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Proiecte cu finanţare nerambursabilă
FINANŢATE

1.” DRUM” – Dezvoltare prin Resurse Umane şi Management
Finanţat prin programul PHARE
Valoare totală: 65. 625 euro, din care:
Contribuţie de la Bugetul local - 3.125 euro
Scopul proiectului: crearea şi dezvoltarea unei strategii de dezvoltare locală
prin valorizarea potenţialului uman.
S-au organizat cursuri gratuite de instruire antreprenorială, operator
calculator, contabilitate şi limba engleză, în urma cărora au fost orientate vocaţional
325 persoane şi instruite 800 persoane.
Au fost organizate 9 seminarii cu tema ”Desfăşurarea activităţii de relaţii
publice pentru promovarea afacerilor în municipii şi atragerea investitorilor”.
Finalizat: decembrie 2001

2. Amenajare Zona de Agrement” Vedea”
Finanţare totală de 43. 000 USD, din care:
- USDOL – Departamentul Muncii al SUA – 30.000 USD
- Contribuţie de la Bugetul local – 13. 000 USD
Inaugurată la 4 septembrie 2002 cu următoarele dotări:
- 2 terenuri pentru tenis de câmp;
- 1 teren de joacă pentru copii;
- 1 teren de handbal;

- 1 cabană pentru turişti;
- 1 spaţiu comercial pentru alimentaţie publică.

3.” URBIS 2000”
Finanţat prin Programul PHARE – RICOP
Valoare totală: 139. 000 euro, din care:
Valoarea de grant: 119.000 euro
Contribuţie locală: 20.000 euro
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii actuale prin pavarea cu
bolovani de râu a patru străzi: Cireşului, Tudor Barbu, Ceauş Firică, Porumbeilor.

4.” URBIS 2001”
Finanţat prin Programul PHARE – RICOP
Valoare totală: 151. 211 euro, din care:
Valoarea de grant: 121.180 euro
Contribuţie locală: 30.031 euro
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii de mediu, prin racordarea
la apă potabilă, canalizare pluvială şi canalizare menajeră a următoarelor străzi: str.
Mărăşeşti (canal pluvial), str. Oituz şi str. Gh. Doja (canal menajer), str. I. L.
Caragiale şi Şcoala nr. 5 (branşare apă potabilă).

5. ” Administraţie informatizată în serviciul cetăţeanului”
Finanţat prin Programul PHARE – RICOP
Valoare proiect: 40. 000 euro din care:
Valoarea de grant: 18.000 euro
Contribuţie locală: 2.000 euro
Obiectivele proiectului: Creşterea eficacităţii măsurilor şi acţiunilor de
modernizare a administraţiei publice locale de realizare a capacităţii administrative,

pentru a face faţă cu profesionalism şi competenţă sarcinilor ce-i vor reveni în
viitor, ca urmare a dobândirii de către România a calităţii de membru cu drepturi
depline al Uniunii Europene.

6.” Oameni pentru oameni”
Valoare totală: 183,14 mii lei (ron), din care:
- Buget local - 18,31 mii lei
- Buget Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - 164,83 mii lei
Obiectivele acestui proiect constau în:
- Înfiinţarea Clubului Pensionarilor în cadrul centrului social” HELP”;
- Achiziţionarea de bunuri necesare desfăşurării activităţilor recreative şi de
consiliere;
- Înfiinţarea Centrului de Consultanţă pentru pensionari;
- Înfiinţarea clubului” Un loc de muncă pentru vârsta a treia”;
- Asistarea la domiciliu a unui număr de 200 de pensionari.

7.” Dotarea şi amenajarea centrului săptămânal pentru elevii cu

posibilităţi materiale reduse proveniţi din mediul rural”
Valoare totală: 364,01 mii lei (ron), din care:
- Buget local - 9,51 mii lei
- Buget Ministerul Integrării Europene - 268,88 mii lei
Scopul proiectului: extinderea serviciilor sociale oferite de către Primărie
prin crearea unui centru săptămânal, care să ofere cazare gratuită, condiţii de studiu,
asistenţă medicală şi consiliere, pentru elevii din mediul rural, ce au posibilităţi
reduse şi urmează o formă de învăţământ în Municipiul Roşiorii de Vede.

