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Cuvânt înainte
adresat de Reprezentantul Rezident
al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România

Agenda Locală 21 (AL21) a fost elaborată şi adoptată la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în 1992, ca
instrument de promovare a dezvoltării durabile. AL21 promovează şi caută să stabilească un echilibru sensibil între
creşterea economică, echitatea socială şi protecţia mediului.
Conceptul dezvoltării durabile determină o reevaluare permanentă a legăturilor dintre om şi natură şi pledează pentru
solidaritatea între generaţii ca singura opţiune viabilă pentru dezvoltarea pe termen lung.
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din România promovează activ dezvoltarea durabilă prin asistenţa
acordată în cadrul proiectului său de “Construire a capacităţilor locale de implementare a Agendei Locale 21 în
România”. Proiectul este actualmente implementat în nouă oraşe-pilot, sub coordonarea Centrului Naţional pentru
Dezvoltare Durabilă.
Procesul participativ de elaborare a fost unic, stimulând energia cetăţenilor, a sectorului privat, a mediului academic, a
ONG-urilor şi a autorităţilor locale. Toţi aceştia s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor, iar eforturile lor colective au dat
naştere prezentului document. Acest raport îşi are rădăcinile în necesităţile şi ideile locale, devenind un testament al
eforturilor, energiei şi entuziasmului lor. Fie prin furnizarea de informaţii, fie prin acordarea de asistenţă tehnică, fie
prin participarea directă, întreaga comunitate a avut o contribuţie enormă la succesul acestuia.
Rezultatul este o strategie coerentă, cu un plan concret de acţiune şi de implementare. Ambele oferă o garanţie
practică a faptului că proiectul poate răspunde necesităţilor comunităţii şi că reprezintă o contribuţie importantă la
dezvoltarea durabilă în România. Felicit şi mulţumesc tuturor celor care au contribuit la succesul său.

Soknan Han Jung
Reprezentant Rezident
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
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Cuvânt înainte

adresat de Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea

Luna

martie 2000 marca pentru oraşul Râmnicu
Vâlcea, ca şi pentru alte 8 oraşe ale României,
intrarea în programul lansat de Naţiunile Unite:
“Dezvoltarea Capacităţii Locale de Implementare a
Agendei Locale 21 în România”.
Unul din obiectivele acestui program era construirea
capacităţii de cooperare a primăriei cu societatea
civilă, altfel spus antrenarea societăţii civile în actul
deciziei, în problemele care îi afectează viaţa. După
cum se ştie, expresia cea mai înaltă a democraţiei
este tocmai implicarea conştientă a cetăţenilor în
procesul decizional şi nu doar acceptarea hotărârilor
administraţiei locale.
Etapele străbătute de Agenda Locală 21 în
dezvoltarea ei au pus în practică exact acest principiu
în elaborarea succesivă şi punerea în dezbatere
publică a strategiei de dezvoltare durabilă şi a planului
de acţiune rezultat. Considerăm că Agenda Locală 21,
ca expresie a cooperării primăriei cu societatea civilă,
nu este decât începutul acestui sistem complex, bazat
pe colaborare şi complementaritate, sistem ce fără
îndoială va funcţiona în România viitoare, ducând spre
ceea ce ne dorim cu toţii: un sistem de legi stabile
menit să reducă corupţia, să asigure transparenţa
instituţiilor statului, să consolideze democraţia prin
libertatea de acţiune şi exprimare.

Ne aflăm acum în cea mai importantă etapă a Agendei
Locale 21. Este momentul în care, prin mobilizare şi
coerenţă, trebuie să punem în operă proiecţia oferită
de programul de dezvoltare durabilă.
Contez pe resursele tuturor cetăţenilor Râmnicului,
oameni de afaceri, intelectuali, tineri sau vârstnici,
artişti, creatori, sper că nu vor rămâne impasibili şi vor
contribui pentru ca oraşul nostru să devină cu
adevărat un oraş european, în care fiecare dintre noi
să-şi poată împlini gândurile şi aspiraţiile.
Mulţumesc tuturor celor care au sprijinit cu conştiinţă
şi devotament acest îndrăzneţ şi laborios demers, ce
sperăm să marcheze emblematic viitorul oraşului
Râmnicu Vâlcea.

TRAIAN SABĂU
Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea
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INTRODUCERE

În anul 1992, în cadrul Conferinţei de la Rio, 170 de

state, printre care şi România au recunoscut în mod
unanim şi au căzut de acord asupra nevoii urgente de
a adopta o strategie globală pentru secolul următor,
denumită “AGENDA 21”, a cărei opţiune să fie
aplicarea principiilor dezvoltării durabile. Problema
cheie a dezvoltării durabile o constituie reconcilierea
între două aspiraţii umane: necesitatea continuării
dezvoltării economice şi sociale, dar şi protecţia şi
îmbunătăţirea stării mediului, ca singura cale pentru
bunăstarea atât a generaţiilor prezente, cât şi a celor
viitoare.
Conform prevederilor stabilite în cadrul Conferinţei de
la Rio, fiecare autoritate locală are obligaţia de a
elabora propria strategie locală de dezvoltare
durabilă.
Pornind de la prevederile Conferinţei de la Rio de
Janeiro, Guvernul României a adoptat în iulie 1999
"Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă",
realizată în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD), de către un grup de lucru al
Guvernului, asistat de Centrul Naţional de Dezvoltare
Durabilă.
Începând cu luna Martie 2000, Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezv oltare (PNUD), biroul rezident în
România, a lansat programul: "Dezvoltarea
Capacităţilor Locale de Implementare a Agendei
Locale 21 în România“ în 9 oraşe (Galaţi, Giurgiu, Iaşi,
Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureş, Oradea, Baia
Mare, Miercurea Ciuc), pe o perioada de 3 ani, sub
coordonarea directă a Centrului Naţional de
Dezvoltare Durabilă.
În Municipiul Râmnicu Vâlcea, finanţarea proiectului
se realizează de către Programul Naţiunilor Unite de
Dezvoltare şi statul Canadian, prin Agenţia
Internaţională Canadiană de Dezvoltare şi Institutul
Internaţional de Dezvoltare Durabilă.
“Agenda Locală 21”, sau Planul de Dezv oltare al
Municipiului
Râmnicu Vâlcea
cuprinde
3

documente: Strategia Locală, Planul Local de
Acţiune şi Proiecte Prioritare. Pentru realizarea
“Agendei Locale 21” Primăria Municipiului Râmnicu
Vâlcea a constituit un Comitet Local de Coordonare
pentru “Agenda Locală 21” format din reprezentanţii
societăţii civile din Râmnicu Vâlcea şi prezidat de
primarul oraşului, domnul Traian Sabău, 3 Grupuri de
Lucru, formate din specialişti locali şi un Secretariat al
“Agendei Locale 21” având doi Coordonatori: doamna
Diana Dumitru şi domnul Sebastian Moroti.
Documentul a primit suportul tehnic şi informaţional
din partea mai multor instituţii locale, guvernamentale,
neguvernamentale şi de cercetare. Participarea şi
consultarea largă a societăţii civile la nivel local a
constituit premisa de finalizare a Strategiei Locale,
precum şi a documentelor din cadrul “Agendei Locale
21” (Planul Local de Acţiune).
Cele două documente: Strategia Locală a
Municipiului Râmnicu Vâlcea şi Planul Local de
Acţiune, multiplicate într-un număr de 500 exemplare
fiecare, s-au constituit în Documente Consultative,
fiind supuse dezbaterii şi consultării publice în
perioada decembrie 2001 – februarie 2002 şi,
respectiv, iunie 2002 – octombrie 2002. Primăria şi
presa locală au sprijinit activitatea de comunicare şi
informare.
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, în efortul său
de a avea o strategie de dezvoltare durabilă cât mai
ancorată în realitate şi mai cuprinzătoare, a organizat
o serie de interviuri de grup (focus grupuri). Punctele
de vedere exprimate au fost luate în considerare
pentru revizuirea şi corectarea documentului.
Comentariile şi amendamentele reieşite din discuţiile
avute cu ocazia dezbaterilor şi consultărilor publice au
avut ca rezultat 20 de proiecte prioritare, pe care nu
ne rămâne decât să le materializăm, pentru ca oraşul
nostru să devină cu adevărat un oraş european, în
care aspiraţia către o viaţă mai bună într-un climat real
democratic să fie o realitate.
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I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILÃ
I.1 EVALUAREA SISTEMULUI
SOCIO - ECONOMIC EXISTENT

I.1.1.2 Relief

I.1.1.1 Aşezarea

Municipiul Râmnicu Vâlcea este amplasat în
Subcarpaţii Getici, la 18 km distanţă de defileul Oltului
în lunca râului şi formează la confluenţă cu râul
Olăneşti o zonă de cârlig cu orientarea N – S.
Lărgimea maximă a luncii este de 2,5 km în partea de
nord, de 1,9 km în zona centrală şi de 2 km în zona
sudică.

Municipiul Râmnicu Vâlcea, capitala judeţului Vâlcea,

Zona dealurilor este împădurită cu esenţe de foioase,
în care predomină stejarul.

I.1.1 – Capitalul natural

este situat în zona de nord a Olteniei, la poalele
Carpaţilor Meridionali, de-a lungul râului Olt, unul din
principalele cursuri de apă ale României şi în
marginea unei artere de circulaţie de mare importanţă
pentru întreaga ţară. Aflat în centrul unei zone de
staţiuni balneo-climaterice renumite – Călimăneşti,
Băile Olăneşti, Băile Govora – Râmnicu Vâlcea
numără, la această dată, aproximativ 120.000 de
locuitori, în majoritate de etnie română.
După cel de-al doilea război mondial, prezenţa
zăcămintelor de sare de la Ocnele Mari şi abundenţa
materialului lemnos din pădurile zonei de munte, fac
posibilă apariţia primelor întreprinderi industriale
(Uzina de Sodă şi Combinatul de Prelucrarea
Lemnului), pe structura cărora se grefează în anii
următori economia oraşului.
Dezvoltarea industrială a atras dupa ea modificări
semnificative în structura populaţiei, precum şi în
menţinerea cutumelor de muncă şi viaţă tradiţionale,
oraşul Râmnicu Vâlcea devenind centrul urban pe
care-l cunoaştem astăzi.
Date de bază - Municipiul Râmnicu Vâlcea - 2002
Supraf aţa totală

8952 ha

Număr de localităţi componente

14

Populaţia

119.601 loc

Densitatea populaţiei

1.343,8 loc/km

Latitudine nordică

45º 07’ 15’’

Longitudine estică

24º 22’ 21’’

2

Oraşul este amplasat pe terasele albiei majore a râului
Olt, care sunt evidenţiate mai mult în partea de vest,
deoarece în zona estică dealurile coboară până
aproape de firul apei.
Se disting două terase. În trecut aglomerarea urbană
era dispusă pe terasa superioară, datorită frecventelor
inundaţii produse de Olt. Ulterior, după amenajarea
hidroelectrică a Oltului, aria de locuit s-a extins şi pe
treasa inferioară, pericolul inundaţiilor fiind înlăturat.
Partea vestică a oraşului se întinde de-a lungul râului
Olăneşti, majoritatea clădirilor fiind amplasate pe
malul stâng al acestui rau.

I.1.1.3 Clima
Condiţiile climatice sunt caracteristice climatului
temperat-continental cu medii anuale ale temperaturii
0
0
de între 10 C şi 10,6 C, cu precipitaţii normale a
căror medie anuală este cuprinsă între 500 şi 900 mm
(caracteristică depresiunilor subcarpatice) şi vânturi de
mică intensitate cu viteze moderate.
Aceste caracteristici, precum şi umiditatea relativă a
aerului ce variază între 71 şi 78 %, precum şi numărul
mare de zile cu insolaţie maximă favorizează
răspândirea viţei de vie, a nucului şi a altor pomi
fructiferi. Toamnele sunt lungi, iar numărul zilelor cu
ceaţă este în medie de 52 zile pe an.
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I.1.1.4 Resurse primare şi secundare

Resursele de sol

Resursele municipiului, necesare funcţionării şi
îndeplinirii cerinţelor minimale de vieţuire şi muncă a
locuitorilor săi, sunt asigurate atât de capitalul natural
existent în zonă, cât şi de capitalul antropic, construit
şi realizat de agenţii economici care fiinţează pe
teritoriul acestui centru urban.

Multă vreme pământul a fost tratat ca
nelimitată la dispoziţia tuturor, dar
ecosistemică impune reconsiderarea
subsolului ca pe nişte resurse naturale
gestionate în manieră durabilă.

Dintre ele, apa şi solul sunt esenţiale pentru creşterea
prezentă şi viitoare a municipiului, de existenţa lor, în
cantitatea
şi
calitatea
necesară, depinzând
durabilitatea dezvoltării.
Resursele de apă
Municipiul Râmnicu Vâlcea este situat la confluenţa a
două râuri: râul Olt, unul din cele mai importante
cursuri de apă din ţară, ce traversează judeţul de la
nord la sud şi râul Olăneşti, afluent vestic ce se varsă
în Olt pe teritoriul acestui oraş. Datorită acestui
amplasament, municipiul Râmnicu Vâlcea nu a dus
lipsă de apă, cantitativ resursele existente fiind
suficiente pentru a satisface atât cerinţele industriale,
cât şi cerinţele de consum casnic sau utilitare.

Categoria de
resurse
Râuri interioare
Lacuri (Olt+Lotru)
Ape subterane
TOTAL

Resursă
teoretică
mil. mc
31,5
87,1
1,8
120,4

Resursă tehnic
utilizabilă
mil. mc
25,5
47,6
0,6
73,7

Principala resursă a municipiului o constituie râul Olt
cu lacurile sale de acumulare Râmnicu Vâlcea,
Râureni şi Govora, dar şi râul Olăneşti, al cărui curs
inferior se termină pe teritoriul municipiului. Accesul la
acviferul de mică adâncime pentru scopuri potabile a
fost limitat în ultimii 50 de ani datorită deteriorării
calităţii acestuia, urmare diverselor activităţi antropice,
iar sursele de suprafaţă existente în zonă nu sunt o
soluţie, deşi au acoperit necesarul de apă, datorită
impurificării lor.

o resursă
abordarea
solului şi
ce trebuie

Municipiul Râmnicu Vâlcea dispune de o suprafaţă
totală de 8952 ha cu un P.O.T (procent de ocupare a
terenului) de 21%. În afara imenselor pierderi cauzate
de urbanizare, solul municipiului Râmnicu Vâlcea a
suferit o degradare generală a terenurilor şi
habitatelor, atît antropică cât şi naturală, care îşi
manifestă efectele prin imposibilitatea utilizării
terenurilor la categoria de folosinţă iniţială.

Folosinţa terenurilor
Construcţii şi inf rastructuri
Terenuri arabile
Plantaţii v iticole şi pomicole
Pajişti ( pasuni si f anete)
Terenuri f orestiere
Ape şi bălţi

Suprafaţa ( ha )
1955
1831
740
1104
2741
581

Total municipiu

8952

Resursele minerale
În municipiul Râmnicu Vâlcea, cu excepţia resursei de
apă care se găseşte în perimetrul municipiului şi este
folosită în scopuri industriale, utilitare şi casnice,
celelalte resurse minerale - ca păcura, cărbune, gaze
naturale (necesare industriei energetice) - sunt aduse
de la mari distanţe din judeţ (lignit de la BerbeştiAlunu, gaze prin reţeaua de transport şi distribuţie)
sau importate. Aceasta zonă nu dispune de alte
zăcăminte minerale exploatabile.
Vegetaţia forestieră
Dealurile din jurul oraşului sunt acoperite cu păduri de
gorunete, gorunete făgete şi făgete. Pe lângă speciile
dominante ca fagul şi gorunul, apar şi carpenul, teiul,
frasinul, jugastrul, ulmul şi salcâmul. Etajul de arbuşti
este format din alun, lemn câinesc, corn, soc, clocotiş
şi iederă ca plantă agăţătoare. Vegetaţia ornamentală
din parcurile şi zonele de versant cuprinde: bradul
argintiu, molidul, pinul, zada, arinul, plopul şi salcia.
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Resursele energetice

I.1.1.5 Calitatea factorilor de mediu

Din punct de vedere energetic, municipiul îşi asigură
producerea energiei necesare desfăşurării tuturor
activităţilor umane, pe plan local, prin două societăţi
(cu capital majoritar de stat) şi anume:

Sursele de poluare majore din municipiul Râmnicu
Vâlcea aparţin mai multor ramuri industriale, după
cum urmează:

S.C. CET Govora S.A – care asigură producerea şi
furnizarea agentului termic pentru industrie şi
încălzirea locuinţelor, precum şi a energiei electrice
(generată prin arderea combustibililor convenţionali);
este primul producător independent de energie din
ţară.
Electrocentrale Râmnicu Vâlcea S.A – care produce
şi furnizează energie electrică, prin uzinele
hidroelectrice Râmnicu Vâlcea, Râureni şi Govora, în
reţeaua naţională. Dispeceratul energetic naţional
asigură, la cerere necesarul de consum pentru
municipiul Râmnicu Vâlcea.

Denumirea
hidrocentralei
Râmnicu Vâlcea
Răureni
Gov ora

Puterea
instalată
(MW)
46
48
45

Suprafaţa
lacului de
acumulare (ha)
319
174
477

Resurse alimentare
Din punct de vedere alimentar, municipiul Râmnicu
Vâlcea este asigurat prin producţia de carne, lapte şi
ouă, majoritatea societăţilor cu profil alimentar având
centrele de tăiere (abatoare) şi prelucrare pe teritoriul
oraşului, iar pe cele de achiziţie în imediata vecinătate
a acestuia, respectiv la cel mult 20-30 km distanţă. De
asemenea, producerea făinii şi a pâinii se face prin
unităţi specializate care fiinţează pe raza municipiului,
materia primă, grâul, fiind cultivată şi produsă in
cantităţi suficiente în zonele limitrofe. În ceea ce
priveşte restul vegetalelor (legume şi fructe),
suprafeţele cultivate în acest scop nu asigură o
producţie suficientă întregii populaţii a oraşului, pieţele
fiind aprovizionate din alte surse decât cele locale.

