măgurele 

Asociațiile de locatari 

15.000.000 POR 

PNRR 

Buget Local, Buget 
De Stat 

2026 -2030 

Proiecte pentru consolidare și/sau creșterea 
eficienței energetice a clădirilor nerezidențiale 
publice  
• Creșterea eficienței energetice la clădirile 

publice (unități de învățământ, piața, 
Policlinica Municipală, etc) 

• Consolidare și reabilitare imobil strada 
Vlad Țepeș - fosta Bibliotecă 

• Reabilitare Policlinica Municipală 

UAT Turnu Măgurele 

Instituții Publice 

15.000.000 POR 

PNRR 

Buget Local, Buget 
de Stat 

2026 - 2030 
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Proiecte pentru creșterea eficienței energetice a 
clădirilor monument istoric 

• Restaurarea și reabilitarea Castelului de 
Apă 

• Tribunalul, azi Judecătoria  
• Liceul Unirea 
• Casa Prefectului, azi Administraţia 

Financiară  
• Gara 
• Liceul Sf. Haralambie 
• Casa Anastasescu, ulterior Muzeul 

Municipal de Artă  
• Clădirea fostei Cooperative de Credit 

"Cetatea"  
• Ansamblul bisericii "Sf. Vineri”  
• Biserica "Cuvioasa Paraschiva"  
• Şcoala veche, azi Şcoala nr. 1  

UAT Turnu Măgurele 

Proprietari publici și 
privați 

15.000.000 PNRR 

Buget Local, Buget 
de Stat 

2026  

Proiecte de eficiență energetică în IMM-uri și 
măsuri de sprijin 

Agenți economici 15.000.000 PODD 

PNRR 

2026 -2030 

Măsura P1.1.2. Elaborarea și implementarea unui plan de regenerare urbană 

Proiecte de amenajare a spațiilor verzi, 
parcurilor, grădinilor și zonelor de agrement 

• Reabilitare parcuri: Tudorică 
Dorobanțu, Mircea cel Bătrân, David 
Praporgescu 

• Amenajare faleză Dunăre 

UAT Turnu Măgurele 10.000.000 POR 

PNRR 

2026 -2030 



 
 

108 

• Extinderea spațiilor verzi 

Proiecte privind revitalizarea și / sau 
refuncționalizarea unor zone urbane degradate, 
slab utilizate sau abandonate 

UAT Turnu Măgurele 10.000.000 POR 

PNRR 

2026 -2030 

Proiecte privind clădirile și edificiile de utilitate 
publică degradate și a spațiilor din incinta 
acestora 

• Transformarea spațiilor de locuit în Eco-
cartiere 

• Modernizarea/ reabilitarea/ 
reconfigurarea/ extiderea spațiilor 
publice și mobilier urban 

• Reabilitare / extindere/ modernizare 
clădiri publice în nZEB 

• Reabilitarea incintelor instituțiilor 
publice 

• Construirea unei piețe 
• Proiecte pentru calitatea aerului 

UAT Turnu Măgurele 20.000.000 POR 

PNRR 

2026 -2030 

Măsura P1.1.3. Promovarea mobilității urbane durabile 

Proiecte integrate pentru coridoare de mobilitate 

• Modernizare străzi din cartier Măgurele 
• Modernizare străzi din cartier Odaia 
• Reabilitare străzi din zona centrală 

 

UAT Turnu Măgurele 10.000.000 POR 

PNRR 

2026 -2030 

Proiecte pentru crearea, înființarea, 
modernizarea, extinderea și dotarea 

UAT Turnu Măgurele 10.000.000 POR 

PNRR 

2026 -2030 
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infrastructurii pentru deplasări nemotorizate și 
pietonale, sau pe baza de combustibili alternativi 

• Construire Pistă de bicicleta oraş – 
Cetatea Turnu 

• Infrastructura pentru deplasări 
nemotorizate – benzi dedicate 

Proiecte pentru dezvoltarea și optimizarea 
sistemelor de transport public  

• Schimbarea și extinderea parcului de 
vehicule destinate transportului public 

• Realizarea de benzi dedicate 
transportului public 

UAT Turnu Măgurele 10.000.000 POR 

PNRR 

2026 -2030 

Proiecte pentru o politica sustenabilă de parcare  

• Crearea de parcaje subterane/ 
supraterane și realizarea de spații verzi 
pe terenurile eliberate de autovehicule 