8. Centrul de zi "Vadul Vezii"

Valoare totală: 320,00 mii lei (ron), din care:
- Buget local - 32,00 mii lei
- Buget Ministerul Integrării Europene - 288,00 mii lei
Scopul proiectului: extinderea serviciilor sociale şi înfiinţarea altora prin
acordarea de sprijin social pentru copiii din cartierul periferic "Vadul Vezii" care
urmează o formă de învăţământ (clasele I-IV) şi care provin din familii prea sărace
ca să le asigure o susţinere materială adecvată. Centrul va oferi o masă caldă pe zi,
acces la educaţie, asistenţă medicală, consiliere de specialitate, sprijin pentru
familiile acestora pentru a depăşi situaţia de risc.

9.” Un trai mai bun”
Valoare totală: 278,42 mii lei (ron), din care:
- Buget local - 28,11 mii lei
- Buget Ministerul Integrării Europene - 250,31 mii lei
Scopul proiectului: extinderea capacităţii de asistare pentru persoanele
vârstnice, prin amenajarea unui cămin de bătrâni, în incinta unei case din satul
Gresia, comuna Stejaru, anexă a Căminului de bătrâni "Sf. Teodor" din municipiul
Roşiorii de Vede, cu două dormitoare şi un hol de deservire pentru femei şi altul
pentru bărbaţi, o sală de mese, un grup sanitar şi încălzire prin sobe din plăci de
teracota.
10.” People to People- tradiţii şi perspective”
Valoare totală: 55.000 euro din, care:
- Fonduri Phare- 49.500 euro
Scopul proiectului: depăşirea problemelor specifice de dezvoltare prin
consolidarea reţelei de cooperare durabilă intre municipiul Roşiorii de Vede şi
municipiul Gorna Oriahovitsa, dezvoltarea capacitaţii şi aptitudinilor organizaţiilor
locale în întocmirea şi implementarea proiectelor, consolidarea structurii comune
de implementare a proiectelor pentru programul Phare CBC.

Grupul ţintă: 60 de tineri şi 10 cadre didactice, români şi bulgari; 14
specialişti care vor constitui un grup de acţiune (7 români şi 7 bulgari) din domenii
diverse (administraţie locală, asistenţă socială, cultură, sănătate, mediu, învăţământ,
ONG) pentru cursuri de managementul proiectelor; 60 de artişti români şi bulgari
care vor participa la evenimente culturale organizate în cele două municipii.
Activităţile propuse: constituirea grupului comun de acţiune în vederea
realizării unei analize SWOT comune celor două oraşe şi participarea acestor
specialişti la cursul de "managementul proiectelor "; organizarea de întâlniri între
elevi şi profesori pe tema "Uniunea Europeană şi noi"; organizarea unor
evenimente culturale şi folclorice.

11.” Tradiţia – factor de dezvoltare Phare CBC”
Valoare totală: 57.875 euro, din care:
- Fonduri Phare - 49.193,75 euro
Semnarea contractului de grant a avut loc pe data de 30.11.2006.
Obiectivul general al proiectului este sprijinirea dezvoltării economice în
zonele de frontiera prin valorificarea tradiţiilor şi promovarea micilor meşteşugari
din cele două municipii partenere – Roşiorii de Vede şi Gorna Oryahovitsa
(Bulgaria).
Obiective specifice:
- Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din
România şi Bulgaria, întărirea clasei de mici meşteşugari, care îşi desfăşoară
activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor sau a altor
organizaţii, relansarea produselor obţinute de aceştia, în special a celor cu specific
tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat;
- Sprijinirea mobilităţii artiştilor şi a produsului cultural: prezentarea
producţiilor culturale locale în alte locaţii din ţară şi în străinătate, încurajarea
prezentei artiştilor romani şi bulgari la festivaluri şi evenimente de anvergură,

prezentarea în cele două localităţi (Roşiori şi Gorna) a unor producţii artistice de
calitate ale artiştilor din cele două ţări;
- Dezvoltarea de programe educaţionale şi culturale pentru tineri în
scopul instruirii acestora pentru realizarea de produse moderne de inspiraţie
artizanală (decoraţiuni de interior, confecţii artizanale, ceramică, artizanat lemn,
împletituri din fibre

vegetale, artizanat metal) şi a obiectivelor de artă

decorativă modernă (tapiserii, goblenuri, macrameuri, ceramică, etc.)