• Industria chimică reprezentată de societăţile
comerciale Oltchim S.A şi Uzinele Sodice S.A;
• Industria construcţiilor de maşini – S.C. Vilmar
S.A si S.C. Hervil S.A;
• Industria energetică – S.C. CET S.A şi
Electrocentrale S.A;
• Industria exploatării şi prelucrării lemnului –
S.C. Cozia Forest S.A şi S.C. Elvila S.A sucursala Carpatina;
• Industria uşoară – S.C. Favil S.A, S.C. Minet
S.A, S.C. Vâlceana S.A;
• Industria alimentară – S.C. Bere Alutus S.A,
S.C. Mopariv S.A, S.C. Boromir SRL, S.C.
Supca SRL, S.C. Diana SRL;
• Construcţii industriale, civile şi de instalaţii –
S.C. Socom S.A, S.C. Casarom S.A, S.C.
Conexvil S.A, S.C Govora S.A, S.C. As SRL,
S.C. Erhan S.A, S.C. Imsat S.A;
Poluarea industrială, datorată în principal instalaţiilor
tehnologice cu profil chimic şi de producere a energiei
termice şi electrice, precum şi poluarea urbană,
datorată instalaţiilor de încălzire centralizată şi
mijloacelor de transport, s-a făcut simţită în decursul
timpului, prin creşterea concentraţiilor indicatorilor de
calitate ai aerului în zone protejate, generarea de
disconfort locuitorilor, deteriorarea elementelor de
urbanism (faţade clădiri) sau prin favorizarea creşterii
sensibilităţii la diferite boli ale aparatului respirator. In
ultinul deceniu, reculul resimţit în economie a avut ca
efect diminuarea presiunii impactului antropic asupra
mediului. Prin urmare, au scăzut cantitativ emisiile de
noxe şi s-a îmbunătăţit calitatea aerului în zonele
protejate.
Cu toate acestea, datorită creşterii parcului auto, cu
vehicule ce nu îndeplinesc criteriile de calitate din
directivele europene (EURO 2), sunt evacuate în aer
cantităţi apreciabile de oxizi de azot, monoxid de
carbon, plumb şi fibre de azbest, nocive pentru
sănătatea populaţiei. Ca apreciere globală, ponderea
poluării produse de traficul auto este pe constituenţi:
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• 70% la CO,
• 50% la hidrocarburi,
• 60% la Nox.
Valorile maxime înregistrate pe medii zilnice la
măsurătorile şi analizele efectuate în campania din
1996, arată că se depăşesc C.M.A –urile (concentraţii
maxime admise) la indicatorii din tabel.

Localitatea
şi zona

U/M

Râmnicu
Vâlcea –
ug/mc
zonă
centrală
Râmnicu
Vâlcea – ug/mc
ieşire Sibiu
C.M.A cf.
ug/mc
STAS
12574/87

Medii zilnice – valori maxime
înregistrate
Ozon
NO2
CO
Pulberi
78,2

135,7

2,9

470,9

38,0

49,3

1,3

91,3

30,0

100,0

2,0

150,0

Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane este
prezentă şi în oraşul Râmnicu Vâlcea, sursele de
poluare fiind multiple şi diverse. Cel mai afectat curs
de apă este râul Olt, care intră în judeţul nostru cu o „
zestre” de poluanţi semnificativă, urmare a impurificării
lui în cursul superior.
Platforma chimică, pe care funcţionează cele mai mari
şi diverse surse de poluare, respectiv societăţile
comerciale OLTCHIM S.A şi Uzinele Sodice Govora
S.A, contribuie la poluarea apelor nu numai prin
substanţele evacuate în apele de suprafaţă, ci şi prin
depunerile pe sol a reziduurilor sale lichide şi solide.
Batalele de şlam ale USG şi de reziduuri organo –
clorurate ale OLTCHIM-ului, au impurificat pânza
freatică din zonă, făcând-o improprie consumului
potabil.
În ceea ce priveşte volumul apelor uzate menajere şi
industriale, colectate de pe teritoriul municipiului
Râmnicu Vâlcea prin sistemul de canalizare,
(exploatat şi întreţinut de această societate) se
remarcă faptul că, pe de-o parte nu toate apele uzate
generate din activităţile productive şi menajere sunt
deversate în canalizare, multe dintre ele ajungând
direct în emisarul natural (în special în râul Olăneşti),
iar pe de altă parte reţeaua de canalizare nu acoperă

în întregime suprafaţa municipiului. De asemenea,
calitatea apelor evacuate în emisar nu este
monitorizată corespunzător, mulţi indicatori chimici de
calitate (care ar oferi o imagine completă a nivelului de
saprobitate) nefiind analizaţi (în primul rând din lipsa
aparaturii necesare), respectiv pesticide, PAH-uri,
PCB-uri, metale grele etc.
Poluarea solului şi vegetaţiei, din cauze antropice
locale, este mai puţin evidentă, cu excepţia zonelor
unde sunt amplasate depozitele de deşeuri urbane şi
industriale (batalele de slam ale USG şi batalul de
rezidii organice al Oltchim S.A.). Aceste suprafeţe, pe
care sunt amenajate depozitele (construite fără
respectarea criteriilor ecologice) trebuie să suporte o
reconstrucţie ecologică îndelungată, înainte de a fi
redate circuitului natural. Deşi, pe teritoriul localităţilor
din municipiu sunt zone unde s-au constatat uscări în
diferite stadii ale vegetaţiei (îndeosebi forestiere), nu
se poate afirma cu certitudine că fenomenul respectiv
se datorează exclusiv poluării locale. Există mulţi alţi
factori de stress, care pot condiţiona dezvoltarea
vegetaţiei.

I.1.2 Capitalul antropic

I.1.2.1 Activ ităţi economice şi mediul de afaceri
Activităţi economice

Contextul

în care se plasează actual municipiul
Râmnicu Vâlcea, din punct de vedere economic, este
cel în care evoluează economia românească de 12
ani, adică cel al tranziţiei către economia de piaţă, un
proces complicat şi mult mai îndelungat decât s-a
sperat. Situaţia moştenită de la regimul trecut, pe de-o
parte, incoerenţa şi viteza redusă de realizare a
reformei economice pe de altă parte, au întârziat
înscrierea ţării noastre pe drumul către o integrare
europeană rapidă.
Radiografia stării economice a municipiului Râmnicu
Vâlcea arată că evoluţia ei este departe de a se
înscrie pe coordonatele dezvoltării durabile. Declinul
prelungit al economiei naţionale şi, implicit, al
economiei locale a creat tensiuni şi dezechilibre
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majore între componentele socială şi economică ale
societăţii, pe de o parte, şi între acestea şi mediul
înconjurător, pe de altă parte.
Provocarea de a decide asupra direcţiei în dezvoltarea
economică locală pune în faţa administraţiei
municipale probleme din cele mai complexe. Viaţa
urbană este afectată de numeroşi factori care reclamă
un demers global: economici, tehnologici, socialculturali, ambientali sau juridici.
Din această cauză, dezvoltarea economică a
municipiului urmează a se baza pe analize, studii,
analize şi responsabilităţi subsumate conceptului de
dezvoltare durabilă, pe care Agenda 21 îl promovează
consecvent şi unitar.
Strategia trebuie să ţină cont de dinamism în
dezvoltare şi să se bazeze pe structuri mixte alcătuite

din întreprinderi mari, mici şi mijlocii, locale şi străine,
pe colaborarea acestora cu unităţi din judeţ şi nu
numai, cu întreprinderi care asigură valorificarea
superioară a resurselor naturale existente, si sa
creeze noi locuri de muncă intr-un mediu de viată
curat şi sănătos.
Agricultura
Dezvoltarea şi modernizarea agriculturii este o sarcină
de prim ordin pentru asigurarea securităţii alimentare
a cetăţenilor oricărei localităţi. Prin fondul funciar de
care dispune, Municipiul Râmnicu Vâlcea poate să-şi
asigure independenţa alimentară la o serie de
produse, inclusiv anumite cantităţi pentru export.

Din care (după modul de folosinţă):
Total suprafaţă arabilă

Livezi şi pepiniere
pomicole
664

Arabil

3556

1727

Important este ca pe aceste suprafeţe să fie
structurată o producţie agricolă care să satisfacă
prioritar nevoile populaţiei oraşului cu legume şi fructe
proaspete sau conservate, şi să permită dezvoltarea
unui puternic sector zootehnic pentru acoperirea
nevoilor de carne, lapte şi ouă.

Producţia agricolă
Grâu-secara
Porumb boabe
Cartof
Legume

1996

1998

2000

1. Vegetală (tone)
1780
348
3101
3379
601
612
7611
9804

733
2151
643
7029

595
2170
513
5575

2055
15404
1659

1055
5808
1268

Carne total (tone)
Lapte (hectolitri)
Ouă (mii bucăţi)

1995

2. Animală
1953
1790
15121 16459
1184
1410

Impactul produs de apariţia şi dezvoltarea sectorului
privat nu s-a reflectat firesc în creşterea producţiilor şi
aceasta datorită, în primul rând, unor cauze de natură
financiară şi funciară.

Păşuni

Fâneţe

Vii

910

245

10

În relansarea zootehniei din Municipiul Râmnicu
Vâlcea se impune o analiza obiectivă a cauzelor care
au generat scăderea dramatică a efectivelor de
animale în ultima perioadă şi, prin măsuri locale şi cu
sprijin guvernamental, acest sector să fie revigorat.

Efectivele
de animale
(capete)
Bov ine
Porcine
Ov ine
Păsări

1996

1998

1999

2000

1637
5750

1898
4022

806
1988

843
1634

2530
21992

3641
13148

959
10460

246
10712

Industria
Industria oraşului a cunoscut în ultimii ani un proces
de restructurare şi privatizare. Totodată s-au constituit
noi operatori economici cu capital privat care au
compensat în parte urmările negative generate de
inconsecvenţele din acest interval de tranziţie la
economia de piaţă.
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Din datele bilanţurilor pentru anul 2001 depuse de
cele 5425 societăţi comerciale ce functioneaza în
municipiu (93% din totalul societăţilor existente la nivel

Domeniul de activitate

Societăţi
comerciale
Număr
% din
mediu
total

Total Municipiul Râmnicu
Vâlcea, din care:
1. Industria extractivă
2. Industrie prelucrătoare
3. Industria energiei
electrice, termice, gaze
şi apă

Angajaţi

% din total

155

3,42

Profit brut

% din
total

Valoare
(miliarde lei)

% din
total

Valoare
(miliarde lei)

% din
total

4526

100

40,353

100

15315,19

100

537,70

100

4
479

0,09
10,58

369
20569

0,91
50,97

125,93
7966,41

0,82
52,02

12,53
182,90

2,33
34,02

6

0,13

2,036

5,05

1285,15

8,39

15,87

2,95

În acelaşi timp, trebuie perfecţionate metodele
manageriale care să asigure redresarea financiară,
deoarece sectoarele industriale la care s-a făcut
referire anterior, care au realizat peste 61% din cifra

Număr

Cifra de afaceri

Număr

Astfel, cu toată dezvoltarea sectorului privat, ponderea
lui în activitatea industrială continuă să fie
nesatisfăcătoare. În top se menţine industria chimică,
cu o pondere de 68,89% din totalul cifrei de afaceri a
industriei prelucrătoare, industria alimentară şi a
băuturilor alcoolice cu 10.25% şi industria
construcţiilor de maşini şi prelucrării metalelor cu
8,78%. Aceste sectoare realizează 88% din cifra de
afaceri a industriei prelucrătoare din Municipiul
Râmnicu Vâlcea, fapt ce ilustrează insuficiente
preocupări de diversificare a sferei productive în
perspectiva dezvoltării durabile pe modele mai puţin
poluante.

Agenţi economici in
construcţii

judet), se pot face aprecieri cu privire la structura şi
starea lor economică.

Angajaţi
Număr
mediu
4344

de afaceri a anului 2000, au obţinut un profit brut de
numai 211,68 miliarde lei, adică 39,37% din cel obţinut
pe întregul municipiu.
Construcţiile
Modificarea structurală a surselor de finanţare şi
reducerea drastică a potenţialului investiţional, la care
se adăugă cadrul legislativ instabil şi incoerent care nu
a stimulat investiţiile străine şi autohtone, a făcut ca
activităţile de construcţii să înregistreze o scădere
continuă într-o perioadă lungă de timp. Privită prin
prisma datelor de bilanţ de la finele anului 2000,
activitatea de construcţii se prezintă astfel:

Cifra de afaceri

% din total
10,76

În anul de referinţă, ca şi în ceilalţi ani, au fost
realizate lucrări de modernizare şi structurare la
unităţile de pe Platforma Industrială Sud, din care o
mare parte au vizat protejarea mediului şi eliminarea
surselor de poluare, precum şi amenajări diverse la
societăţile comerciale nou înfiinţate.

Valoare
(mld. lei)
1202,76

% din total
7,85

Profit brut
Valoare
(mld. lei)
151,05

% din total
28,09

O pondere importantă şi cu caracter de continuitate (la
un nivel relativ stabil) au prezentat-o lucrările de
construcţii finanţate din fondurile Primăriei Municipiului
Râmnicu Vâlcea, care au vizat rezolvarea unor
priorităţi, precum: locuinţe sociale, cămin de bătrâni,
modernizări de clădiri, zona de agrement Nord,
infrastructuri edilitare (extindere reţele distribuţie apă
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potabilă şi canalizare, reabilitare reţele termice,
extindere reţea gaze naturale etc).

Turismul

Au fost recepţionate în cursul anului 2000 şi până în
prezent 75 de apartamente în blocurile S10 şi S11
situate în zona Nord, au fost modernizate reţelele
termice, PT 22 Decembrie şi PT 41 Nord etc. De
asemenea, in luna decembrie 2002 vor fi date în
folosinţă un număr de 26 de apartamente pentru tineri,
situate în blocul A17, zona Libertăţii.

Situat la intersecţia paralelei 45°07’ latitudine nordică
cu meridianul 24°22’21’’ longitudine estică, la
jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord, în
plină zonă temperată, cu cele mai favorabile condiţii
de dezvoltare a vieţii omeneşti, Municipiul Râmnicu
Vâlcea este aşezat pe una din principalele rute
internaţionale ce leagă Europa Centrală de Peninsula
Balcanică (E 81; DN 7).

Cele mai mari probleme legate de construcţii sunt de
natură financiară, în general fondurile alocate
investiţiilor având un parcurs greoi de la finanţator la
constructor.
Fondurile provenite de la bugetul local sau de la
bugetul central se transmit târziu firmelor de
construcţii care au câştigat licitaţiile (respectiv
trimestrul III şi IV) fapt ce grevează asupra respectării
termenelor de predare şi folosinţă, calităţii lucrărilor şi
mai ales costului acestora, determinat de creşterea
preţurilor la materialele de construcţie pe fondul
procesului inflaţionist.
Numai în acest fel se poate explica de ce un număr de
77 societăţi comerciale de construcţii (adică 44,7% din
total) au înregistrat, în anul 2000, pierderi de aproape
902 miliarde lei, respectiv 28% din întreaga pierdere a
activităţii economice din municipiu.
Activitatea de construcţii, investiţiile în general, trebuie
să reprezinte în viitor o principală modalitate de
aplicare a atribuţiilor suplimentare ce revin
administraţiei locale în urma procesului de
descentralizare.

Denumire

La numai 180 km de Bucureşti, capitala României,
105 km faţă de Sibiu şi 40 km faţă de Curtea de
Argeş, oraşe cu un bogat trecut istoric, Râmnicu
Vâlcea deţine importante vestigii istorice care au fost
puse în valoare doar parţial.
Cadrul natural, condiţiile noi create prin amenajările
hidroenergetice de pe râul Olt, care au „înzestrat”
oraşul cu două mari lacuri de acumulare, cât şi
apropierea, la numai 18-20 km, de staţiunile
balneoclimaterice Olăneşti, Govora, Călimăneşti –
Căciulata - Cozia, avantaje la care se adaugă accesul
deosebit de comod către zona Voineasa – Vidra,
staţiuni montane în plin proces de afirmare, fac din
municipiul Râmnicu Vâlcea una din localităţile
României în care turismul poate să devină, în
perspectivă, principala activitate economică.
În acest context trebuie regândită şi redefinită oferta
turistică a oraşului, care trebuie să permită
dezvoltarea dotării materiale, a serviciilor complexe şi
atractive pentru turiştii din ţară şi din afara ei, şi nu în
ultimul rând atragerea investitorilor străini.

1996

1999

2000

Unităţi de cazare, din care:

Număr
6

Locuri
769

Număr
7

Locuri
771

Număr
8

Locuri
777

- Hoteluri
- Campinguri
- Alte obiective

4
1
1

572
187
10

4
1
2

564
179
28

4
2
2

513
236
28

Subsumând capacităţile de cazare şi activitatea de
alimentaţie publică (restaurante, baruri etc.), putem
trage concluzia că activitatea de turism a municipiului
Râmnicu Vâlcea, aşa cum rezultă din bilanţurile pentru
anul 2000, se înscrie în indicatorii totali cu următoarele
niveluri, acestea reflectând numai în parte posibilităţile
de care dispune acest domeniu.

Evaluând stadiul actual şi concluzionând că activitatea
turistică reprezintă una din opţiunile cele mai
favorabile dezvoltării durabile a oraşului, se impune ca
autoritatea locală să acţioneze mai susţinut, ca un
conducător al proceselor de dezvoltare, structurând în
acest sens eforturile sectoarelor public şi privat ale
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comunităţii, pe baza strategiei şi politicilor aferente
pentru valorificarea diverselor categorii de potenţial.
Comerţul
Ca în întreaga ţară, şi în municipiul Râmnicu Vâlcea
comerţul şi serviciile în general, au cunoscut în ultimii
ani un trend ascendent, aceste activităţi asumându-şi,
în bună măsură, rolul de „absorbant” al forţei de
muncă disponibilizată din sectoarele industriale
restructurate şi de diversificare a ofertei generale pe
fondul unui plus de produse – în principal provenite
din import – care au fost puse la dispoziţia populaţiei.
Reformele structurale operate în formarea şi
funcţionarea unităţilor economice şi aplicarea
mecanismelor pieţei concurenţiale au determinat
mutaţii importante în profilul întreprinderilor comerciale
din oraş, capitalul privat fiind practic generalizat.