UAT Turnu Măgurele 5.000.000 POR 

PNRR 

2026 -2030 

Măsura P1.1.4. Dezvoltarea infrastructurii de mediu 
Proiectul de extindere a SMID Teleorman 
(inclusiv fazare)/ economie circulară 

CJ Teleorman  

UAT Turnu Măgurele 

15.000.000 PNRR 

PODD 

2026 -2030 

Proiecte de infrastructură de apă și apă uzată 
(incluziv fazare) și de sisteme alternative de 
management ape uzate menajere pentru 
aglomerările sub 2000 de locuitori (localități 
ZUF)  

UAT Turnu Măgurele 

UAT din ZUF 

 POIM 

PNRR 

2023 - 2026 
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• Extindere rețele de apă și canalizare în 
cartierele Măgurele și Odaia  

• Extindere rețele de apă și canalizare 
 
Proiecte de investiții în crearea de capacități 
pentru energie verde 

• Proiecte pentru producerea de energie 
electrică sau termică din resurse de bio-
masă; 

• Proiecte care vizează crearea de instalații 
industriale private pentru producerea 
energiei din deșeuri; 

• Proiecte de mică capacitate (maxim 1.000 
kw) de producere a energiei din surse 
solare sau eoliene 

Agenți economici 

UAT Turnu Măgurele 

20.000.000 Buget de stat 

Fonduri SEEA 

INTERREG VI A 

 

2026 -2030 

Proiecte de ecologizare a unor situri poluate, 
inclusiv refacerea ecosistemelor  

Proiecte pentru combaterea riscului de secetă, de 
inundații, și a altor factori care au impact negativ 
asupra mediului  

Proiecte pentru conservarea biodiversității 

Proprietari terenuri 

ANIF 

ROMSILVA 

Administratori Arii 
Protejate 

10.000.000 PODD  

PNRR 

INTERREG VIA 

 

2026 -2030 

Proiecte pentru reabilitarea rețelelor de 
distribuție a energiei termice, îmbunătățirea sau 
înlocuirea instalațiilor individuale  

UAT Turnu Măgurele 10.000.000 PODD 2030 

OS P1.2 Un municipiu in pas cu tehnologia 

Măsura P1.2.1. Administrație inteligentă 
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Proiecte de implementare a  activității de 
digitizare, debirocratizare și transparentizare a 
actului administrativ și serviciilor pentru cetățeni  

Proiecte de creare a unor aplicații și hărți 
interactive destinate publicului și partenerilor 
sociali și privați, date GIS patrimoniu  

Proiecte de dezvoltare a competențelor digitale și 
specifice ale salariaților publici  

Proiecte pentru guvernare participativa si 
parteneriate cu ONG 
 

UAT Turnu Măgurele 5.000.000 PNRR 

POR 

Fonduri SEEA 

2026 -2030 

Măsura P1.2.2. Servicii publice inteligente (sănătate - social, educație, cultură, utilități etc) 

Proiecte de digitizare a activității unităților 
sanitare și sociale din subordine 

Proiecte de digitizare a procesului educațional 
pentru instituțiile de învățământ din subordine 

Proiecte de digitizare a patrimoniului cultural și 
serviciilor de promovare turistic-culturale 

UAT Turnu Măgurele 

Serviciul de Asistență 
Socială 

Unități sanitare 

Instituții de învățământ 

 POCIDIF 

PNRR 

POR 

Fonduri SEEA 

2026-2030 

Smart City: iluminat public inteligent cu 
infrastructura aferentă, siguranță publică – 
supraveghere video inteligentă, managementul 
deșeurilor, alimentare apă și apă uzată, mobilier 
urban, internet public gratuit, creștere 
competențe digitale ale cetățenilor, aplicații de 
monitorizare a consumului de energie, aplicații 
de monitorizare a cantității de deșeuri reciclate 
etc, sisteme de gestiune inteligentă a spațiilor 

UAT Turnu Măgurele 

CJ Teleorman 

10.000.000 PNRR 

POR 

 

2026-2030 
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verzi și altor spații publice, sisteme de fațade / 
acoperișuri verzi. 