12.” Producem - Promovăm - Progresăm”
Valoare totală: 80.352,72 Euro
Scopul proiectului: Proiectul intitulat” Producem – Promovăm – Progresăm”
Urmăreşte pe de o parte consolidarea schimburilor economice şi a întâlnirilor
transfrontaliere în scopul cunoaşterii reciproce a specificului economic şi a
produselor locale, iar pe de altă parte intenţionează încurajarea producătorilor din
cele două zone transfrontaliere în vederea relansării produselor obţinute de aceştia,
în special a celor cu specific local. În acelaşi sens se doreşte promovarea acestora
pe cele două pieţe şi în activităţi economice cu specific local care pot deveni o
afacere de succes.
Grupul ţintă: 100 de mici întreprinzători – 50 întreprinzători care vor
participa la întâlnirile organizate în cele două municipii (25 români şi 25 bulgari)
care vor beneficia de promovare în cele două pieţe de desfacere, aceştia vor face un
schimb de experienţă

între modalităţile de producţie şi de desfacere a

produselor şi 50 de întreprinzători (25 români şi 25 bulgari) care vor participa la
întâlnirea cu realizatorii studiilor de piaţă din cele două municipii partenere.
Activităţile propuse: studii de piaţă realizate în cele două municipii dedicate
obţinerii imaginii reale a pieţei de desfacere din cele două municipii; o întâlnire
între producătorii locali şi realizatorii studiilor de piaţă pentru a analiza concluziile
acestora; două întâlniri între producătorii din cele două zone care dezvoltă

afaceri

cu produse cu specific local organizate una la Gorna Oryahovitsa, cealaltă la

Roşiorii de Vede; întocmirea unui catalog de prezentare a micilor
întreprinzători care va cuprinde informaţii despre cei 100 de producători implicaţi
(50 români şi 50 bulgari), catalogul va fi redactat în limba engleză; organizarea a
două conferinţe de presă pentru lansarea proiectului; organizarea a patru întâlniri de
management ale echipei de implementare.

13.” Accesul în educaţie a grupurilor dezavantajate” - Şcoala
incluzivă şi de calitate pentru comunităţile dezavantajate din judeţul
Teleorman, finanţat prin programul Phare 2005/017-553-01.01.02.
Valoare totală: 2680 Euro
Este un proiect Phare pentru care Primăria municipiului Roşiorii de Vede a
acordat cofinanţare din bugetul compartimentului de dezvoltare strategică şi
integrare europeană.
Scopul proiectului: dezvoltarea mediului educaţional incluziv şi de calitate
în judeţul Teleorman pentru creşterea accesului la educaţie a grupurilor
dezavantajate.
Grupul ţintă: copii de vârstă preşcolară care nu au frecventat grădiniţa, elevi
cu nevoi speciale, elevi cu risc de eşec şcolar, provenind din familiile rrome şi
defavorizate, tineri care nu au absolvit învăţământul obligatoriu, părinţi ai copiilor
sau elevilor din grupul ţintă, cadre didactice care desfăşoară activităţi educative cu
elevii şi copiii din şcolile pilot.

14.” Educaţie prin activităţi extracurriculare”
Finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Programul de Granturi
pentru Dezvoltare Şcolară
Valoare totală: 3300 lei (ron)
Este un proiect Phare pentru care Primăria municipiului Roşiorii de Vede a
acordat cofinanţare din bugetul Compartimentului de dezvoltare strategică şi
integrare europeană.