Explicaţii
Total comerţ, din care:
- Comerţ cu ridicata
- Comerţ cu amănuntul
Din total:
- Comerţ alimentar
- Comerţ nealimentar

Agenţi economici
% din
Număr
total
2962
65,4
709
23,9
2253
76,1
629
2333

21,2
78,8

Însă activitatea de comerţ, deşi este reprezentată de
2962 agenţi economici (peste 65% din numărul
acestora pe municipiu) concentrează numai 16,4% din
numărul mediu de salariaţi din oraş şi participă cu
aproximativ ¼ la cifra de afaceri şi profitul brut obţinut
în întreaga activitate economică a oraşului.
Dezvoltând analiza, observăm că grupa societăţilor
comerciale cu ridicata (ce este reprezentată de 709
agenţi economici, adică 23,9%), deşi concentrează
33,4% din numărul angajaţilor, realizează 60,6% din
cifra de afaceri şi 55,8% din profitul brut al acestui
domeniu de activitate, în timp ce la cei 2253 agenţi
economici din comerţul cu amănuntul (76,1% din total)
cu 66,6% din numărul angajaţilor se înregistrează
numai 39,4% din cifra de afaceri şi 44,2% din profitul
brut.

Angajaţi
Număr
% din
mediu
total
6614
16,4
2213
33,4
4406
66,6
2297
4322

Desigur, evoluţia acestora va fi reglată exclusiv pe
piaţa concurenţială, însă în perspectiva dezvoltării
durabile, administraţiei locale îi revine rolul hotărâtor
de a influenţa - prin mijloacele care îi stau la dispoziţie
- structurarea, amplasarea în teritoriu şi dinamica
acestui sector în concordanţă cu nevoile actuale şi de
perspectivă ale comunităţii.
Piaţa internă trebuie să devină o componentă
determinantă în procesul creşterii economice, dar nu
oricum, ci în strânsă legătură cu protecţia mediului şi
să funcţioneze într-un cadru reglementat de norme
privind ambalajele, etichetele, perisabilitatea si
depozitarea mărfurilor, precum şi generarea de
deşeuri.
Aceasta deoarece abundenţa produselor din import
intrate pe piaţă în ultima perioadă şi calitatea

34,7
65,3

Cifra de afaceri
Valori
% din
(mld. lei)
total
3927,97
25,65
2380,90
60,6
1547,07
39,4
1695,76
2232,21

43,2
56,8

Profit brut
Valori
% din
(mld. lei)
total
125,05
23,26
69,83
55,8
55,22
44,2
22,94
102,11

18,3
81,7

acestora, de multe ori inferioara celor româneşti, a
făcut să crească volumul deşeurilor urbane.
Sesizarea şi prevenirea neajunsurilor de acest gen,
concomitent cu dezvoltarea pieţei şi protejarea
resurselor de care dispune comunitatea locală, se
constituie într-o politică economică unitară a
administraţiei locale, fără de care dezvoltarea durabilă
a oraşului nu poate fi concepută.
I.1.2.2 Ev oluţia sectorului privat
Mediul de afaceri
În condiţiile concurenţiale ale pieţei, sectorul privat şi-a
dezvoltat capacitatea de răspuns şi promptitudinea de
reacţie la schimbarea contextului.
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Apariţia şi dezvoltarea sectorului privat în Municipiul
Râmnicu Vâlcea se înscrie în coordonatele generale
ale dezvoltării acestui sector în întreaga ţară.
Indicatori de referinta
Număr de agenţi
economici
Capital social (mld. lei)
Număr mediu salariaţi
Cifra de afaceri (mld. lei)
Venituri din export (mld.
lei)
Profit brut (mld. lei)
Datorii totale (mld. lei)

Nivel
an 2002

% din economia
judeţului Vâlcea

5457

61.00

1535,26
40353
15315

65,99
76,15
83,07

3299

94,39

537,7
5187,23

84,43
81,34

STRUC TU RA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE DIN R ÂMNICU
VÂLCEA

-

comert
industrie

12%

constructii
serv icii
69%

transporturi

Datele însumate din bilanţurile contabile ale anului
2002, depuse de 5425 societăţi comerciale (93,53%
din total) pun în evidenţă faptul că, prin indicatorii de
bază, Municipiul Râmnicu Vâlcea se înscrie ca unitate
teritorial-administrativă reprezentativă în economia
judeţului Vâlcea.

La începutul anului 2002 existau în oraş un număr de
7211 agenţi economici, din care:
-

3%

12%
4%

Din totalul agenţilor economici existenţi, 69,4%
desfăşoară activităţi de comerţ (inclusiv alimentaţia
publică), aproape 13% sunt prestatori de servicii,
10,8% au activitate industrială, 3,4% lucrează în
construcţii, 2,8% au ca profil activitatea de transporturi
şi 0,6% se ocupă de agricultură şi silvicultură.

1786 asociaţii familiale şi persoane fizice
autorizate
24 organizaţii cooperatiste
3 regii autonome
5425 societăţi comerciale

Domeniul de activitate

Numărul de
societăţi

Agricultură şi silv icultură
Industria extractiv ă
Industria prelucrătoare
Energie electrică, gaze, apă
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante

28
3
470
3
149
2961
179

Cifra de
afaceri (mld.
lei)
20.40
0,33
1656,41
23,49
270,65
3867,18
74,08

Transport şi depozitare
Poşta şi telecomunicaţii
Activ ităţi f inanciare, bancare şi de
asigurări
Tranzacţii imobiliare
Administraţie publică, învăţământ,
sănătate şi asistenţă socială
Alte activ ităţi de serv icii
IMM Total
% din total societăţi comerciale

132
5

Număr mediu
personal

Profit brut
(mld. lei)

Venituri din
export (mld. lei)

170
1
6139
103
1990
6357
798

0,38
89,57
3,37
18,31
120,61
2,44

0,29
200,31
39,86
-

277,00
40,37

1285
170

8,67
4,78

110,20
-

23

16,47

84

4,12

-

264

186,85

1110

22,19

3,05

61

3,82

32

0,45

-

223
4502
99,5

66,71
6503,76
42,47

545
18784
46,55

4,64
279,53
51,99

1,82
355,53
10,78
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Servicii pentru afaceri
Dinamica IMM-urilor
În cei 13 ani de tranziţie, sectorul privat a traversat
perioade extrem de dificile pe fondul lipsei de
experienţă, labilităţii actului legislativ, birocraţiei şi
corupţiei, cât şi a lipsei de încredere a populaţiei faţă
de iniţiativa privată.
Evoluţia în sincope a sectorului privat şi îndeosebi a
întreprinderilor mici şi mijlocii rezultă pregnant din
faptul că în întreaga perioadă de tranziţie au fost
radiate din evidentele registrului comerţului local 1175
societăţi comerciale, ceea ce reprezintă aproape un
sfert din cele existente la finele anului 2001.
Analizând evoluţia dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, se poate concluziona totuşi că îşi
consolidează
activitatea,
îşi
perfecţionează
managementul şi participă în tot mai mare măsură la
dezvoltarea localităţii.
Dacă cu zece ani în urmă activitatea economică a
Municipiului Râmnicu Vâlcea era susţinută aproape în
exclusivitate de unităţi cu peste 1000 de salariaţi, la
începutul anului 2002 circa 99% din societăţile
comerciale sunt întreprinderile mici şi mijlocii, care
realizează 42,47% din cifra de afaceri şi aproape 52%
din profitul brut.
În rândul agenţilor economici, IMM - urile ocupă deci o
pondere crescândă deoarece, pe de o parte au
capacitatea de a absorbi forţa de muncă din procesele
de restructurare, iar pe de altă parte produsele şi
serviciile realizate de ele pot contribui la redresarea şi
relansarea economiei locale, consolidând totodată
clasa de mijloc a societăţii.
Oscilaţiile creşterii de nivel nu trebuie să fie evaluate
numai pe plan economic, ci şi din punct de vedere al
consecinţelor asupra mediului uman şi natural.
De aceea, comunitatea oamenilor de afaceri din
sectorul privat trebuie să devină un partener esenţial
pentru succesul oricărui program de dezvoltare
durabilă.
În acest scop, administraţia locală trebuie să
acţioneze pentru reducerea şi eliminarea obstacolelor
din calea dezvoltării economice şi în vederea creării
de facilităţi pentru stimularea şi promovarea vitalităţii
economice.

La nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea funcţionează
sucursale ale celor mai importante bănci comerciale
din România, respectiv Banca Română pentru
Dezvoltare, Banca Comercială Română, Reiffeissen
Bank, BANCPOST, CEC, Banca Transilvania, a căror
activitate furnizează întreaga gama de servicii
financiar - bancare solicitate de mediul de afaceri şi
cerinţele agenţilor economici.
Din totalul IMM-urilor, circa 400 (la nivelul municipiului)
sunt specializate în informatică, proiectare, asistenţă
şi consultanţă, radio, televiziune şi comunicaţii, ceea
ce demonstrează o atractivitate în creştere pentru
acest tip de servicii.
S-au dezvoltat, de asemenea, multe societăţi ce
furnizează servicii INTERNET, atât persoanelor
juridice, cât şi persoanelor fizice, accesul la aceste
servicii fiind facilitat de un preţ relativ modic. În ceea
ce priveşte cercetarea ştiinţifică, la nivelul municipiului
Râmnicu Vâlcea există doar câteva unităţi de profil,
cele mai importante fiind Institutul de Criogenie şi
Separări Izotopice (unicul de acest fel din ţară) şi
Staţiunea de Cercetări Pomicole.

I.1.2.3. Organizarea spaţială
Înscrierea în teritoriu
Zonarea
economico-funcţională
a municipiului
Râmnicu Vâlcea pastrează caracteristicile zonei cu
profil economic-complex a Culoarului Oltului şi axei
Râmnicu Vâlcea-Horezu, zona ce include 2/3 din
populaţia totală a judeţului şi se caracterizează
printr-un grad ridicat de urbanizare şi echipare
tehnico-edilitară.
Reţeaua de localităţi ce formează acest centru urban
are ca specific, datorită apartenenţei la zona de deal şi
podiş, dezvoltarea unor formaţiuni lineare, a căror
organizare spaţială, dotare şi echipare tehnicoedilitară ridică numeroase probleme. Gradul ridicat de
dispersare, reflectat şi de valorile densităţii localităţilor
în teritoriu, este o caracteristică a municipiului
Râmnicu Vâlcea, în componenţa sa intrând localităţi
mici şi foarte mici, situate la câţiva km de centru şi cu
o structură semiurbană sau chiar rurală.
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Actuala zonă centrală a oraşului, un nucleu cu o
suprafaţă de 36,72 ha se suprapune, în mare parte,
peste vechiul târg, de dinaintea anilor ’50, căruia i s-au
adus modernizările
impuse
de
dezvoltarea
economico-socială a localităţii.
Trebuie remarcat faptul că, prin configuraţia spaţială
determinată de formaţiunile de relief existente,
municipiul Râmnicu Vâlcea nu s-a putut şi nu se poate
extinde decât în lungul văii Oltului şi ale Olăneştiului,
cele doua cursuri de apă ce străbat teritoriul oraşului.
Lărgimea maxima a luncii Oltului variază între 2,5 km
în partea nordică şi 2,0 km în partea sudică, ceea ce
limitează fizic posibilităţile de construcţie la această
“bandă” străjuită la est de dealul Malul Alb şi la vest de
dealul Capela. Aceasta constrângere a determinat,
de-a lungul timpului, extinderea oraşului pe axa nordsud, cu destule implicaţii în ceea ce priveşte
comunicarea cu restul localităţilor suburbane sau a
celor exterioare.
Reţeaua stradală, transportul
Municipiul Râmnicu Vâlcea este străbătut pe direcţia
nord-sud de strada „Calea lui Traian”, stradă care se
incadrează în categoria a II-a – cu patru benzi de
circulaţie (14,00 m lăţime) pe porţiunea dintre pasajul
rutier superior al drumului naţional şi european DN 7
(E 81): Bucureşti – Piteşti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu şi
ieşirea din zona industrială sud. Traseul străzii se
suprapune, pe o porţiune, cu traseul drumului naţional
DN 67 – Caracal – Drăgăşani – Râmnicu Vâlcea –
Olăneşti. Pe segmentul menţionat, strada are
îmbrăcăminte asfaltică.
În zona centrală, unde se află majoritatea instituţiilor
publice şi administrative, principalele bănci şi
magazine, ca şi în cartierele rezidenţiale sau zonele
industriale, reţeaua stradală este proiectată şi
realizată pentru a face faţă cerinţelor actuale, arterele
rutiere încadrându-se în categoriile II şi III, fiind în
ultimii ani modernizate prin lărgirea benzilor de
circulaţie şi prin refacerea îmbrăcăminţii asfaltice. Cu
toate acestea, lipsa locurilor de parcare şi
constrângerile spaţiale locale se răsfrâng asupra
fluidităţii traficului, cu consecinţe negative privind
protecţia aerului la nivelul solului.
Transportul în municipiul Râmnicu Vâlcea este
organizat în aşa fel încât să asigure atât circulaţia
mărfurilor, cât şi a călătorilor spre diverse destinaţii,
intra-urbane sau periurbane. Transportul în comun se

realizează pe distanţă medie şi lungă şi este asigurat
de societăţi de transport autorizate. În prima categorie
intră mijloacele de transport în comun, care asigură
legătura cu localităţile situate la o distanţă sub 20 km,
spre staţiunile balneo-climaterice Băile Olăneşti, Băile
Govora, Călimăneşti-Căciulata şi Băbeni, iar în a doua
categorie, mijloacele auto ce asigură comunicaţiile
municipiului cu alte oraşe. În interiorul municipiului
transportul în comun este asigurat de autobuze,
maxitaxi-uri şi de taxi-uri particulare, ce acoperă în
suficientă măsură cerinţele de transport.
Disfuncţionalităţile legate de reţeaua stradală se
manifestă prin următoarele:
• Spaţiul urban din Municipiul Râmnicu Vâlcea
este despărţit brutal de traseul căii ferate, care
traversează oraşul de la nord la sud. Cartierul
Ostroveni, ce adăposteşte jumătate din
populaţia municipiului îşi păstrează şi în
prezent caracterul de semiizolare funcţională,
atât faţă de zona centrală, cât şi faţa de locul
de muncă principal, platforma chimică. Deşi în
interiorul cartierului există o reţea de străzi care
permite circulaţia în bune condiţii, intrările şi
ieşirile sunt şi rămân în continuare dificile;
• Cele patru bariere la trecerile de nivel cu calea
ferată îngreunează fluiditatea circulaţiei spre
zona industrială Carpatina şi cartierul
Ostroveni;
• În zonele de penetraţie în municipiu se
manifestă o depăşire critică a capacităţii de
circulaţie, mai ales în orele de vârf;
• Altă zonă cu dificultăţi este zona gării de
călători, unde se concentrează staţii de autobuz
pentru liniile urbane şi pe liniile interurbane,
precum şi o staţie de taxiuri, fără a exista
alveolele care să scoată din traficul normal
aceste autovehicole;
• Lipsa capacităţilor de parcare necesare în
centrul municipiului, coroborată cu indisciplina
participanţilor la trafic, produce un permanent
disconfort. La aceasta se adaugă apariţia, după
1989, a copertinelor şi garajelor (parţial sau cu
uşurinţă autorizate), executate pe domeniul
public şi care au redus posibilităţile de utilizare
publică a spaţiilor existente;
• Lipsa unor semafoare în intersecţii importante,
creează ştrangulări de trafic;
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• Accesul în cartierele 1 Mai şi Petrişor este
nesatisfăcător, existând o singură arteră de
circulaţie, de categoria a III-a (strada 1 Mai);
• Traficul trailerelor încărcate cu buşteni dinspre
Băile Olăneşti, se face pe o singură arteră
rutieră (strada Ştirbey Vodă) şi traversează
sudul zonei centrale în ambele sensuri, ceea ce
creează dificultăţi fluenţei traficului de călători;
• Densificarea traficului rutier pe arterele sudice
şi nordice de intrare în oraş la orele de vârf
diurne, conduce la acumularea de gaze de
eşapament cu mobilitatea redusă a dispersiei
pe Calea lui Traian, pe tronsonul din cartierul 1
Mai, datorită fenomenului de „canion”;
• Mărirea numărului de autovehicule particulare
(autoturisme şi autoutilitare) ce circulă în
municipiu pentru transportul de călători şi de
marfă, în detrimentul transportului public,
accentuează impurificarea aerului troposferic;
• Punerea şi mentinerea în circulaţie a
autovehiculelor ce nu îndeplinesc normele
EURO 2 şi 3 (în marea lor majoritate importate
sau învechite), fără posibilitatea utilizării
carburanţilor ecologici (benzine neetilate,
motorină aditivată), menţine la cote ridicate
poluarea cu plumb şi CO.
Zonificarea funcţională
Diferitele grupe de necesităţi umane sunt satisfăcute
pe teritoriul municipiului, prin zonele funcţionale ale
localităţii, cele mai importante fiind:
• zonele de locuit;
• zonele industriale;
• zonele de servicii (învăţământ, sănătate,
cultură, comerţ, administraţie, edilitare);
• zonele recreaţionale;
• zonele periurbane, toate legate prin căi de
comunicaţie (circulaţia interioară şi legătura cu
teritoriul)
Zonele industriale
Aceste structuri spaţiale au generat în timp un ţesut
urban caracteristic, a cărui textură reprezintă expresia
gradului de antropizare a teritoriului municipiului, cu
impact major asupra habitatului (uman şi neuman).

În municipiul Râmnicu Vâlcea se realizează cca. 60%
din volumul producţiei industriale a judeţului.
Dezvoltarea unor puternice societăţi cu profil chimic
pe acest areal, s-a datorat existenţei bogatelor resurse
de materii prime (calcar şi sare gemă) situate în
imediata lui vecinătate.
Cu toate acestea, municipiul Râmnicu Vâlcea este
considerat ca un centru cu profil industrial diversificat,
în care funcţionează 459 societăţi comerciale din
diverse domenii. Amplasamentele acestor unităţi se
concentrează în patru zone industriale distincte:
Zona industrială Nord – cu profil preponderent de
industrie alimentară – 22 ha, se desfăşoară într-un
perimetru delimitat la vest de Calea lui Traian, la est
de lacul de acumulare al Uzinei Hidroelectice Râmnicu
Vâlcea, la sud de zona de locuit şi la nord de valea
râului Cetăţuia;
!