 

Măsura P1.2.3. Mobilitate urbană inteligentă 

Proiecte de digitizare pentru transportul public în 
comun 

Proiecte de gestionare inteligentă a parcărilor 

Proiecte smart pentru încurajarea circulației 
ecologice (pietonale, biciclete, vehicule 
electrice) 

Proiecte smart pentru gestiunea traficului urban 

UAT Turnu Măgurele 

 

10.000.000 PNRR 

POR 

INTERREG VIA 

 

2026-2030 

OS P1.3 Un municipiu conectat 

Măsura P1.3.1. Conectivitate și accesibilitatea la rețeaua TEN-T 

Reabilitarea Portului Turnu Măgurele finanțare UAT Turnu Măgurele  POIM 2023 

Proiect de creștere a accesibilității la rețeaua 
TEN-T prin modernizarea drumurilor județene 

CJ Teleorman 40.000.000 POR 2027 

Proiect de construire a unei variante ocolitoare a 
municipiului 

CNAIR 20.000.000 PO T 

PNRR 

2026-2030 

Proiecte de mobilitate transfrontalieră UAT Turnu Măgurele 

Parteneri BG 

10.000.000 INTERREG VA 2027 
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Prioritatea 2 - Turnu Măgurele – un municipiu al oamenilor 
OS P2.1 Un municipiu bazat pe educație 

Măsura P2.1.1. Creșterea calității serviciilor și infrastructurii educaționale destinate educației copiilor și elevilor 

Proiecte de reabilitare și dotare a infrastructurii 
de învățământ preuniversitar, profesional și 
tehnic: 
 
• Modernizare, reabilitare și dotare - 

Școala Gimnazială Mircea Cel Bătrân 
• Modernizare, reabilitare și dotare - 

Școala Gimnazială Nr.2 
• Modernizare, reabilitare și dotare - 

Școala Gimnazială Nr.4 
• Modernizare, reabilitare și dotare -  

imobil nou Colegiul Național ,,UNIREA” 
• Consolidare, modernizare, reabilitare și 

dotare - Liceului Teoretic Marin Preda 
 

Proiecte de îmbunătățire a calității procesului de 
învățământ și a accesului elevilor la educația 
primară, secundară 

UAT Turnu Măgurele 

ISJ Teleorman 

25.000.000 POR 

PNRR 

POEO 

2026-2030 

Proiecte de creștere a accesibilității, atractivității 
și calității învățământului profesional și tehnic  

UAT Turnu Măgurele 

ISJ Teleorman 

25.000.000  

CNI  

2026-2030 
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• Consolidare, modernizare, reabilitare și 
dotare - Liceul Tehnologic Sf. 
Haralambie 

• Consolidare, modernizare, reabilitare și 
dotare imobilului Liceului Tehnologic 
David Praporgescu + Anexe 

• Campus învățământ dual 
• Construire bazin de înot didactic - 

proiect tip 
 

Agenți economici POR 

PNRR 

POEO 

Proiecte de extindere și reabilitare a 
infrastructurii dedicate educației preșcolară și 
antepreșcolară 

• Modernizare, reabilitare și dotare a 
imobilului – Gradinița de copii Nr. 3 

• Modernizare, reabilitare și dotare a 
imobilului – Gradinița de copii Nr. 7 

• Modernizare, reabilitare și dotare a 
imobilului - Gradinița de copii Nr. 5  

• Construirea unor noi creșe 
 

Proiecte de îmbunătățire a participării copiilor la 
educația ante preșcolară și preșcolară 

UAT Turnu Măgurele 

ISJ Teleorman 

 

25.000.000 POR 

PNRR 

POEO 

2026-2030 

Proiecte de mobilitate a elevilor și profesorilor 

Achiziția de autobuze electrice pentru transportul 
elevilor 

Construire de locuințe profesionale 

UAT Turnu Măgurele 

ISJ Teleorman 

 

25.000.000 POR 

PNRR 

POEO 

Erasmus/  

2026-2030 
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Măsura P2.1.2. Creșterea calității serviciilor și infrastructurii educaționale destinate educației adulților 

