
 

 

 

 

 

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI 
„ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII LOCUITORILOR MUNICIPIULUI ROȘIORII DE VEDE, JUDEȚUL 

TELEORMAN-Cod SMIS 125606” 
 
     Începând cu luna aprilie 2020, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Roșiorii de Vede a 
demarat procedura de implementare a proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor 
Municipiului Roșiorii de Vede, județul Teleorman-Cod SMIS 125606, proiect co-finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, 
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a 
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. 
     Obiectivul general al proiectului este de a contribui la sporirea incluziunii sociale pentru grupurile 
defavorizate şi diminuarea sărăciei prin facilitarea accesului nediscriminatoriu a populaţiei municipiului 
Roşiorii de Vede la servicii publice social-culturale oferite de obiectivele de investiţie ale proiectului. 
     Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Reabilitarea clădirii teatrului de vară; Construirea unui 
duplex de locuinţe sociale; Construirea unui bloc de locuinţe sociale; Modernizarea străzilor de interes 
din municipiu; Creşterea atractivităţii municipiului Roşiorii de Vede prin crearea de infrastructură 
culturală şi socială într-o zonă marginalizată.  
     Rezultatele așteptate sunt următoarele: Beneficiarii infrastructurii sociale - 31522 persoane; 
Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative - 31522 persoane; Beneficiarii direcți ai spațiilor 
publice urbane - 31522 persoane; Componenta A - Clădiri cu funcții sociale, Duplex, 1; Componenta A - 
Clădiri cu funcții sociale, Bloc de locuințe sociale, 1; Componenta A - Clădiri cu funcții culturale / 
recreative reabilitate – Teatru de vară, 1; Componenta B - Lungimea drumurilor publice modernizate, 
5127 km.; Componenta B - Suprafața traseelor / zonelor pietonale modernizate, 8372,95 mp.  
     Valoarea totală a proiectului este de:                                                     24.363.045,27 lei, din care:  

- valoarea cofinanțării la cheltuielile eligibile ale beneficiarului:       465.750,13 lei 
- valoarea cheltuielilor neeligibile:                          1.075.545,85 lei  
- valoarea finanțării eligibile nerambursabile:                       22.821.749,29 lei, din care: 

                                             - contribuție FEDR:                                              19.794.374,50 lei  
                         - contribție de la bugetul de stat:                        3.027.374,79 lei. 

     Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, 29.04.2020-31.03.2023. 
     Informații detaliate despre acest proiect pot fi obținute de la Managerul proiectului  dl Stângă 
Teodoru, Direcția Arhitect Șef, UAT Municipiul Roșiorii de Vede, Tel: 0247 466250, Fax: 0247 466141, e-
mail: postmaster@primariarosioriidevede.ro, adresa: str. Dunării, nr. 58, jud. Teleorman, cod poștal: 
145100, România.   
     Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm 
să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Programului Operațional Regional 2014 – 2020, 
www.inforegio.ro, dar și pagina de Facebook a acestui program www.facebook.com/inforegio.ro.  
 

                                                                            

 

mailto:postmaster@primariarosioriidevede.ro
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.facebook.com/inforegio.ro