Zona industrială de Nord-Vest ( Carpatina ) – cu
profil industrial şi prelucrarea lemnului, depozite
comerciale en-gros, industrie prelucrări mecanice şi
mică industrie – 30 ha, este delimitată de str. G-ral
Antonescu şi de digul mal-drept al lacului de
acumulare aparţinând Uzinei Hidroelectrice Râureni;
!

Zona de depozite şi industrie Râureni – cu
depozite, transporturi, industrie uşoară şi mică
industrie – 75 ha, este situată în sudul municipiului, la
intersecţia actualelor străzi Copăcelu şi Râureni;
!

Zona industrială Sud – cu industrie chimică,
industrie producătoare de energie electrică şi termică,
cercetare aplicativă şi industrie de prelucrări mecanice
– 354 ha este amplasată pe teritoriul localităţilor rurale
Stolniceni şi Râureni şi este principala platformă
industrială a municipiului, atât sub aspectul producţiei,
cât şi al concentrării de forţă de muncă.
!

În afară de acestea, pe teritoriul municipiului se
găsesc răspândite şi alte zone economice cu profil
divers, a căror suprafaţă totalizează cca. 11,5 ha.
Zonele de servicii
Cele mai importante instituţii care gestionează şi
administrează domeniile social, cultural, de sănătate şi
de educaţie, ca de altfel şi cele ale administraţiei
publice locale sau cele bancar financiare, sunt
concentate în zona centrală a municipiului Râmnicu
Vâlcea. Fiecare cartier dispune însă de un acces
minim la unităţi de învăţământ sau sanitare, de genul
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şcolilor generale sau dispensarelor medicale, cu
excepţia unor localităţi periurbane (Bujoreni, Copăcel,
Stolniceni, Râureni şi Aranghel-Buda) unde
dispersarea locuitorilor pe distanţe mari face dificil
accesul acestora la serviciile menţionate.
Serviciile care au cunoscut cea mai mare amploare şi
diversificare în ultimii 10 ani sunt cele comerciale,
volumul mărfurilor alimentare şi nealimentare
crescând foarte mult. Această dezvoltare a cunoscut
şi cunoaşte diverse forme, începând cu comerţul
stradal (neorganizat sau la tonetă) şi până la comerţul
organizat în magazine sau centre comerciale en-gros.
Disciplinarea acestei activităţi şi atingerea unui nivel
minim de comerţ civilizat, a presupus un efort
substanţial din partea edililor urbei, care au trebuit să
facă faţă multiplelor probleme legate, în primul rând,
de găsirea unor spaţii adecvate desfăşurării acestor
activităţi şi de amenajare a lor, şi nu în ultimul rând,
celor de natură socială.
S-au înfiinţat astfel zone comerciale compacte,
amplasate fie la periferia cartierelor de locuit (zona
DOVALI) sau în zonele periurbane de la marginea
centrului urban propriu-zis (târgul de săptămână zona Râureni, zona Bujoreni), fie în zona centrală
(Centrele comerciale Muntenia, Big Boss), de unde se
poate face aprovizionare en-gros şi en-detail,uneori
dificil şi creând disconfort habitual prin carenţe ale
infrastructurii edilitare (căi de acces, spaţii de
parcare,un anumit program de aprovizionare).
Pieţele agroalimentare aparţin ca teren şi exploatare
primăriei, prin Direcţia Generală a Administraţiei
Pieţelor: Piaţa Nord – Bazar Nord, Piaţa Centrală,
Piaţa Ostroveni, Bazar Ostroveni, Bazar Poiana, Târg
2
Săptămânal Râureni (27904 m ) şi agenţi privaţi –
2
Piaţa Jerasa (290 m ).
Modernizarea dotărilor din aceste spaţii (amenajarea
boxelor pentru comercializarea cărnii şi produselor
lactate, reamenajarea grupurilor sanitare, reabilitarea
reţelelor de apă şi canal), nu asigură în totalitate
condiţiile
unui
comerţ
civilizat,
existând
disfuncţionalităţi în sezonul estival-autumnal şi în zilele
de dever comercial, datorită insuficienţei spaţiilor de
expunere şi depozitare, mai ales a produselor vrac.

impact asupra solului şi subsolului pe care este
construit, precum şi prin existenţa unor surse de
poluare semnificative din industrie, trafic auto şi din
serviciile de gospodărire comunală, se poate afirma că
întreaga suprafaţă a municipiului Râmnicu Vâlcea a
fost afectată, suferind în decursul timpului degradări
mai mult sau mai puţin evidente. Cea mai afectată
zonă este cea periurbană din sud, unde este
amplasată platforma chimică, nivelul de poluare cu
substanţe chimice diverse (unele cu mare remanenţă
în timp şi spaţiu, ca HCH sau organo-clorurate)
ajungând în sol la adâncimi de câţiva metri. Din
această cauză, stratul acvifer din zonă este puternic
poluat cu cloruri, substanţe organice şi mercur,
calitatea apei fiind improprie oricărei folosinţe.
Fântânile au fost abandonate, populaţia din
comunităţile limitrofe platformei chimice fiind
aprovizionată prin reţea de distribuţie centralizată de
la o sursa de alimentare aflată la mai bine de 8 km
distanţă.
Locuirea
Marea parte a locuitorilor municipiului locuiesc în
cartiere rezidenţiale compacte, situate pe întreaga
suprafaţă a municipiului Râmnicu Vâlcea, cel mai
mare fiind cartierul Ostroveni, urmat de cartierele
Nord, Traian şi 1 Mai, precum şi de microcartierele
Petrişor şi Libertăţii. Zona centrală, situată în
perimetrul delimitat de râul Olăneşti, calea ferată, Bdul Nicolae Bălcescu şi strada Regele Carol, are
funcţiuni multiple, atât de locuit, cât şi de servicii.
Locuinţele sunt dispuse în blocuri (p+4 sau p+10) sau
în case individuale, fiind racordate la reţelele tehnicoedilitare ale municipiului, după caz. Totalul locuinţelor
din municipiul Râmnicu Vâlcea sunt la nivelul anului
2002 de 39.678 din care:

Zonele periurbane

• 36.065 racordate la reţeaua de alimentare cu
apă
• 33.902 dotate cu instalaţii de apă caldă
• 35.486 racordate la reţeaua de canalizare
• 39.018 dotate cu instalaţii electrice
Faţă de 1992, în 2002 fondul de locuinţe a crescut de
la 37.430 la 39.678, cele mai multe fiind proprietate
personală – 38.954.

Având în vedere faptul că, prin însăşi structura şi
infrastructura sa, un centru urban produce un puternic

Cea mai mare parte a locuinţelor colective (blocuri de
apartamente) au fost construite în deceniile şapte şi
opt, constituind tipul dominant de locuire la nivelul
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municipiului, dar fără să respecte în totalitate normele
minime de suprafaţă, cubaj şi anexe sau materiale de
construcţie necesare asigurării unor condiţii
sanogenice de habitat; în perioada anilor ’80 locuinţele
au fost utilizate defectuos prin măsurile exagerate de
economisire a agentului termic, fapt ce a dus la o
uzură prematură a acestora.

În zona de sud, prin utilizarea unui vechi braţ al râului
Olt şi recuperarea terenului din fosta luncă, a fost
realizată ZONA DE AGREMENT Ostroveni, care este
dotată cu bazine de înot (cu apă dulce şi cu apă
sărată), unităţi de alimentaţie publică, un sat de
vacanţă cu posibilităţi de campare, grădina zoologică,
spaţiu amenajat pentru pescuit şi sporturi nautice, etc.
Zona este cea mai valoroasă posibilitate de agrement
în lunile de vară, fiind frecventată şi de turişti din alte
localităţi.

În altă ordine de idei, prezenţa unor falii între diferitele
structuri urbane din municipiul Râmnicu Vâlcea,
produce şi menţine dificultăţile de integrare socioeconomică a locuitorilor din cartierele Ostroveni şi
Petrişor; acestea sunt barierele reprezentate de calea
ferată Sibiu-Piatra Olt şi râurile Olt şi Olăneşti, al căror
curs de apă intersectează teritoriul municipiului,
producând dispersia şesutului urban.

În municipiul Râmnicu Vâlcea sunt amenajate spaţii
verzi nu numai sub formă de parcuri, ci şi ca scuare
sau aliniamente stradale, pe care sunt cultivate plante
ornamentale (arbuşti şi flori), ce întregesc imaginea de
ansamblu a acestui oraş.

Spaţii verzi

Infrastructura edilitară

Amplasat într-un cadru natural de excepţie, municipiul
dispune atât de zone de recreere neamenajate
(pădurile de pe dealurile înconjurătoare), cât şi de
parcuri amplasate în zonele de locuinţe şi dotări.
Astfel, Parcul ZĂVOI, amenajat în secolul trecut,
dispune de alei betonate, locuri de joacă pentru copii,
dotări de alimentaţie publică. Vegetaţia constă dintr-o
pădure seculară sistematizată.
Parcul este situat în imediata vecinătate a stadionului
municipal. Parcul MIRCEA CEL BATRÂN, care se
găseşte în zona centrală, este de asemenea,
amenajat cu alei betonate, dotări de agrement, etc. şi
fiind înconjurat de vechiul zid al centrului istoric,
completează în mod fericit centrul civic al oraşului.

Alimentare cu apă şi canalizare
Municipiul Râmnicu Vâlcea este alimentat cu apă din
surse proprii (sursă subterană: Vlădeşti şi sursă de
suprafaţă: Cheia ) şi cu apă potabilă cumpărată de la
alte unităţi (RADRA Vâlcea – sursa de suprafaţă:
Brădişor si S.C. OLTCHIM S.A. – sursa subterană:
Bistriţa).
Reţeaua de distribuţie a apei are o lungime de 177,4
km cu diametre între 50 şi 600 mm, funcţionează în
sistem inelar şi este realizată din oţel în proporţie de
93%, fontă – 5% şi azbociment – 2%.

ALIMENTARE CU AP Ă POTABILĂ ÎN ANUL 2000
Volum total de apă consumat anual
mii mc.
Volum total de apă facturat anual
mii mc.
Din surse proprii
mii mc.
Din surse externe
mii mc.
Consum specif ic de apă/loc.
l/loc./zi
Nr. zile întrerupere alimentare apă
nr. zile/an
Zone cu presiune scăzută
Loc. neracordaţi la reţea apă potabilă
Capacitate stocare apă potabilă
Lungime reţea distribuţie apă
Pierderi de apă pe reţea distribuţie
Apometre montate la consumatori

nr. zone
număr
mc.
km
% din total
% din total

25.962
18.692
214
25.748
326
0
0
25.253
22.250
177,4
28
90
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CAN ALIZARE ŞI EPURARE AP Ă UZ ATĂ ÎN ANUL 2000
Volum total apă uzată produsă
mii mc
Volum total apă epurată ev acuată
mii mc.
Capacitate staţie de epurare
l/sec.
Debit mediu apă epurată
l/sec.
Nr. zile întrerupere f uncţ. st. epurare
nr. zile/an
Loc. neracordaţi la canalizare
număr
Lungime reţea canalizare
km
Vechime reţea de canalizare >20ani
Ef icienţă/randament de epurare

Numărul locuinţelor conectate
alimentare cu apă este de 36.065.

la

reţeaua

% din total
%

de

Gradul de contorizare al apei reci este realizat în
proporţie de 95% la populaţie şi 82% la agenţi
economici, acţiunea continuându-se şi în prezent.
Cea mai mare problemă în alimentarea cu apă
potabilă este vechimea conductelor de distribuţie şi
nedotarea cu reţele de distribuţie apă potabilă a
zonelor nou construite.
Reţeaua de canalizare existentă în municipiul
Râmnicu Vâlcea este realizată cca. 30% în sistem
divizor şi 60% în sistem unitar. Societatea care
administrează acest serviciu este compania ACVARIM
(care administrează şi reţeaua de distribuţie apă), al
cărei unic acţionar este Consiliul Local Municipal.
Reţelele de canalizare care colectează apele uzate
menajere, pluviale şi industriale au o lungime totală de
143,7 km, compunându-se atât din canalele
principale, cât şi din cele de legătură.

84%
79,5

mecanică (randament 90%), mai puţin ca treaptă de
epurare biologică (randament cca 60%), dar prin
retehnologizarea şi modernizările propuse a fi
realizate în următorii 3 ani, se preconizează
îmbunătăţirea randamentului de epurare la nivelul
acceptat de normele europene.
Sistemul termoenergetic
Municipiul Râmnicu Vâlcea dispune de alimentare
centralizată cu agent termic şi apă caldă de consum
pentru cca 104.000 persoane, majoritatea având
domiciliul în blocuri de locuinţe. Energia termică
pentru întreg oraşul se asigură prin termoficare, sursa
pentru agentul termic primar fiind C.E.T Govora S.A.
CONSUMUL ANUAL DE ENERGIE TERMICÃ
(Gcal/h/an)
19%

populatie

Volumele de apă uzată menajeră, pluvială şi
industrială se determină conform legislaţiei în vigoare.
Staţia de epurare are ca structură două trepte:
mecanică şi biologică. Aceasta a fost construită în
doua etape:
• Prima cu linie tehnologică având capacitatea de
510 l/ s, în 1979;
• A doua etapă, de extindere, cu a doua linie
tehnologică (în oglindă) de 510 l/s, în 1991.
Acest tip de staţie se înscrie în tipologia generală de
epurare a apelor uzate orăşeneşti existentă în ţara
noastră, în momentul de faţă neexistând practic
epurare avansată. Funcţionarea actuală a staţiei se
consideră satisfăcătoare, ca treaptă de epurare

25.223
25.223
1020
620
0
37.412
143,7

81%

agenti economici /
instituţii socioculturale

Necesarul urban de energie termică se asigură
prin:
• Reţeaua de termoficare - 315 Gcal./an ; în
prezent cele 24 puncte termice amenajate în
vechile centrale termice au o putere instalată
totală de 210 Gcal./h;
• Reteaua celor 10 puncte termice transformate
din 10 centrale termice de cvartal: 105 Gcal/h;
Sistemul existent asigură alimentarea integrală a
municipiului cu agent termic.
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Riscuri naturale şi antropice
Municipiul Râmnicu Vâlcea este expus atât riscurilor
naturale, categorie din care fac parte cutremurele,
alunecările de teren şi seceta, cât şi riscurilor
antropice, cel mai important fiind riscul chimic. Într-un
studiu realizat de PRODOMUS S.A Bucureşti în anul
1996, au fost analizate zonele supuse "hazardului
seismic şi al alunecărilor de teren", întocmindu-se
totodată şi un "Plan de protecţie – intervenţie
împotriva seismelor, alunecărilor de teren şi
accidentelor complementare".
Conform acestui studiu, teritoriul municipiului Râmnicu
Vâlcea se află situat din punct de vedere al zonării
seismice în zona cu gradul VII de seismicitate (seisme
ce încep să dea fisuri la colţurile deschiderilor – uşi,
ferestre – sau clădirilor).
Gestionarea teritoriului din intravilan
Creşterea cerinţei de suprafeţe şi de resurse naturale,
urmare a planificărilor de dezvoltare existente, a
condus de multe ori la conflicte de natură diversă în
gestionarea teritoriului în intravilan, prepoderente fiind
cele care vizau schimbarea folosinţei terenurilor.
Aceste conflicte trebuie rezolvate ţinând cont atât de
satisfacerea corespunzătoare a nevoilor umane de
locuire şi ambientale, cât şi de grija pentru folosirea
raţională a resurselor naturale.
Cu un procent de ocupare a terenului de 21%,
municipiul Râmnicu Vâlcea nu diferă prea mult de alte
localităţi similare din ţară. Construcţiile civile şi
edilitare executate în ultimii ani în municipiul Râmnicu
Vâlcea au fost realizate în conformitate cu
condiţionările stipulate în P.U.G, încercându-se pe cât
posibil să nu se strice echilibrul raportului intravilan –
extravilan, prin schimbări de categorii de folosinţă a
terenurilor sau de zonă funcţională.
Sub aspectul numărului de locuitori, al suprafeţei
ocupate şi al numărului de dotări, localitatea de centru
Râmnicu Vâlcea este cea mai dezvoltată, fiind
principalul rezervor de locuri de muncă în industrie,
comerţ şi servicii. Celelalte localităţi din componenţa
reşedinţei de judeţ sunt diferenţiate în funcţie de
amplasarea în spaţiul geografic: aşezări semirurale
desfăşurate de-a lungul drumurilor principale (spre
sud) sau simple cătune ascunse între dealuri, formând
trupuri independente.