Proiecte pentru valorificarea potențialului 
tinerilor pe piața muncii  

Proiecte de formare și reconversie profesională 
pentru adulți pentru a răspunde nevoilor pieței 
muncii, inclusiv formare antreprenorială și 
pentru meseriile viitorului  

Proiecte de extindere, diversificare, reabilitare, 
modernizare și dotare a infrastructurii de 
educație și formare a adulților 
 

Furnizori privați și 
publici de formare 
profesională 

10.000.000 POEF 

PNRR 

2026-2030 

OS P2.2 Un municipiu ce trăiește sănătos și în siguranță 

Proiecte pentru modernizarea, extinderea și 
dotarea infrastructurii de sănătate  
 

• Reabilitare Policlinica Municipală 
• Dotare cabinete de specialitate 
• Reabilitarea, consolidarea și dotarea 

Spitalului Municipal Turnu Măgurele, 
corp clădire C1 - spital nou 

• Construirea de case pentru specialiști 
sănătare 

UAT Turnu Măgurele 

Unități sanitare 

Medici specialiști 

30.000.000 PNRR 

POS 

CNI 

2026-2030 

Proiecte pentru servicii medicale școlare UAT Turnu Măgurele 

ISJ 

Instituții de învățământ 

5.000.000 PNRR 

POS 

 

2026-2030 
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Proiecte pentru sprijinirea sectorului privat de 
sănătate 

Agenți economici  POR 

POS 

PNRR 

2026-2027 

Proiecte pentru sprijinirea programelor de 
sănătate și dezvoltarea resurselor umane 
specializate 

Unități sanitare 

DSP 

MS 

  

POS 

2030 

Măsura P2.2.2. Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor 

Proiecte pentru creșterea capacității operaționale 
a ISU 

IGSU 

ISU Teleorman 

3.000.000 PODD 2030 

OS P2.3. Un municipiu inclusiv 

Măsura P2.3.1. Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

Proiecte pentru  accesul la ocupare și păstrarea 
locului de muncă 

Proiecte pentru incluziunea socială a persoanelor 
vulnerabile sau eliminarea riscului de excluziune 
socială, inclusiv de educație a adulților 
vulnerabili 

Proiecte pentru educație și îngrijire copii 

Proiecte pentru crearea sau extinderea 
infrastructurii sociale și de sănătate, inclusiv 
locuințe sociale  

GAL TURNU 21 20.000.000 POIDS 

PNRR 

2026-2030 
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Proiecte pentru dezvoltarea turismului 

 

 

Măsura P2.3.2. Sprijinirea accesului egal la sănătate 

Proiecte pentru creșterea accesului grupurilor 
vulnerabile la servicii medicale, inclusiv servicii 
de prevenție și curative 

• Caravana sănătății: unități sau 
laboratoare mobile 

UAT Turnu Măgurele 

Unitati medicale si 
sociale 

ONG  

1.000.000 POS 

PNRR 

POIDS 

2026-2030 

Proiecte pentru dezvoltarea serviciilor și 
infrastructurii în domeniul serviciilor de paliative 
și îngrijiri pe termen lung 

• Construirea unui cămin de bătrâni 

UAT Turnu Măgurele 4.000.000 POS 

PNRR 

POIDS 

2026-2030 

Proiecte pentru dezvoltarea serviciilor și 
infrastructurii de asistență medicală comunitară, 
inclusiv de consolidare a corpului de personal 
medical comunitar 

• Construirea unui centru medical integrat 
• Dezvoltarea rețelei de mediatori sanitari și 

de asistenți medicali comunitari 

Unități medicale și 
sociale 

2.000.000 POS 

PNRR 

POIDS 

2026-2030 

Proiecte în parteneriat cu organizațiile non-
guvernamentale pentru sănătatea grupurilor 
vulnerabile 

UAT Turnu Măgurele  POS 

PNRR 

2026-2030 



 
 

118 

 

 

 

Unități medicale și 
sociale 

ONG uri 

POIDS 

Fonduri SSE 

Măsura P2.3.3. Creșterea accesului la servicii de asistență socială 

Proiecte pentru construirea de locuințe sociale UAT Turnu Măgurele 5.000.000 POIDS 