Scopul proiectului: promovarea strategiilor pentru dezvoltarea creativităţii
şi a transferabilităţii cunoştinţelor în situaţii noi, în cadrul activităţilor
extracurriculare. Grupul ţintă: 170 de persoane: un grup de 20 de cadre didactice şi
un număr de 150 elevi reprezentând 13 clase I-IV şi 6 clase V-VIII.
Activităţi propuse: crearea de grupuri de acţiune pe domeniile abordate,
înfiinţarea Clubului elevilor pentru etnografie şi

folclor

« Micii

folclorişti »,

înfiinţarea ansamblului folcloric « Micii folclorişti », cercetarea potenţialului
etnografic şi folcloric local, analiza informaţiilor culese, tehnoredactarea
buletinului informativ, organizarea de spectacole, dialoguri permanente: Roşiorii de
Vede - Teregova şi amenajarea videotecii clubului.

15.” Îmbunătăţirea calităţii mediului prin Reabilitarea Spaţiilor
verzi aferente Parcului central şi Scuarului de la intersecţia străzilor
Cpt. Corlătescu şi Constantintin Dobrogeanu Gherea”
Valoare totală: 550 mii lei (ron)
Scopul proiectului: protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea
Biodiversităţii acestora; menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor
verzi privind apele, solul, schimbările climaterice, menţinerea peisajelor în scopul
ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţia mediului şi asigurarea calităţii vieţii;
reamenajarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi calităţii spaţiilor verzi;
identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor
acoperite de vegetaţie.
Activităţile propuse: igienizarea amplasamentului prin dezafectarea dotărilor
nefuncţionale; amenajarea unui loc de joacă pentru copii; amenajarea unui spaţiu cu
mese de şah; amenajări peisagere şi lucrări adiacente: igienizarea spaţiilor verzi,
revitalizarea fondului dendrologic existent prin lucrări de cosmetizare precum şi
completări locale cu arbori, plantarea de arbuşti, însămânţarea cu gazon a spaţiilor

verzi libere, înlocuirea mobilierului urban actual degradat cu unul modern (bănci,
coşuri de gunoi, panouri);

16.” Îmbunătăţirea calităţii mediului prin Reabilitarea Spaţiilor
verzi aferente Parcului Grădina Publică”
-

valoare totală: 519,97 mii lei (ron)

Scopul proiectului: protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea
Biodiversităţii acestora; menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor
verzi privind apele, solul, schimbările climaterice, menţinerea peisajelor în scopul
ocrotirii sănătăţii populaţiei, protecţia mediului şi asigurarea calităţii vieţii;
reamenajarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi calităţii spaţiilor verzi;
identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor
acoperite de vegetaţie.
Activităţile propuse: igienizarea amplasamentului prin dezafectarea dotărilor
nefuncţionale; reparaţii ale împrejurimilor existente; amenajarea locului de joacă
pentru copii; concentrarea lucrărilor pe axul aleii principale, de departe cea mai
frecventă alee din parc; amenajări peisagere şi lucrări adiacente: igienizarea
spaţiilor verzi, revitalizarea fondului dendrologic existent prin lucrări de
cosmetizare precum şi completări locale cu arbori, plantarea de arbuşti,
însămânţarea cu gazon a spaţiilor verzi libere, înlocuirea mobilierului urban actual
degradat cu unul modern (bănci, coşuri de gunoi, panouri);

17.” Îmbunătăţirea calităţii mediului prin Reabilitarea Spaţiilor
verzi aferente suprafeţei de 57231 mp limitată de Bd. Republicii, str.
Aleea Parc Nord, Aleea Gării şi str. Carpaţi - Parc Nicolae Bălcescu”
Valoare totală: 648,76 mii lei (ron), din care:
- 549,05 mii lei RON finanţare nerambursabilă pe termen de 8 luni
- 99,71 mii lei RON contribuţie proprie

Scopul proiectului: creşterea gradului de confort şi petrecerea timpului liber
într-un mod civilizat şi plăcut.
Activităţile propuse: ridicarea calitativă a circulaţiilor pietonale prin
introducerea de elemente de interes; nivelarea şi amenajarea cu material săditor a
suprafeţei indicate; introducerea de elemente de impact, decorative, pentru
îmbunătăţirea calităţii mediului; reamenajarea aleilor degradate; îmbogăţirea
factorilor de mediu prin suprafeţe noi de zone plantate cu material dendrologic de
calitate; diversitatea ofertei pentru copii din punct de vedere a petrecerii timpului
liber şi al modalităţilor de joacă; corectarea arborilor existenţi prin tunderea şi
curăţarea lor corespunzătoare şi remedierea defectelor întreţinerii sporadice.