Intravilanul existent, definit pe baza fostului perimetru
construibil şi fragmentat nefiresc, nu asigură cadrul
necesar dezvoltării libere a municipiului. În aceste
condiţii, terenurile obţinute pe baza Legii nr.18/1991,
nu pot fi utilizate pentru construcţii, în ciuda dorinţei
exprese a proprietarilor de a construi. Datorită lipsei
cronice de fonduri financiare, o eco-zonă cu potenţial
de agrement deosebit – Dealul Capela – integrată
organic în corpul municipiului, a fost practic
abandonată, micile intervenţii efectuate de-a lungul
anilor neaducând acest perimetru la parametrii
previzionaţi, printr-o necesară analiză de potenţial. De
asemenea, nu s-au instituit ferm şi imediat perdelele
de arbori cu rol de protecţie între zonele de locuit şi
zonele industriale.
Managementul deşeurilor urbane
Depozitarea deşeurilor
În municipiul Râmnicu Vâlcea serviciile de colectare şi
transport deşeuri sunt asigurate de:
S.C. URBAN S.A Râmnicu Vâlcea, S.C. GENERAL
BIM S.R.L şi S.C. CIVIC S.R.L - care colectează şi
transportă deşeuri menajere de la populaţie şi agenţii
economici;
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM. VÂLCEA - prin
Administraţia Domeniului Public asigură serviciul de
curăţenie stradală şi întreţinerea spaţiilor verzi.
Transportul deşeurilor de la producătorii de deşeuri se
realizează atât cu maşini specializate – 10
autogunoiere compactoare şi 2 autocontainiere – cât
şi cu alte mijloace de transport (5 tractoare).
Aproximativ 95% din parcul auto al societăţilor
prestatoare de servicii de salubritate prezintă o uzură
avansată, având o vechime de peste 8 ani.În ceea ce
priveşte colectarea deşeurilor stradale, aceasta se
realizează de către serviciul primăriei, cu un efectiv de
80 de lucrători şi un parc auto insuficient, format din: o
automăturătoare performantă, fabricaţie MercedesFaun şi 4 tractoare.
Din analizele efectuate rezultă că pentru evacuarea
deşeurilor municipale (menajere şi stradale) este
necesară înnoirea parcului auto, precum şi
achiziţionarea de utilaje de mică mecanizare specifice
curăţeniei stradale.
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Compoziţia deşeurilor municipale (%)
Metale
1,9
Hârtie/ Carton/ Cartonaj
5,35
Sticlă
4,4
Materiale de plastic
6,84
Materiale mixte
0,33
Materiale organice
59,56
Lemn
1,32
Textile
4,18
Materiale minerale
13,9
Materiale încărcate toxic
0,4
Produse de igienă
1,23
Materiale care nu au fost
0,5
identif icate
Total
100

Cantităţile de deşeuri colectate şi transportate de
societăţile prestatoare de servicii de salubritate
variază în funcţie de anotimp, de numărul populaţiei
(care se modifică în special pe perioada vacanţelor),
de frecvenţa de colectare şi nu în ultimul rând de
fluctuaţia beneficiarilor serviciilor de la un prestator la
altul. Cantitatea cea mai mare rezultă de la
gospodăriile individuale, de aproape două ori mai mult
de cât la blocuri, unde spaţiul limitat reprezintă una din
constrângeri. Din datele furnizate de prestatorii de
salubritate s-a observat că în ultimii ani a crescut
cantitatea de deşeuri colectată de la casele
particulare, datorită pe de o parte extinderii serviciului
de salubritate în zonele limitrofe ale oraşului (zonele
Goranu, Râureni, Căzăneşti), cât şi apariţiei de noi
construcţii în oraş. Numărul de persoane care
beneficiau la sfârşitul anul 1999 de servicii de
salubritate, la casele individuale era de circa 4802,
faţă de 4154 în 1996. În Municipiul Râmnicu Vâlcea
evacuarea deşeurilor se face fără o selectare
prealabilă, neexistând nici un fel de tratare şi
neutralizare a deşeurilor, singura metodă de eliminare
fiind depozitarea. Depozitarea deşeurilor urbane se
face la rampa Râureni, situată la 12 km de centrul
oraşului şi la o distanţă mai mică de 300 m de râul Olt.
Rampa Râureni funcţionează din anul 1978 şi are o
2
suprafaţă de 115.000 m . Rezerva de depozitare este
estimată la aproximativ 1 an, când se va atinge
capacitatea maximă a depozitului. Depozitul este
prevăzut cu un post de control, dotat cu un cântar
basculă pentru monitorizarea cantităţilor de deşeuri
aduse zilnic. Trebuie menţionat că depozitul nu este

construit conform normelor ecologice, nerespectând
distanţele minime faţă de de zonele de locuit şi de
apele curgătoare. Situaţia prezentă impune închiderea
imediată a actualului depozit de deşeuri şi
reconstrucţia
ecologică
a
zonei
respective,
concomitent cu deschiderea unei noi rampe de
depozitare a deşeurilor amenajată conform criteriilor
ecologice stabilite de Uniunea Europeană. Primăria
Municipiului Râmnicu Vâlcea a atras în acest sens, 11
milioane euro, fonduri nerambursabile de la UE, pe
programul ISPA. Lucrările de închidere a depozitului
actual, precum şi de construire a unui depozit
ecologic, vor începe în cursul anului 2003.
Reciclarea deşeurilor
O parte din materialele refolosibile (hârtie, carton,
sticlă, fier) se recuperează direct de la producătorii de
deşeuri sau indirect prin intermediul întreprinzătorilor
particulari, printr-o unitate specializată, REMAT.
Această unitate are pe teritoriul oraşului mai multe
puncte de precolectare, unde populaţia şi agenţii
economici pot depune deşeurile refolosibile contra
cost. În anul 1999, cantităţile de materiale refolosibile
colectate de REMAT Vâlcea au fost de 3356 tone, din
care 2600 de tone oţel. Având în vedere că în 1999 au
fost depozitate 114850 tone deşeuri, rezultă un
procent de doar 3% de recuperare a materialelor
refolosibile din deşeuri solide, ceea ce situează
Municipiul Râmnicu Vâlcea sub media pe ţară.

I.1.3 – Capitalul social

I.1.3.1 Structura şi dinamica populaţiei

La

1 iulie 2001 populaţia Municipiului Rm.Vâlcea
însuma 119.601 locuitori din care 58.373 bărbaţi 48,64% - si 64.647 femei - 51,36% - constatându-se o
creştere an de an a populaţiei; sporul natural al
populatiei (+3,24%), contrastând cu restul judeţului
unde sunt valori negative (-1,6%o), înregistrează
valori pozitive, concomitent cu mortalitatea infantilă
ce are un tendinţă descendentă favorabilă (8,02%o 1999; 2,4%o-2000).
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de stimulare a natalităţii şi protecţie socială a grupelor
vârstnice.
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Analiza dinamicii structurii populaţionale (pe grupe
de vârstă) în ultimii 25 ani, ca si proiecţiile
demografice până în 2020 evidenţiază tendinţa de
îmbătrânire a populaţiei, fenomen prezent si la
nivel national, susţinut de evolutia indicatorilor
demografici:
• rata de natalitate are o tendinţă descendentă
continuă - 8,5%o -1996; 8,16%o - 1999; 8,1%o
– 2000;
• mortalitatea generală are o tendinţă uşor
crescută faţă de anul 2000, totuşi sub media
pe ţară dar înregistrează valori crescute în
context european - 6,04%o - 1996; 4,92%o 1999; 6,36%o - 2000.
Grupa de
vârstă
0-9 ani
10-19 ani
20-29 ani
30-39 ani
40–49 ani
50-59 ani
60–69 ani
70-79 ani
peste 80 ani

Masculin

Feminin

Total

10.156
11.844
8.173

9.646
11.144
10.440

19.802
22988
18.613

11.312
7.954
4.614
2.448
862
348

11.935
7.033
4.272
2.812
1.343
579

23.247
11.987
8.886
5.260
2.205
927

Dinamica populaţiei are o evoluţie relativ pozitivă,
comparativ cu situaţia naţională, sporul natural pozitiv
contrabalansând fenomenul de îmbătrânire al
populaţiei, dar efectele procesului de îmbătrânire
demografică se vor simţi atât în sfera economică,
socială cât şi asupra derulării evoluţiilor demografice
viitoare, mai pregnant după 2005, când în populaţia
aptă de muncă (15-49 ani) vor intra generaţiile reduse
numeric născute după 1990, impunând măsuri active

mortalitate
generală

0

mortalitate
infantilă

-5
1996

1999

2000

valoare
m ed ie
nation ala

spor natural

I.1.3.2 Convieţuirea etniilor
Omogenitatea structurii etnice a populaţiei municipiului
Râmnicu Vâlcea, peste 98% din locuitori fiind de
naţionalitate română, a statuat un climat de
convieţuire paşnică şi stabilă, normale într-o
comunitate liberă. Prin urmare, nu au existat tensiuni
interetnice sau confesionale datorate populaţiei
minoritare. Practicarea religiei şi tradiţiilor individuale
de grup, indiferent de mărimea lui, a fost considerată
de populaţia majoritar-ortodoxă, un drept inalienabil al
fiecărei etnii, respectându-se apartenenţa declarată la
comuniunea de idei, cutume şi cult religios al
acestora.

Total municipiu
Rm. Vâlcea
(inclusiv Goranu)
români
maghiari
germani
rromi
alte naţionalităţi

1966

1977

1992

31.178
31.007
91
41
5
34

70.134
69.729
232
51
89
33

116.914
115.453
304
138
935
84

I.1.3.3 Formarea resursei umane
Dat fiind faptul că în orice societate structura nevoilor
şi nivelul aspiraţiilor depind de posibilităţile de
satisfacere, e de la sine înţeles că "optimul social"
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este o linie de orizont spre care înaintăm mereu, dar
care rămâne, totuşi, îndepărtată.

mediului de viaţă şi sărăcirea populaţiei. Municipiul
Râmnicu Vâlcea nu face excepţie de la aceasta,
starea economiei vâlcene punându-şi amprenta
asupra creşterii fenomenului şomajului şi, implicit, a
segmentului de populaţie inactivă.

Starea prelungită de tranziţie în care "vegetează ‘’
România, nu facilitează apropierea de ţinta optimului
social ci, dimpotrivă, accentuează degradarea

Populaţia activă şi inactivă, pe sexe, la recensămintele din 1977 şi 1992:
An de referinţă

5.I.1977

7.I.1992

Ambele sexe
Masculin
Feminin

70.134
36.022
34.112

Populaţia
activă
35.768
20.670
15.098

Ambele sexe
Masculin
Feminin

116.914
57.710
59.204

58.785
30.443
28.342

Populaţie - total

Cele mai drastice scăderi ale forţei de muncă s-au
înregistrat la numărul de salariaţi angajaţi în industrie
şi transporturi, urmare a transformărilor structurale
suferite de această ramură economică. În industrie
numărul salariaţilor a scăzut cu 11%, iar în transporturi
şi comunicaţii cu mai mult de 40%. S-a produs un
transfer al forţei de muncă din sectoarele productive,
respectiv industriale, în sectorul comercial, numărul
salariaţilor angrenaţi în aceste activităţi crescând de
peste 6 ori, ceea ce este firesc având în vedere că în
prezent, ponderea agenţilor economici comerciali este
de cca. 75% din totalul societăţilor înregistrate în
municipiu, ceea ce plasează oraşul ca dinamică în
sfera serviciilor şi a comerţului – unde însă, paradoxal
apare o lipsă de „mână de lucru” calificată.
Întârzierea aplicării unor reforme reale pe piaţa muncii,
în consens cu cele de restructurare economică
operate la nivelul întregii ţări, au creat dezechilibre
majore pe piaţa forţei de muncă, rata şomajului
atingând în Rm.Vâlcea, la sfârşitul lunii ianuarie 2002,
valoarea de 10,9%. Aceasta reflectă mutaţiile
economiei locale, dar şi incapacitatea ei de a absorbi
şi utiliza întreaga resursă umană de care dispune. În
acelaşi timp, valoarea înregistrată de rata şomajului,
situează oraşul Rm.Vâlcea sub media pe judeţ
(13,9%), dar peste media pe ţară.
Numărul şomerilor, la nivelul municipiului Râmnicu
Vâlcea, la sfârşitul lunii ianuarie 2002, era de 9055,
din care 3711 în plată şi 5344 fără drepturi băneşti.

Populaţia inactivă
34.366
15.352
19.014
58.129
27.267
30.862

Cauzele ce stau la baza evoluţiei şomajului pe
categorii de vârstă, sexe şi profesii sunt, în principal:
• disponibilizările colective;
• lipsa locurilor de muncă pentru încadrarea
absolvenţilor de învăţământ profesional,
preuniversitar şi universitar;
• neconcordanţa dintre structura cererii şi cea a
ofertei de muncă marcată de imobilitatea
profesională, îndeosebi pentru şomerii de la
categoriile de vârstă 30-39 şi 40 de ani.
• ponderea mare a femeilor în totalul şomerilor.
Aceasta a crescut de la 33,3% în 1997, la
37,8% în 1998, ajungând la 48,1% în anul
1999. La sfârşitul lunii ianuarie 2002, femeile
reprezentau 51% din totalul şomerilor
înregistraţi în municipiul Rm.Vâlcea (4618 din
9055).
• evoluţia nefavorabilă a acţiunilor socialeconomice, solicitările suplimentare de muncă
ale noilor generaţii şi ale unor persoane de
vârsta a doua.
Datorită faptului că şomajul este un fenomen
multidimensional (economic, psiho-social, cultural,
politic), care acoperă o mare diversitate de situaţii
concrete, graniţa dintre ocupare, şomaj şi inactivitate
este nedeterminată. În timp ce, pe de o parte, câştigă
teren forme atipice de ocupare (activităţile cu timp
parţial, interimatul, contractele pe durată determinată
etc.), pe de altă parte, în noţiunea de populaţie
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inactivă se ascund forme deghizate de şomaj ca
pensionarea anticipată, şomerii de lungă durată, ca şi
persoanele cuprinse în diferite dispozitive de formare
şi reconversie profesională. În fine, munca la negru,
apreciată ca afectând circa 10% din populaţia activă,
deplasează şi flexibilizează graniţa dintre şomaj şi
ocupare.
Strategiile şi politicile de ocupare şi formare
profesională ce au apărut în urma unui proiect al
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale cu Banca
Mondială au dus la înfiinţarea, de la 01.01.1999, pe
baza Legii nr.145/1998 a Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă. Factor activ pe piaţa
muncii, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă promovează parteneriatul în asigurarea
serviciilor de ocupare, în virtutea principiului
deconcentrării. Gestiunea resurselor alocate măsurilor
active în combaterea şomajului devine astfel o
problemă de interes general în care sunt implicate
Guvernul, sindicatele, patronatele, agenţii economici,
respectiv asociaţiile, fundaţiile şi consorţiile locale, ca
forme de organizare ale societăţii civile şi comunităţilor
locale.
Începând cu anul 2001, Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile teritoriale
(dintre care una locală, în Rm.Vâlcea) şi Centrele de
Formare Profesională promovează o nouă strategie
pe piaţa muncii, punând un mai mare accent pe
stimularea agenţilor economici, pe de o parte, şi
determinarea unui comportament activ al persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă, pe de altă parte.
Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă vine în
sprijinul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
privind facilitarea unor credite avantajoase pentru
activităţile de producţie, prestări servicii sau realizarea
de investiţii în construcţii.

I.1.3.4 Starea de sănătate
Actual, starea de sănătate reprezintă cumulul
condiţiilor grele de viaţă din anii premergători tranziţiei
(înainte de 1989) şi al condiţiilor tranziţiei,
caracterizată prin dificultăţi materiale şi sociale şi se
poate afirma că este critică comparativ cu nivelul
european.
Din analiza indicatorilor de sănătate globali şi specifici
reiese:

• tendinţa demografică de îmbătrânire a
populaţiei cu distribuţie pe sexe nesemnificativă
medical;
• comportamentul demografic în ultimii ani este
caracterizat prin reducerea numărului de copii
din familie, fenomen atestat de indicele
sintetic de fertilitate, în anul1999 - 25,19%o
sub valoarea medie naţională;
• speranţa de viaţă la naştere, indicator sintetic
al stării de sănătate, înregistrează valori relativ
bune comparativ cu mediile naţionale, dar cu
mult sub valorile europene – (79 ani în 1999);
• indicele mortalităţii generale este mult mai
scăzut, atât faţă de media naţională, cât şi faţă
de media judeţeană. Cele mai multe decese
provin din rândul populaţiei peste 64 ani, în
concordanţă cu tendinţa naţională şi fenomenul
de îmbătrânire al populaţiei;
• în structura mortalităţii specifice, ponderea o
deţin decesele datorate bolilor cardiovasculare
(1999 - 412 decese, în anul 2000 - 493
decese), urmate la mare distanţă de alte cauze:
boli ale aparatului digestiv, tumori, accidente
etc. Ponderea deceselor din cauză cardiovasculară (din total cauze deces) a crescut
continuu în ultimii 10 ani: 67% - 1996; 67% 1997; 67,5% -1998 si 68,8% in anul 1999,
urmând tendinţa pe ţară. Explicaţia acestei
situaţii trebuie căutată în fracţiunea riscului
atribuabil factorilor majori ai stilului de viaţă,
ineficientei subsistemului îngrijirilor de sănătate
preventive, curative şi de urgenţă, precum şi
carenţelor în tehnologiile moderne de
diagnostic şi tratament;
• ponderea deceselor prin cancer s-a menţinut
relativ constantă în ultimii ani;
• mortalitatea infantilă are o evolutie favorabilă,
dar dificultăţile legate de nivelul de trai fac ca
prevalenţa greutăţii mici la naştere să fie de
8,4%, cu 50% mai mare decât în ţările
europene; cea mai frecventă cauză de deces o
reprezintă bolile aparatului respirator - 40%;
• indicii de morbiditate generală, se evidenţiază
creşterea numărului şi frecvenţei bolilor
degenerative cu etiologie plurifactorială, mulţi
factori aparţinând stilului de viaţă şi condiţiilor
de mediu (primul loc este ocupat de afecţiunile
respiratorii în legătură şi cu expunerea cronică
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subliminală la poluanţi atmosferici generaţi de
Platforma Industrială Sud);
• morbiditatea crescută ca urmare a bolilor
infecţioase cu transmitere aerogenă, în
colectivităţile de copii (oreion, rubeolă,
varicelă), a hepatitei virale tip A (boala mâinilor
murdare), a tuberculozei, evidenţiază că nu
sunt încă asigurate condiţii de trai decent
(hrană, locuinţă, utilităţi urbane - apă,
canalizare), iar nivelul educaţiei sanitare este
mediocru.
• maladia SIDA înregistrează doar 43 persoane
în evidenţă, cifră care situează Râmnicu Vâlcea
cu mult sub nivelul incidenţei altor localităţi din
judeţ sau din ţară; modalitatea de infectare
predominantă fiind reprezentată de calea de
transmitere parenterală, ceea ce denotă
disfuncţionalităţi ale actului medical, atât
material cât şi profesional.
Asistenţa medicală este relativ bună în Râmnicu
Vâlcea. Comparativ cu teritoriul judeţului, populaţia din
municipiu are la dispoziţie o reţea de unităţi medicale
profilactice şi curative care acoperă majoritatea
specialităţilor medicale - 343 medici de toate
specialităţile, cu un program accesibil.
• asistenţa medicală primară este asigurată de
71 unităţi de medicină generală (cabinete,
societăţi civile, SRL)
• asistenţa medicală ambulatorie de specialitate
cuprinde 51 de unităţi publice şi private
deservite de 63 medici de diverse specialităţi.
• funcţionează 2 spitale de talie judeţeană Spitalul Judeţean Vâlcea – 1461 paturi, 142
medici specialişti, 561 cadre medii şi
ambulatorul de spital 75 medici şi 302 cadre
medii; Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie
Vâlcea - 282 paturi, 29 medici specialişti, 114
cadre medii.
• asistenţa medicală de urgenţă - asigurată prin
Serviciul de Ambulanţă al judeţului prin staţia
centrală din Rm. Vâlcea.
• asistenţa medicală de recuperare - Secţia de
recuperare medicală şi balneologie a Spitalului
Judeţean cu 52 paturi.
• servicii de medicină preventivă şi sănătate
publică asigurate de către Direcţia de Sănătate
Publică Vâlcea.