ANL 

2030 

Proiecte pentru copii și tineri aflați în situații 
dificile  

Proiecte pentru tineri care părăsesc sistemul de 
protecție socială  

Proiecte privind servicii suport pentru persoane 
vârstnice și alte categorii vulnerabile 

Proiecte pentru persoanele cu dizabilități 
 

UAT Turnu Măgurele 

DGASPC Teleorman 

10.000.000 POIDS 

PNRR 

Fonduri SEE 

2030 

Prioritatea 3 Turnu Măgurele – un municipiu competitiv 

OS P3.1. Un municipiu care susține mediul de afaceri 

Măsura P3.1.1 Promovarea antreprenoriatului și economiei sociale 

Proiecte pentru înființarea unor structuri de 
economie socială, inclusiv în cadrul GAL 

UAT Turnu Măgurele 

Camera de Comerț 

ONG uri 

5.000.000 Bugetul de Stat 

PNRR 

 

2026-203 
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Proiecte pentru înființarea unor start-up-uri UAT Turnu Măgurele 

Camera de Comerț 

ONG uri 

5.000.000 Bugetul de stat 

POED 

PNRR 

2026-2030 

Proiecte pentru înființarea unor incubatoare de 
afaceri 
 
 

UAT Turnu Măgurele 

Camera de Comerț 

ONG uri 

5.000.000 POR  

PNRR 

2026-2030 

Măsura P3.1.2 Condiții mai bune pentru investitori 

Proiecte pentru înființarea de parcuri industriale, 
centre logistice și de afaceri, transfer tehnologic 
și ecosisteme antreprenoriale 
 

UAT Turnu Măgurele 

Camera de Comerț 

Institute de cercetare/ 
universități 

20.000.000 POR  

PNRR 

2026-2030 

Proiecte de promovare a ofertei producătorilor 
și afacerilor locale 
 
• Portal, aplicație smart și broșură de 

prezentare a avantajelor pentru 
investitori (terenuri, forță de muncă, 
scutiri de taxe etc) 

• Piață agroalimentară online 
• Portal pentru promovarea afacerilor 

locale 
• Organizarea unui târg de afaceri, 

participarea la evenimente naționale și 
internaționale 

UAT Turnu Măgurele 

CJ Teleorman 

Camera de Comerț 

Agenți economici 

 

3.000.000 POR  

PNRR 

POCIDIF 

Bugetul de stat 

 

2026-2030 
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Proiecte ale întreprinderilor pentru 
îmbunătățirea poziției pe piață și introducerea 
inovării, digitalizării și elementelor de eficiență 
energetică 

Agenți economici 

Camera de Comerț 

Institute de cercetare/ 
universități 

 PODD 

POR 

POCIDIF 

PNRR 

2026-2030 

Proiecte pentru schimburi economice 
transfrontaliere 

Agenți economici 

Camera de Comerț 

Institute de cercetare/ 
universități 

 INTERREG VIA 

INTERREG 
EUROPE 

2026-2030 

Proiecte de susținere a sectorului agricol PFA/IMM/Cooperative  PNS 2030 

OS P3.2. Un municipiu atractiv 
Proiecte pentru restaurarea și punerea în valoare 
turistică a patrimoniului cultural 
• Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

cinematografului ”Flacăra”  
• Reabilitare, consolidare și dotare Casa de 

Cultură din municipiul Turnu Măgurele  
 

UAT Turnu Măgurele 

 

 CNI 

INTERREG VIA 

PNRR 

POR 

2026-2030 

Proiecte de amenajare și punere în valoare 
turistică a patrimoniului natural 

UAT Turnu Măgurele 

ONG uri 

10.000.000 CNI 

INTERREG VIA 

PNRR 

POR 

2026-2030 
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Proiecte pentru promovarea și stimularea 
turismului regional și transfrontalier, în 
contextul EuroVelo 6 

UAT Turnu Măgurele 

ONG uri 

10.000.000 INTERREG VIA 

PNRR 

 

2026-2030 

Proiecte pentru renovarea, extinderea și 
diversificarea capacității de cazare 
Proiecte pentru dezvoltarea serviciilor conexe: 
alimentație publică, sport și relaxare, agrement 
urban 

Agenți economici 10.000.000 PNRR 

POR 

Buget de stat 

2026-2030 
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