18.” Mai aproape în Europa”
Valoare totală: 36109,29 euro, din care:
- 32498,29 Euro - fonduri Phare
- 3611,00 Euro - contribuţie proprie
Scopul proiectului: Proiectul intitulat “Mai aproape în Europa” urmăreşte
realizarea unui parteneriat durabil în iniţierea şi derularea acţiunilor finanţate din
Fondul European pentru Dezvoltarea Regională atât între autorităţile publice cât şi
între organizaţiile non - guvernamentale.

De

asemenea

urmăreşte

creşterea

informaţiilor privind fondurile structurale

în rândul funcţionarilor publici şi

reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale; conştientizarea acestora asupra
rolului şi importanţei Fondului European pentru Dezvoltare Regională; stimularea
interesului posibililor aplicanţi asupra proiectelor ce pot fi derulate în cadrul
programelor operaţionale ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională;
creşterea capacităţii de relaţionare între autorităţile publice, şcoli şi organizaţiile
non-guvernamentale; iniţierea contractelor între organizaţiile civice şi cele două
regiuni partenere pentru colaborări viitoare.
Grupul ţintă: Vor fi 20 de reprezentanţi ai autorităţilor publice din cele două
municipii partenere (10 români şi 10 bulgari), 10 reprezentanţi ai şcolilor din cele

două municipii (5 români şi 5 bulgari) şi 10 reprezentanţi ai societăţii civile (5
români şi 5 bulgari).
Activităţile propuse: Selectarea participanţilor din cele două municipii; două
conferinţe de prezentare a Fondurilor europene pentru cooperare transfrontalieră,
una desfăşurată la Gorna Oryahovitsa şi alta la Roşiorii de Vede; realizarea
suportului de curs; susţinerea cursului de management de proiect desfăşurat la
Roşiorii de Vede; realizarea ghidului de prezentare a celor două municipii partenere
în proiect; realizarea paginii web care va găzdui prezentarea proiectului şi va
sprijini potenţialii parteneri româno-bulgari prin informaţii despre participanţi şi
interesele lor; două conferinţe de presă pentru lansarea proiectului, respectiv
prezentarea rezultatelor şi a modului de continuare a activităţilor; patru întâlniri de
management ale echipei de implementare.

19.” Planificarea strategică revizuită în noul context socioeconomic”
Valoare totală: 580,53 mii lei (ron), din care:
- 568,92 mii lei asistenţă financiară nerambursabilă solicitată
- 11,61mii lei contribuţia locală
S-a depus cerere la Autoritatea de Management pentru programul operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative pe data de 01.09.2009, spre aprobare.
Scopul proiectului: dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice
şi de planificare strategică la nivelul administraţiei publice a municipiului Roşiorii
de Vede; revizuirea strategiei de dezvoltare locală pe termen mediu şi lung a
municipiului Roşiorii de Vede; formularea unui document de politică publică în
concordanţă cu reglementările în vigoare, ce va sprijini planificarea strategică şi
direcţiile viitoare de dezvoltare durabilă a municipiului.
Activităţi propuse: organizarea managementului de proiect; instruirea
specializată a funcţionarilor în domeniul elaborării politicilor publice şi planificării
strategice; organizarea unei vizite de studiu şi de schimb de bune practici în

domeniul elaborării politicilor publice şi planificării strategice într-o instituţie
similară dintr-o ţară UE; revizuirea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului
Roşiorii de Vede; organizarea unei conferinţe privind prezentarea Strategiei
revizuite de dezvoltare locală; comunicarea şi informarea cu privire la proiect prin
conferinţe de presă; monitorizarea şi evaluarea proiectului prin întocmirea de
rapoarte. Stadiul implementării proiectului: Finalizat.