Secţii noi şi realizări de ultimă oră: secţia dializă,
reorganizarea prin mutare şi reamenajare a secţiei de
oncologie, reamenajarea şi dotarea serviciului de
urgenţe medico-chirurgicale din cadrul spitalului
judeţean.
Chiar dacă teoretic, prin statutul de asigurat, populaţia
are acces neîngrădit la servicii medicale, există forme
subtile de discriminare la acces liber respectiv:
• neasigurarea permanenţei de către medicii de
familie
• absenţa sau oferta insuficientă a unor servicii
de specialitate
• dotarea insuficientă, atât din punct de vedere
cantitativ cât şi calitativ, a unităţilor spitaliceşti
• preţul prohibitiv al unor medicamente, chiar şi
în regim compensat.
Persistă şi aici factori profunzi ce pot influenţa starea
de sănătate a populaţiei: sărăcia, lipsa unor
comportamente sănătoase, poluarea mai ales
habituală, stressul.
Deteriorarea nivelului sănătăţii şi a asistenţei medicale
a debutat înainte de 1989, datorită virulenţei şi
complexităţii unor condiţii specifici perioadei
respective. A existat un cumul de factori care au
influenţat negativ starea de sănătate şi care au
aparţinut domeniului economic, stilului de viaţă şi
subsistemului de îngrijiri. Aceasta înseamnă că
asistăm astăzi la urmările deciziilor luate în deceniile
7-8, ale căror efecte au început să se manifeste în anii
90, perioadă în care transformările economice şi
sociale au generat tensiuni suplimentare.
Sistemul sanitar fiind un subsistem al ansamblului
socio-economic, a urmat şi el dinamica întregului.
După 1989, la deteriorarea stării de sănătate a
populaţiei au contribuit şi următorii factori:
Reducerea venitului real al familiei, paralel cu
creşterea numărului (ponderii) familiilor care se
găsesc sub pragul sărăciei;
!

Structura dezechilibrată a bugetului familiei, în
sensul acordării unei ponderi din ce în ce mai mari
pentru alimente şi reducerii celor destinate serviciilor
şi procurării bunurilor de folosinţă îndelungată;
!

Disconfortul psihic generat de şomaj, insecuritate
socială, standard de viaţă scăzut, adoptarea unor
practici nesănătoase (consum de droguri), creşterea
alcoolismului şi tabagismului, precum şi scăderea
!
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pragului de vârstă şi structurii pe sexe datorită acestui
stil de viaţă;
Reforma lentă a serviciilor de sănătate (chiar dacă
Municipiul Râmnicu Vâlcea a fost unul din oraşele pilot
pentru introducerea reformei sanitare) legislaţie
insuficientă, permisivă, deficitară.
!

Reducerea în termeni reali a fondurilor pentru
sănătate alocate de stat, cât şi din bugetul familiei.
!

De aceea se poate prevedea şi pentru următorii 5-10
ani o evoluţie în continuare dificilă şi un nivel precar al
sănătăţii.

I.1.3.5 Educaţia
Transformarea societăţii atât din punct de vedere
economic, cât şi din punct de vedere social,
transformare vitală având în vedere perioada
traversată, presupune şi o schimbare profundă a
mentalităţii colective privind raporturile de muncă şi
stilul de viaţă. Acest lucru nu este posibil însă fără o
modernizare a sistemului educaţional de masă,
începând cu învăţământul primar. Învăţământul
preşcolar şi general a fost foarte sensibil la ideea
privatizării. Au apărut în oraş cel puţin trei grădiniţe
particulare şi un liceu. Efortul propriu individual trebuie
să susţină această schimbare, fără de care nu se
poate atinge dezideratul de a face parte dintr-o lume
nouă, dominată de puterea informaţiei
şi
comunicaţiilor rapide.

Total, din care:
- preşcolar
- primar şi gimnazial
- liceal
- prof esional şi de
ucenici
- superior

profilul industriei vâlcene a scăzut drastic, ceea ce
demonstrează fie o orientare a opţiunilor tineretului
spre alte orizonturi (cu împliniri şi realizări profesionale
rapide), fie o flexibilitate redusă a programelor de
învăţământ în direcţia creşterii atractivităţii meseriilor
lucrative. Decăderea învăţământului profesional şi de
maiştri este contracarată, în schimb, de dezvoltarea
unor forme de învăţământ vocaţional deosebite
(artistic, formativ, limbi străine) prin existenţa unor
instituţii şcolare ca:
•
•
•
•
•

Liceul de Muzică şi Arte Plastice
Şcoala Normală
Seminarul Teologic
Liceul Economic
Licee în care se studiază limbile străine intensiv
sau bilingv.

Total unităţi de
învăţământ, din care:
grădiniţe de copii
şcoli din învăţământul
primar şi gimnazial
cluburi ale copiilor
licee
şcoli profesionale sau de
ucenici
institute de învăţământ
univ ersitar

1999

2000

2001

75

76

78

29

29

29

16

17

17

2
16

2
16

2
16

10

10

12

2

2

2

1999
31.831
3.179
15.145

2000
29.721
3.100
14.131

2001
31.934
3.243
13.364

Şi totuşi, oraşul simte nevoia dezvoltării unor structuri
de şcolarizare care să se regăsească în noua
comandă socială, în concordanţă cu dezideratele
patronatului local.

9.305

7.989

9.243

2.139

2.392

2.601

2.063

2.109

3.483

O dezvoltare de excepţie a cunoscut şi învăţământul
universitar. Există acum în oraş două universităţi
particulare, Universitatea Constantin Brâncoveanu, cu
profil economic, acreditată de Comisia Naţională de
Acreditare, cu un număr de 1983 studenţi şi
Universitatea Spiru Haret, în curs de acreditare, cu un
număr de 1500 studenţi.

Populaţia şcolară a municipiului Râmnicu Vâlcea
reprezintă circa 28% din populaţia municipiului,
ponderea cea mai mare revenind copiilor din
învăţământul primar, gimnazial şi liceal. Se poate
observa că, în ultimii ani, învăţământul profesional şi
de ucenici, specializat pe meserii tradiţionale şi pe

Cu toate că se poate aprecia că, din punct de vedere
logistic, municipiul Râmnicu Vâlcea dispune atât de un
număr suficient de unităţi de învăţământ, cât şi de
cadre didactice care pot acoperi toate disciplinele

33
RÂM N IC U

VÂLC EA

impuse de programa şcolară sau opţionale, pregătirea
acestora pe probleme de mediu este deficitară şi
nesusţinută prin instruiri specifice într-un cadru
organizat.
În ultimii ani, fondurile alocate întreţinerii şi exploatării
unităţilor de învăţământ au fost sub necesităţii, ceea
ce a determinat degradarea din punct de vedere:
• al construcţiilor (degradare tencuieli, zugrăveli,
faţade, lucrări de hidroizolaţii) ;
• al utilităţilor (grupuri sanitare, vestiare,
distribuţia agentului termic, iluminat) ;
• al dotării nesatisfăcătoare cu mobilier (bănci
nediferenţiate pe grupe de vârstă) ;
• al dotării cu material didactic (slaba dotare cu
tehnică de calcul şi mijloace moderne de
predare: retroproiector, videoproiector, hărţi,
aparatură de laborator),
producând perturbări în activitatea didactică şi şcolară,
favorizând apariţia în rândul elevilor a afecţiunilor
colective (epidemii: hepatita acută virală tip A,
parotidită epidemică, rujeolă) şi individuale (miopie,
deformări de postură, afecţiuni afrigore).
De asemenea, cabinetele medicale şcolare sunt
insuficient dotate cu aparatură, materiale sanitare şi
medicamente, ceea ce a determinat dispariţia în unele
instituţii şcolare a acestora, precum şi o slabă
performanţă medicală a celor existente.
Învăţământul special a traversat anul 2001 cu mari
dificultăţi financiare, ceea ce a avut repercusiuni
asupra calităţii condiţiilor de viaţă ale elevilor în
instituţie, ca urmare a tergiversării aplicării la nivel
naţional a O.U.G. 29 şi H.G. 192 privitoare la
asigurarea protecţiei sociale a copiilor instituţionalizaţi
în unităţile de învăţământ special, de către serviciile
specializate locale.

•
•
•
•

Teatrul de Stat "Anton Pann"
Teatrul Municipal "Ariel"
Filarmonica "Ion Dumitrescu"
Galeriile de Artă – Filiala UAP Râmnicu Vâlcea

UNITĂŢI
Cinematografe cu peliculă
normală
Teatre

1996

1997

2002

4

3

2

1

2

2

Instituţii muzicale
*
Biblioteci-total , din care:
**
biblioteci publice

31
1

1
34
1

1
38
1

În municipiul Râmnicu Vâlcea mai există şi alte
instituţii de cultură, care fiinţează de mai bine de
jumătate de secol şi care pot oferi cetăţenilor servicii
culturale diverse pe măsura opţiunilor individuale, ca
de exemplu:
• Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanu" care
a fost înfiinţată în anul 1950 şi are ca secţii:
filialele din cartierele Ostroveni, Traian, Goranu,
secţia de limbi străine, secţia pentru copii,
secţia de împrumut pentru adulţi şi audiovizuale
- ludoteca.
• Muzeul de Istorie şi
• Muzeul de Artă, secţii ale Muzeului Judeţean
de Istorie
• Şcoala de Arte care oferă copiilor şi tinerilor
din oraş posibilitatea unor activităţi multiple şi
interesante în acelaşi timp.
Creditele bugetare repartizate pentru desfăşurarea
manifestărilor culturale sunt, aşa cum se poate
observa, total insuficiente pentru desfăşurarea unei
vieţi culturale pe măsura aspiraţiilor şi tradiţiilor
existente:

I.1.3.6 Cultura
Din punct de vedere cultural, municipiul Râmnicu
Vâlcea are o viata animată, existând numeroase
posibilităţi de participare la evenimente artistice
organizate ocazional sau permanent.
După 1989 s-au afirmat personalităţi artistice locale şi
instituţii de cultură ce funcţionează în municipiul
Râmnicu Vâlcea, obţinând rezultate deosebite atât pe
plan local, naţional, cât şi internaţional, cum ar fi:

Anul
1996
1997
1998

Suma - mii lei 47.900
178.994
68.828

Deşi, este evidentă preocuparea edililor şi oamenilor
de cultură pentru diversificarea paletei de oferte
culturale, în acest domeniu încă se mai constată
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deficienţe. Desfăşurarea lentă şi defectuoasă a
reformei în cultură generează disfunctionalităţi atât la
nivelul instituţional, cât şi în desfăşurarea actului
cultural.
Pierderea vocaţiei culturale de către o serie de
instituţii, cum ar fi Casa de Cultură, prin imposibilitatea
susţinerii financiare de către stat şi în absenta unor
legi favorabile (Legea Mecenatului, Impozitul pe profit
etc.) fac să dispară din peisaj aceste structuri, în timp
ce necesitatea apariţiei altora este evidentă. Astfel, la
nivelul oraşului Râmnicu Vâlcea, ar fi necesară
realizarea unui Centru de animaţie culturală şi
educaţie permanentă.
Patrimoniul:
• Aşezăminte religioase: Episcopia Râmnicului,
Biserica Sfânta Paraschiva, Biserica Maica
Domnului
• Monumente:
Statuia
Independenţei,
Monumentul Eroilor
• Case memoriale: Casa Anton Pann
I.1.3.7 Sport şi agrement
Pentru recreere, Municipiul Râmnicu Vâlcea dispune
de câteva zone atractive, situate la distanţe relativ mici
de centrul oraşului şi de cartierele de locuit, la care
accesul se poate face pietonal, fără prea mari
dificultăţi, respectiv:
• Parcul Zăvoi, aparţinând municipalităţii;
• Dealul Capela, parte componentă a domeniului
public ce aparţine municipalităţii;
• Parcul Mircea cel Bătrân, aparţinând
municipalităţii;
• Gradina Zoologică, aparţinând municipalităţii;
• Baza de agrement şi recreere de la marginea
sudică a cartierului Ostroveni;
• Baza de agrement de la barajul lacului de
acumulare
din
nordul
municipiului,
concesionată unor societăţi private;
• Complexul sportiv TRAIAN (cuprinzând Sala
Sporturilor, arene deschise de tenis, volei şi
baschet);
• Stadionul municipal de fotbal “1 Mai“ cu dotările
aferente;

• Baze de agrement şi sportive private
(aparţinând unor societăţi comerciale, respectiv
OLTCHIM S.A – La Fedeleşoiu
şi
HIROCONSTRUCŢIA S.A – în nordul
municipiului);
• Complexul de agrement Casa Tineretului
Ostroveni.
Deşi există numeroase posibilităţi de recreere prin
sport, practicarea lui în masă este grevată de
diverse condiţionări cum ar fi:
• Insuficienţa fondurilor financiare alocate pentru
întreţinerea
sau modernizarea
dotărilor
existente şi a personalului însărcinat cu
curăţenia şi supravegherea păstrării ei;
• Lipsa mijloacelor de transport în comun
organizate pe trasee prelungite către bazele de
agrement şi ştranduri, mai ales în perioadele
estivale, ceea ce nu permite accesul comod al
tuturor categoriilor de populaţie;
• Limitarea accesului în bazele de agrement şi
sportive, la salariaţii societăţilor respective (cu
sublinierea că această limitare este relativă,
mulţi cetăţeni putând beneficia de serviciile
oferite în schimbul unei taxe, în limita numărului
de locuri disponibile);
• Utilizarea unor zone naturale neamenajate
pentru agrement şi îmbăiere - albia majoră râu
Olt şi albia majoră râu Olăneşti - cu
repercusiuni asupra stării de sănătate
(accidente, boli infecto-parazitare) a celor care
le utilizează, precum şi asupra calităţii factorilor
de mediu (sol, cursuri de apă).
I.1.3.8 Societatea civilă
Efortul de coeziune şi asociere a societăţii civile
constituie o preocupare reală la nivelul municipiului,
interesul de a rezolva o anumită problemă cu caracter
public fiind manifestat într-un mod coerent,
transparent şi echidistant faţă de potenţialii parteneri.
Astfel, în cazul definirii unor politici privitoare la o
problemă dată (situaţia mediului ambiant, dezbaterea
publică a bugetului local etc.) administraţia locală a
consultat cetăţenii, implicând în luarea deciziilor şi
reprezentanţi ai societăţii civile.
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Denumirea organizaţiei neguvernamentale
Numărul total al ONG,
din care:
- asociaţii
- f undaţii
- cluburi
- ligi
- patronate
- societăţi
- uniuni

1993

Evoluţia numărului de organizaţii
1994
1995
1996

1999

11

26

53

236

463

3
4

9
8

12
30

30
188

30
412

1
3
-

2
2
5
-

4
2
5
-

10
1
1
6
-

10
2
1
7
1

Organizaţiile sindicale, la nivelul judeţului, în anul
2000 se prezentau astfel: Cartel ALFA, Fratia, BNS, si
CSDR.
Trebuie menţionat că, dacă în 1995, Cartelul "ALFA"
avea 32.000 de membrii sindicali, datorită
disponibilizărilor, în anul 2001 numărul membrilor săi
s-a redus la 13.500.
Lipsa exerciţiului asocierii, apariţia tardivă a legislaţiei
în domeniu, a făcut ca, în Râmnicu Vâlcea, ca şi la
nivel
naţional,
funcţionarea
organizaţiilor
nonguvernamentale să fie defectuoasă. Pe de altă
parte, lipsa de încredere a cetăţenilor şi a autorităţilor
locale în caracterul şi eficienţa organizaţiilor societăţii
civile,
multiplele
conflicte
de
interese
şi
disfuncţionalităţi fac dificilă găsirea şi exprimarea
printr-un „glas comun” a ideilor şi aspiraţiilor fiecărui
membru al comunităţii. La nivelul municipiului sunt
înregistrate
circa
460
de
organizaţii
nonguvernamentale, dintre care numai 3% şi-au
demonstrat necesitatea şi eficienţa, celelalte
limitându-se la simpla invocare sau la o presupusă
utilitate.

I.1.3.9 Ordinea publică
Libertatea presei după 1989 şi cerinţa pieţei au
generat existenţa în Râmnicu Vâlcea a 4 cotidiene, 3
posturi de radio şi două de televiziune.
Se poate afirma că, la nivelul unui oraş cu aproximativ
119.601 de locuitori, mass media locală este extrem
de bine reprezentată şi se bucură de audienţă în
rândul cetăţenilor.

Climatul de încredere şi siguranţă în care trebuie să
trăiască şi să locuiască cetăţenii oricărei comunităţi
este asigurat de agenţii de ordine publică, în
colaborare cu cadre din jandarmerie şi gardienii
publici.
Urmarea activităţilor specifice întreprinse în anul 2001,
cadrele poliţiei municipiului Râmnicu Vâlcea au
constatat un număr de 1345 infracţiuni, cu un minus
de 927 faţă de anul 2000, 45% din acestea fiind de
natura economico-financiară, în creştere faţă de
perioada anterioară. S-au amplificat acţiunile cu
caracter preventiv, prin analiza celor peste 2638
sesizări ale cetăţenilor asigurându-se o cunoaştere
reală a fenomenului infracţional şi prevenirea faptelor
cu caracter penal. Poliţiştii de ordine publică, în
colaborare cu efective de jandarmi şi gardieni publici
au participat la măsuri de ordine şi pază, între care pot
fi amintite: 385 acţiuni şi controale, 13 razii, 102
măsuri de ordine şi altele, toate în scopul prevenirii
infracţiunilor stradale, a celor comise cu violenţă şi
pentru apărarea patrimoniului public şi privat.
Creşterea alarmantă a infracţionalităţii în ultimul
deceniu, manifestată prin: furturi din avutul obştesc şi
privat, violenţe stradale diurne şi nocturne, tâlhării,
delicvenţa juvenilă ori tulburări de linişte, s-a produs
pe fondul reducerii constante a resurselor materiale şi
umane alocate forţelor de poliţie, fapt ce a determinat
apariţia şi amplificarea sentimentului de nesiguranţă în
rândul populaţiei. În prezent se manifestă un proces
activ de erodare a încrederii publicului larg în poliţie,
fie datorită depistării unor cazuri de corupţie între
lucrătorii săi, fie a abuzurilor din timpul exercitării
sarcinilor de serviciu ale unor cadre poliţieneşti
(publicate în presă), fie menţinerii unor mentalităţi
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conservatoare privind rolul poliţistului în apărarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
În orice societate liberă, acest fenomen afectează
funcţionarea poliţiei ca instituţie la parametrii normali.
Erodarea încrederii şi respectului în poliţie poate fi şi o
consecinţă a faptului că aşteptările cetăţenilor nu sunt
conforme cu obiectivele poliţiei, deşi poliţistul în
activitatea sa urmăreşte cu precădere ca numărul de
infracţiuni să fie cât mai mic, ca legea – în ansamblul
ei - să fie respectată de toată comunitatea, iar
cetăţeanul, la rândul său, doreşte ca drepturile şi
libertăţile sale să fie ferite de abuzuri de orice fel şi să
se manifeste neîngrădit.
În conceptul de poliţie comunitară, poliţistul îşi
consacră o parte importantă din timpul sau de muncă
informării cetăţenilor cu privire la prevederile unor acte
normative, cu privire la noile forme de criminalitate (ca
traficul şi consumul de droguri), creând o punte de
legătură între poliţie şi cetăţeni, prin antrenarea
participativă a acestora în rezolvarea problemelor
comunităţii.

I.2 OBIECTIVELE GENERALE DIN
STRATEGIA DE DEZVOLTARE
DURABILÃ

Obiectivele

dezvoltării durabile ale municipiului
Râmnicu Vâlcea ţin cont de două cicluri de schimbări
urbane care s-au produs în ultimii 50 de ani. Specific
perioadei anilor `50-`80 ai sec. XX, primul ciclu s-a
caracterizat prin expansiunea accelerată a zonelor de
locuit în intravilan ca urmare a dezvoltării industriei
prelucrătoare, dar a avut un impact negativ în planul
design-ului urban, al habitatului, culturii comunitare şi
mediului ambiant şi a condus în cele din urmă la
suburbanizare, proliferarea economiei informale,
permanentizarea stării de sărăcie, restrângerea (si
enclavizarea) zonelor de locuit mai bogate. Cel de al
doilea ciclu s-a declanşat după anii `90 ai sec. XX şi
se caracterizează prin amplificarea fenomenelor ce au
apărut în primul ciclu, la care se adaugă fenomenele
demografice pe fondul schimbărilor lente produse în
structura economică. Această evoluţie a oraşului este
similară cu tendinţele care s-au înregistrat în unele

areale urbane ale ţărilor Europei Centrale şi de Est,
precum şi în unele areale urbane din ţările periferice
ale UE (grupul ţărilor de coeziune: Spania, Portugalia,
Grecia).
Pe ansamblu, dezvoltarea sau regenerarea unei
aşezări urbane este determinată semnificativ de
schimbările care se produc în structura economiei
locale, în structura populaţiei şi în cultura comunitară.
Pe de altă parte, dezvoltarea unui sistem urban este
în mod substanţial influenţată de aplicarea unui
management adecvat şi axat pe patru ţinte principale:
dezvoltarea infrastructurii şi asigurarea accesului la
această infrastructură, asigurarea accesului la
locuinţă, protecţia mediului ambiant şi diminuarea
sărăciei. Totodată, dezvoltarea unui sistem urban
trebuie să ţină cont de caracterul limitat al resurselor
(de capital uman, natural şi financiar) ce impiedică o
autoritate publică să rezolve toate problemele
comunităţii, precum şi de alocarea echilibrată a
fondurilor financiare, având în vedere efectul de
evicţiune potrivit căruia, o creştere a cheltuielilor
publice determină o reducere a capitalului privat
investit. Ori, autoritatea publică trebuie să evalueze
permanent oportunitatea realizării unei investiţii în
raport cu resursele financiare prezente şi cu cele
viitoare, ţinând cont de opţiunile populaţiei, astfel încât
să fie încurajată responsabilitatea comunitară şi
individuală în realizarea unui proiect de dezvoltare
locală, precum şi parteneriatele public privat.
În plus, dezvoltarea urbană este determinată de
regândirea arhitecturii urbane. Profund afectate de
schimbările de concepţie în construcţiile civile din anii
`50-`80 (blocuri de locuit) şi de kitch-urile arhitectonice
ale anilor `90, tradiţiile culturale urbane şi echilibrul
social s-ar putea regăsi într-un mediu arhitectonic
complet redefinit, care să ia în considerare valorile
arhitectonice clasice specifice zonei sau cele de
referinţă de tip occidental.
Evaluarea sistemului socio-economic reprezentat de
municipiul Râmnicu Vâlcea a scos în evidenţă toate
vulnerabilităţile ce se manifestă la nivelul capitalului
natural, economic şi social, ce creează multiple
disfuncţionalităţi şi presiuni atat în planul calităţii vieţii
individuale şi comunitare, cât şi în mediul economic şi
ambiental. Analiza SWOT, realizată cu ocazia
evaluarii starii sistemului mai sus amintit, subliniază
punctele tari şi pe cele slabe, cât şi oportunităţile de
care dispune administraţia, pentru a combate
ameninţările potenţiale.
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Puncte Tari
Resurse complexe şi poluare moderată
Industrie div ersif icată pentru export
Aşezare geograf ică f avorabilă turismului
Calif icare bună a f orţei de muncă
Serv icii publice bine organizate
Sistem educaţional de niv el ridicat
Structura etnică omogenă
Oportunităţi
Exporturi preponderente în U.E
Posibilităţi concesionare servicii publice
Programe construcţii locuinţe sociale
Adoptare SMM şi certificare ISO 14001
Asistenţa medicală îmbunătăţită
Lipsă ef ecte suprapopulare
Mass media locală bine reprezentată

Concluzia ce se desprinde din această analiză este că
regenerarea urbană, axată pe stimularea activităţilor
economice nepoluante şi dezvoltarea infrastructurii de

Puncte Slabe
Constrângeri de relief
Serv icii turistice de slabă calitate
Inv estiţii interne şi străine scăzute
Transport în comun deficitar şi poluant
Diminuare supraf eţe spaţii v erzi
Procent ridicat de pensionari
Şomaj în creştere
Ameninţări
Mediu economic ostil
Lipsă stimulente fiscale
Creşterea gradului de sărăcie
Dezv oltare economică nesustenabilă
Proprietate agricolă divizată
Dif icultăţi în colectare v enituri la buget
Creşterea delincvenţei, inclusiv juvenile

bază, care să permită creşterea nivelului de trai şi
îmbunătăţirea stării individuale de sănătate trebuie să
se constituie ca obiective generale ale strategiei de
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dezvoltare durabilă şi să fie definite ca repere
fundamentale ale Planului Local de Acţiune. Pornind
de la diagnoza prezentului, au fost identificate trei
scenarii în care poate evolua dezvoltarea municipiului
Râmnicu Vâlcea pe următorii 10 ani:
• Scenariul “pesimist” sau de risc, în care
toate componentele sistemului socio-economic
se situează pe un trend descendent,
caracterizat prin deteriorarea capitalului natural
(exploatare iraţională, poluare accentuată a
factorilor de mediu), adâncirea diferenţelor între
săraci şi bogaţi (lipsa resurselor pentru
finanţarea
sistemului
de
sănătate
şi
educaţional),
dezvoltarea
economică
neuniformă şi ineficientă.
• Scenariul “moderat” sau de stabilitate, în
care evoluţia sectorului economic, corectată
prin atenuarea discrepanţelor structurale
manifestate în prezent, va evolua pe un palier
constant, cu uşoara creştere a cifrei de afaceri,
fără a fi oferit însă, suportul unei finanţări
eficiente a sectorului social şi ameliorării calităţii
mediului şi sănătăţii.

• Scenariul “optimist” sau de dezvoltare
durabilă, în care atât remodelarea organizării
spaţiale, cât şi exploatarea durabilă a
resurselor locale şi încurajarea unor activităţi de
producere a bunurilor şi serviciilor cu mare
profitabilitate, dar nepoluante, vor transforma
acest sistem antropic într-un sistem apropiat
celor naturale, a căror dezvoltare se
perpetuează prin regenerare ciclică, durabilă în
timp.
Pentru definirea şi concretizarea celor trei scenarii, a
fost realizată o imagine predictivă a evoluţiei stării
capitalului natural şi a celui antropic (cu toate
componentele sale sociale, economice şi de mediu),
utilizând un sistem de notare cu calificative.
Rezultatele obţinute în urma evaluării, confirmă
opiniile experţilor cu privire la modificarea mai rapidă a
elementelor capitalului natural şi o evoluţie mai lentă a
capitalului social (ale cărui trăsături de comportament
şi mentalităţi sunt mai conservatoare).

EV ALU ARE EXPERTI
Domenii
Capital natural
Activ ităţi economice şi
mediu de afaceri

SCENARIU PESIMIST
Situaţie de risc
2,44

SCENARIU MODERAT
Situaţie de stabilitate
3,78

SCENARIU OPTIMIST
Dezvoltare durabilă
4,51

2,56

3,4

4,19

2,69
1,92

3,23
2,47

4,11
3,38

Organizare spaţială
Capital social
Nota:
1.0 - 2.5:
2.5 - 3.5:
3,5 - 4.5:
4.5 - 5.0:

■

situaţie
situaţie
situaţie
situaţie

rea
în curs de schimbare
satisfăcătoare
bună
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II. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE
Dezvoltarea durabilă a municipiului Râmnicu Vâlcea

presupune promovarea acelor principii şi mecanisme,
capabile să determine mutaţii profunde în mentalitatea
şi comportamentul întregii comunităţi. Analiza
problemelor şi evaluarea priorităţilor, sunt etapele
premergătoare realizării şi implementării Planului de
Acţiune – elementul central al planificării unei
dezvoltări durabile.
Prin natură, structură şi dimensionare temporală,
Planul de Acţiune este definitoriu pentru strategia de
dezvoltare, el trebuind să rezolve problemele şi
nevoile întregii societăţi la un nivel sistemic şi cu
perspective îndelungate. În acest scop, este necesară
integrarea tuturor resurselor locale într-un efort unitar
orientat spre atingerea scopului comun: o dezvoltare
armonioasă, de lungă durată, pe măsura aspiraţiilor şi
nevoilor societăţii.
În elaborarea Planului de Acţiune, ca parte a Agendei
Locale 21, administraţia municipiului Râmnicu Vâlcea
şi-a centrat preocupările pentru obţinerea unei
integrări complete, atât pe orizontală, prin îmbinarea
componentelor economică, socială şi ambientală, cât
şi pe verticală între toate nivelele puterii: comunitare,
naţionale, regionale şi locale, demers ce poate asigura
coerenţa procesului politic şi decizional.
Modelul de organizare şi sistemul adoptării deciziilor
în administraţia publică locală, trebuie să se adapteze
principiilor de gestiune urbană şi de gândire
ecosistemică, în spiritul Agendei Locale 21, impuse de
conceptul de dezvoltare durabilă. Un Plan de Acţiune
elaborat pe asemenea coordonate, utilizează în egală
măsură planurile generale de dezvoltare, bugetare şi
operaţionale (estimate de administraţie în funcţie de
resursele disponibile pe un orizont de timp limitat) şi
propunerile membrilor comunităţii, legitim exprimate
într-un parteneriat.

Implicarea tuturor partenerilor, fie că reprezintă
societatea civilă, fie că reprezintă administraţia publică
sau grupuri de interese, este cheia care deschide
drumul implementării rapide a Planului de Acţiune şi
realizării obiectivului strategic de durabilitate în toate
structurile dezvoltării noastre ca societate.
Este unanim acceptat faptul că problemelor cu care se
confruntă comunitatea noastră, trebuie să li se opună
o viziune strategică unitară, exprimată în obiective
specifice concretizate pe domenii de interes, cu
responsabilităţi clar definite, pentru a căror realizare
este necesară funcţionarea diverselor parteneriate.

II.1 MÃSURI DE ÎNTÃRIRE A
CAPACITÃÞII INSTITUÞIONALE

Pentru

îndeplinirea obiectivelor propuse în Planul
Local de Acţiune, Primăria Municipiului Râmnicu
Vâlcea – ca autoritate locală – trebuie să-şi întărească
capacitatea instituţională la toate nivelele de decizie şi
execuţie, această acţiune presupunând nu numai
atragerea şi furnizarea de resurse financiare
suficiente, ci şi mobilizarea resurselor umane,
identificarea celor mai eficiente mecanisme de
comunicare şi, nu în ultimul rând, reanalizarea
cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor.
Armonizarea procedurilor administrative locale cu cele
din Uniunea Europeană, structură la care România
doreşte să adere până în 2007, este unul din
principalele obiective urmărite de către autoritatea
locală, demarând în acest sens mai multe proiecte
aflate în plină desfăşurare.
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Cu
toate
acestea,
consolidarea
capacităţii
instituţionale este un proces de durată, în care
administraţia municipală trebuie să acţioneze hotărât
pentru identificarea tuturor situaţiilor de neconformare
cu legile româneşti Directivele U.E specifice, dar mai
ales pentru schimbarea radicală, de profunzime a
atitudinii funcţionarului public faţă de accesul
cetăţenilor la activitatea administraţiei.

de preaderare, este crucial pentru realizarea multor
proiecte incluse în Strategia de Dezvoltare Durabilă şi
Planul Local de Acţiune. Primaria Râmnicu Vâlcea a
beneficiat în ultimii ani de asistenţă tehnică şi
financiară din partea mai multor instituţii şi agenţii
internaţionale,
pentru
creşterea
capacităţii
instituţionale de absorbţie a acestor fonduri. Astfel, au
fost finanţate şi derulate următoarele acţiuni:

Confruntarea cu situaţii de neconcordanţă cere însă, o
abordare participativă a tuturor părţilor implicate în
acest proces, ce presupune utilizarea unor
mecanisme de comunicare eficiente, adaptate fiecărui
grup ţintă, capabile să transmită tranşant şi la obiect,
ce se doreşte din partea fiecăruia. În plus, pregătirea
şi instruirea personalului propriu din aparatul
administrativ, calificat şi mai ales interesat să-şi
adapteze stilul şi metodele de lucru la nivelele impuse
de legislaţia Comunitară este piatra de încercare a
oricărei structuri instituţionale din România, inclusiv a
municipalităţii Râmnicu Vâlcea. Aderarea la valorile şi
principiile de bază politico-administrative – cum ar fi
transparenţă,
predictibilitate,
responsabilitate,
viabilitate – este o condiţie esenţială pentru procesul
de integrare şi de dezvoltare durabilă.

• Realizarea Centrului de Informare a Cetăţenilor
(C.I.C), cu sprijinul Fundaţiei pentru o Societate
Deschisă,
având
ca
scop
creşterea
transparenţei în relaţia administraţiei cu
membrii comunităţii
• Programul ECOPROFIT iniţiat şi finanţat de
Guvernul Austriei şi firma DENKSTATT
Environmental Consulting, vizând identificarea
şi implementarea măsurilor de protecţia
mediului şi obţinerii de profit
• Programele de Conştientizare a Problemelor de
Protecţia Mediului şi de Managementul
Deşeurilor, iniţiate de primăria locală şi
finanţate de U.E din surse PHARE
• Programul Conservarea Energiei Termice,
având ca scop diminuarea poluării şi
introducerea principiilor economiei de piaţă în
sectorul de termoficare, finanţat de BERD din
surse PHARE
• Managementul Integrat al Deşeurilor, program
asistat şi finanţat de Agenţia Germană de
Colaborare Tehnică (GTZ), prin realizarea
căruia a fost implementat un nou sistem de
gestiune a deşeurilor şi s-au realizat studiile de

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea trebuie să-şi
modernizeze administraţia pentru a atinge nivelul de
funcţionalitate al „Spaţiului Administrativ European”,
răspunzând astfel unei duble provocări: ca promotoare
a principiilor de dezvoltare durabilă şi ca edil al unui
„oraş în drum spre integrare europeană”.
Accesul la fondurile nerambursabile pe care Uniunea
Europeană le pune la dispoziţia României în perioada
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fezabilitate pentru noul depozit ecologic de
deşeuri urbane.
• Asistenţa Tehnică pentru redactarea bugetului
local pe programe şi organizarea dezbaterilor
publice pentru aprobarea bugetului local,
program sprijinit şi finanţat de USAID
• Elaborarea AGENDEI LOCALE 21, proiect
realizat şi finanţat de PNUD şi Agenţia
Canadiană pentru Dezvoltare Internaţională
Parcurgerea etapelor acestor programe a fost
deosebit de utilă, dat fiind că instituţiile administrative
trebuie să fie capabile să conceapă, să dezvolte şi să
finalizeze asemenea proiecte în viitor, pregătind
planuri de realizare viabile, cu identificarea surselor
reale şi potenţiale de finanţare. Atragerea unor
investitori externi sau interni este dependentă nu
numai de seriozitatea cu care sunt elaborate aceste
planuri, ci şi de facilităţile oferite de municipalitate,
susceptibile a crea interes şi dorinţă de participare ca
donori. De asemenea, reconstrucţia instituţiei
administrative are implicaţii majore pentru buget.
Cheltuielile bugetare trebuie alcătuite în aşa fel încât
să ţină pasul cu schimbările economice, realităţile
sociale şi ambientale, oferind modalităţi noi, mai largi
şi neîmpovărătoare pentru baza de impozitare.

oricărui demers, inclusiv aducerii la îndeplinire a
Planului Local de Acţiune.

II.2 PROIECÞIA FINANCIARÃ

Bugetul

local reflectă, prin structura sa, atât la
capitolul cheltuieli cât şi venituri, evoluţia activităţii
economico-sociale a municipiului Râmnicu Vâlcea,
care se circumscrie coordonatelor generale de
dezvoltare a societăţii româneşti.
Principalele obiective strategice ale managementului
administraţiei publice constau în obţinerea unui buget
echilibrat, sustenabil în timp, capabil să asigure
furnizarea serviciilor publice şi creşterea solvabilităţii
financiare a administraţiei locale, astfel încât să se
garanteze o finanţare optimă şi echilibrată a
dezvoltării.
În fiecare an, bugetul a reflectat un „compromis” între
nevoile comunităţii şi posibilităţile de satisfacere a
acestora, situaţie ce a impus o repartizare complexă a
resurselor financiare limitate şi o folosire cât mai
eficientă a sumelor obţinute din sursele proprii şi
atrase.

În sfârşit, trebuie subliniat că întărirea capacităţii
administrative centrată pe construcţie instituţională
necesită nu numai resurse adecvate, ci şi o largă
susţinere publică şi un angajament pe măsură din
partea responsabililor politici locali, condiţii care
devenind accesibile, pot oferi şanse mari de succes

1
a.
b.
c.
2
3
4
5
6
a.
b.
c.

1

VENITURI OPERAŢIONALE
Venituri f iscale proprii ale APL
Cota def alcată din IVG
Alte transf eruri operaţionale din bugetele
centrale
2
CHELTUIELI OPERAŢIONALE
Rezultatul brut operaţional
Serv iciul anual al datoriei
Rezultatul net operaţional
Venituri pentru inv estiţii
Venituri proprii pentru investiţii
Transf eruri din bugetele centrale pentru inv estiţii
Studii f inanţate din fonduri externe
nerambursabile

În vederea prognozării financiare a autorităţii locale, a
fost utilizată următoarea structură a bugetului (sumele
sunt exprimate în mii euro):

1999
6.335
3.066
3.116

2000
8.272
3.614
4.189

2001
16.280
3.642
5.098

2002
16.581
3.843
3.977

2003
20.544
4.762
4.927

2004
24.376
5.650
5.846

2005
28.154
6.526
6.752

153

468

7.539

8.761

10.855

12.880

14.876

4.823

6.567

14.644

14.922

18.488

21.936

25.336

1.512
0
1.512
1.053
52
851

1.705
0
1.705
925
26
650

1.636
0
1.636
2.829
10
2.240

1.660
0
1.660
4.164
16
3.418

2.056
0
2.056
8.796
1.241
5.330

2.440
0
2.440
11.743
660
4.784

2.818
0
2.818
5.010
19
1.927

0

250

304

0
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1999

7
a.
8

Lucrări şi echipamente f inanţate din fonduri
externe nerambursabile
Cheltuieli pentru investiţii
Din care donaţii
Rezultatul bugetar primar

9
10
1
12

Împrumuturi primite în anul curent
Rezultatul financiar al anului anterior
Rezerv e
Rezultatul bugetar final

d.

Note:

1

2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

274

730

2.225

6.300

3.063

150
2.322
150
243

2.034
250
596

4.068
578
397

5.824
730
0

9.700
2.225
1.153

15.210
6.300
-1.027

9.828
3.063
-2.000

0
37
0
279

0
279
0
875

0
875
0
1.272

0
1.272
0
1.272

0
1.272
0
2.425

1.670
1.272
0
1.915

2.000
1.272
0
1.272

Veniturile operaţional e includ atât venituri fiscal e (înc asări di n impozite şi taxe locale) şi cât şi venituri nefiscale (cota defalcată din
impozitul pe venitul global şi alte transferuri operaţionale din bugetele centrale, cu sau fără des tinaţie s pecial ă), fiind utilizate
pentru ac operirea cheltui elilor cu ac tivităţile curente.
Cheltuieli operaţional e reprezintă totalitatea cheltuielilor autorităţii locale cu furnizarea ser viciilor publice, cu exc epţia celor de
capital şi a cel or cu s erviciul datoriei.

Pe baza acestor informaţii au fost determinaţi
următorii indicatori ce reflectă, într-o manieră sintetică,
solvabilitatea financiară şi bugetară şi eficienţa
managementului financiar: indicatori ai veniturilor sau
care reflectă capacitatea de a genera venituri,
indicatori ai cheltuielilor şi indicatori care reflectă
capacitatea de investire:
• Ponderea veniturilor operaţionale din totalul
veniturilor, în scădere de la an la an, ca urmare
a preocupării autorităţii locale de atragere a noi
surse
de finanţare pentru acoperirea
cheltuielilor operaţionale şi de capital
Ponderea veniturilor operationale din totalul
veniturilor
100

Ponderea veniturilor fiscale din totalul veniturilor
operationale
50
40
30
20
10
0

1999 2000

2001

2002 2003 2004

2005

• Veniturile totale pe cap de locuitor sunt şi ele în
creştere în perioada 1999-2005.

80
60

Veniturile totale pe cap de locuitor (Euro)

40
400

20
0

300

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
200

• Ponderea veniturilor fiscale din totalul
veniturilor, a cărui evoluţie în perioada analizată
reflectă scăderea presiunii fiscalităţii asupra
veniturilor populaţiei, în veniturile totale fiind
incluse şi alte surse decât impozitele şi taxele
locale.

100
0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005
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• Ponderea
cheltuielilor operaţionale
din
cheltuielile
totale,
a
cărei
tendinţă
descrescătoare reflectă existenţa unor resurse
bugetare suficiente atât pentru acoperirea
necesităţilor, cât şi pentru realizarea de
investiţii sporite în perioada imediat următoare.

Principalele obiective sunt prezentate în Lista de
investiţii anexată la acest document.

Investitii ca procent din total c heltuieli (%)
50

Ponderea cheltuielilor operationale din cheltuielile
totale (%)

40
30

80

20

60

10

40

0

1999

2000

2001

2002 2003

2004

2005

20
0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

• Ponderea investiţiilor din cheltuielile totale este
în creştere, începând din anul 2001, deşi în
urma procesului de descentralizare, o mare
parte a cheltuielilor necesare acoperirii unor
necesităţi de interes public (subvenţii, ajutoare
sociale, învăţământ) au fost transferate de la
bugetul central către bugetul local.
Se remarcă totodată importanţa pe care autoritatea
locală o acordă cheltuielilor de capital, prin atragerea
de fonduri pe termen lung pentru finanţarea
investiţiilor. Astfel, în perioada 2001-2002, Primăria
Râmnicu Vâlcea a atras fonduri în valoare de:
-

-

4.800.000 euro, de la bugetul de stat pentru
construcţia de locuinţe
11.600.000 euro de la Uniunea Europeană,
prin Programele PHARE, ISPA şi RICOP
pentru finanţarea proiectului Managementul
integrat al deşeurilor municipale şi pentru
lucrări publice
peste 580.000 euro de la investitori străini
(Agenţia Daneză pentru Protecţia Mediului),
pentru alimentare cu apă.

• Investiţiile pe cap de locuitor a căror creştere
subliniază încă o dată interesul autorităţii locale
pentru atragerea de fonduri pentru dezvoltarea
şi relansarea economiei locale.

Investitii pe cap de locuitor (Euro)
141
91

90
54
20

17

1999

2000

34

2001

2002

2003

2004

2005

Precizarea opţiunilor de dezvoltare la nivel local, prin
elaborarea listei de proiecte prioritare, va facilita
deschiderea pieţei investiţionale şi extinderea
oportunităţilor pentru investitori interni şi externi. În
plus, se vor putea atrage în continuare fonduri de la
Uniunea Europeană prin instrumentele deja
operaţionale şi la nivelul României (PHARE, ISPA,
RICOP) sau viitoare.
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II.3 OBIECTIVELE SPECIFICE ªI
PROIECTELE IDENTIFICATE

C.I

Modernizarea infrastructurii stradale

7.

Refacerea reţelelor stradale din zonele cu
circulaţie rutieră supraaglomerată

Obiectivele

8.

Amenaja rea unui pasaj rutier subnivel în zona
Ostroveni

9.

Construirea unui pod peste râul Olăneşti pentru
asigurarea fluenţei circulaţiei

generale şi specifice ale dezvoltării
oraşului ţin cont de resursele financiare, de costul de
oportunitate al capitalului la rezolvarea unei investiţii,
precum şi de necesitatea păstrării unui echilibru stabil
între investiţiile publice şi investiţiile sectorului privat,
astfel încât acestea din urmă să nu fie afectate printrun grad de impunere fiscală ridicat pe plan local.
Pornind de la cele 5 obiective generale identificate cu
ocazia evaluării situaţiei prezente, au fost prefigurate
următoarele obiective specifice şi acţiuni prioritare:

PROT ECŢIA M EDIULUI
A.II

Îmbunătăţirea calităţii habitatului uman

10.

Modernizarea parcului de transport urban

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ŞI
ASIGURAREA ACCESULUI NEÎNGRĂDIT
AL POPULAŢIEI ŞI CONSUMATORILOR
INDUSTRIALI LA ACEASTĂ
INFRASTRUCTURĂ

11.

Colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor
urbane în cadrul unui Management integrat al
deşeurilor

12.

Recuperarea, amenaja rea şi proteja rea spaţiilor
verzi din zonele Ostroveni, Nord, Traian şi
Libertăţii

A.I

Protecţia resurselor de apă şi utilizarea lor
raţională, servicii publice de calitate

B.II

Conservarea calităţii factorilor de mediu
(aer, apă, sol)

1.

Instituirea perimetrelor de protecţie sanitară a
elementelor sistemului de alimentare cu apă
potabilă

13.

Amenaja rea zonelor naturale de îmbăiere de pe
cursul inferior al râului Olăneşti şi râului Olt în
zona Barajului Nord.

2.

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă
potabilă

14.

Monitorizarea calităţii mediului şi impactului
asupra sănătăţii populaţiei

3.

Reabilitarea sistemului public de canalizare şi a
staţiei de epurare

15.

Reducerea emisiilor atmosferice poluante la
sursa de generare

B.I

Eficientizarea sectorului energetic
(producere şi distribuţie)

SĂNĂTAT EA P OPULAŢIEI

4.

Elaborarea Master Planului de Eficienţă
Energetică a Municipiului Râmnicu Vâlcea

5.

Reabilitarea şi controlul sistemului de producere
şi distribuţie agent termic

6.

Extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale la
consumatorii casnici

A.III Asigurarea asistenţei medicale pe grupe
de risc
17.

Program de asistenţă
gravide şi copilul mic

specializată pentru

18.

Program educaţional de planificare familială.
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B.III Adoptarea stilului de viaţă sănătos
19.

Program educaţional privind igiena alimentaţiei
şi practicile menajere

REGENERARE U RBANĂ

33.

Modernizarea şi extinderea zonei de agrement
Ostroveni

34.

Centru de Recreere

35.

Amenaja rea unui traseu turistic pe Dealul
Capela şi a sitului arheologic „Bourul de Piatră”

36.

Reamenajarea terenurilor sportive

37.

„Sportul pentru Toţi” – amenaja rea unei piste
pentru role, teren de minibaschet, piscină în
zona Zăvoi – Stadion

A.IV Gestionarea durabilă a intravilanului şi
extravilanului
20.

Elaborarea unui nou PUG şi regulament de
urbanism pe baza criteriilor de dezvoltare
durabilă

21.

Proteja rea mediului şi habitatului în conformitate
cu legislaţia comunitară

22.

Implementarea sistemului informatizat GIS

23.

Master Plan privind identificarea terenurilor
favorabile dezvoltării unor afaceri

24.

Conservarea patrimoniului istoric şi arhitectural

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII ŞI
PROT ECŢIE S OCIALĂ
38.

„InfoCariera” – centru de informare asupra
posibilităţilor de integrare socio -profesională

39. „Împreună cu Noi, mai aproape de Voi” – centre
social-culturale de cartier
40. .„Atitudini” – program educaţional de formare şi
dezvoltare a conduitei civice a tinerilor
41.

„Dialogul generaţiilor” – proiect de integrare a
pensionarilor în viaţa socială activă, alături de
copii şi tineri

B.IV Relansarea economiei locale
25.

Prospectarea potenţialului agricol şi oportunităţi
de relansare a producţiei agricole

42.

„Cozia – Centru de zi pentru asistenţa
persoanelor cu handicap neuromotor”

26.

Prospectarea relansării industriilor tradiţionale
compatibile cu profilul geografic şi geologic al
zonei

43.

Cămin de Bătrâni

44.

Facilitarea accesului persoanelor cu handicap
locomotor în instituţii publice şi în mijloacele de
transport în comun

45.

Program de capacitare a societăţii civile în
colaborare cu administraţia locală

46.

Program de sprijinire a integrării în viaţa socială
a tinerilor de peste 18, ani proveniţi din centrele
de plasament

27.

Centru de Afaceri – sursă de valorificare a
potenţialului economic local

28.

Implementarea sistemului de asigurare a
calităţii serviciilor administraţiei locale în
conformitate cu ISO 9000

29.

Amenaja rea unor spaţii destinate prezentării şi
comercializării produselor agricole şi pomicole

C.IV Dezvoltarea turismului autohton
30.

Centru de Informare Turistică

31.

Dezvoltarea pieţei culturale

32.

„Râmnicul Estival – Vacanţe Culturale Vâlcene”

Definirea obiectivelor specifice şi identificarea
proiectelor menite a le transpune în practică, a
necesitat elaborarea unei proceduri de selectare şi
prioritizare, pe care experţii angrenaţi în această
acţiune au dorit-o cât mai logică şi obiectivă. Din
multitudinea proiectelor propuse (în număr de peste
75) au fost alese într-o prima etapă 48, pentru a căror
ierarhizare în ordinea importanţei şi utilităţii a fost
imaginat un set de 10 criterii de prioritizare:
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Criterii
Sănătate şi protecţie publică
1. Proiectul previne un risc major de sănătate şi siguranţă
2. Proiectul reduce un număr important de cazuri de deces, vătămare ori îmbolnăv ire

Punctaj
0 – 5 puncte
0 – 5 puncte

Calitatea mediului
3. Proiectul reduce poluarea (aer, sol, apă)

0 – 10 puncte

Calitatea vieţii
4. Proiectul îmbunătăţeşte calitatea v ieţii unui număr mare de locuitori ai comunităţii; este
îmbunătăţită imaginea cartierului înv ecinat.

0 – 10 puncte

Dezvoltare economică
5. Proiectul va încuraja inv estiţiile în oraş şi va creşte activităţile generale de dezv oltare
economică ale comunităţii
6. Proiectul va permite apariţia unor posturi noi de muncă pentru rezidenţi în cursul acestui
proces
Financiar
7. Proiectul, o dată implementat, va rezulta în operaţiuni scăzute şi costuri menţinute la niv elul
de admisibile pentru mult timp
8. Veniturile rezultate din proiect sunt cel puţin egale cu cheltuielile proiectului, o dată ce
proiectul a f ost implementat
Documentaţie
9. Documentaţia tehnică şi financiară a proiectului este bine întocmită, completă şi aprobată
Etapizare
10. Proiectul va fi implementat după etapele stabilite; proiectul care a f ost bine organizat v a f i
prioritar în realizare
Efecte inter-jurisdicţionale
11. Proiectul va permite îmbunătăţirea relaţiilor existente cu jurisdicţiile învecinate comunităţii

Clasificarea proiectelor pe baza acestor criterii a
permis o primă ierarhizare matricială, care coroborată
cu alte informaţii calitative sau cantitative au condus la
definitivarea listei proiectelor prioritare, elaborată de
experţi. Cele 20 de proiecte, al căror punctaj le-a
propulsat pe aceasta listă, vizează ameliorarea tuturor
componentelor sistemului socio-economic existent,
prognozându-se o acoperire substanţială a majorităţii
obiectivelor propuse.
Rezultatul obţinut în urma procesului de prioritizare
(vezi anexa rezultate) este cu atât mai încurajator, cu
cât a fost obţinut în urma agregării opiniilor exprimate
independent de cei 6 experţi, şi constituie o bună bază
de plecare pentru dezbaterea obiectivelor şi
proiectelor prioritare cu toţi actorii implicaţi în
dezvoltarea durabilă a oraşului Râmnicu Vâlcea:
oameni de afaceri, servicii publice, membrii societăţii

0 – 5 puncte
0 – 5 puncte

0 – 5 puncte
0 – 5 puncte

0 – 10 puncte
0 – 5 puncte

0 – 5 puncte

civile, şi mai ales, administratorii acestei comunităţi,
dezbatere ce va fi organizată în următoarele 2 luni.
O dată finalizată, lista proiectelor prioritare va constitui
reperul principal spre care vor fi concentrate eforturile
financiare, umane şi materiale ale municipalităţii, pe
drumul ei spre integrarea europeană. Şi aşa cum este
firesc, rezultatele vor fi atent monitorizate pe baza
indicatorilor de dezvoltare urbană, uzitaţi şi utilizaţi în
prezent de către toate comunităţile care şi-au ales ca
unic drum de evoluţie şi continuitate în veacuri,
dezvoltarea durabilă.
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1. Managementul integrat al deşeurilor în
Municipiul Râmnicu Vâlcea

3. Reabilitarea şi controlul sistemului de
distribuţie a agentului termic

Investiţii pentru gestionarea integrată a deşeurilor în
vederea protecţiei mediului şi asigurarea condiţiilor de
sănătate a populaţiei prin:

Derularea unui program investiţional privind
producerea şi distribuţia agentului termic, eliminarea
pierderilor de agent termic în reţelele de distribuţie,
prin:

• introducerea sistemului de colectare selectivă a
deşeurilor municipale până în 2005;
• închiderea depozitului actual de deşeuri şi
redarea lui în circuitul agricol până în 2005;
• construirea unui depozit ecologic pentru
depozitarea deşeurilor municipale până în anul
2005;
• realizarea unei staţii de producere a
compostului până în 2005;
• campanii de informare şi conştientizare a
populaţiei.
Valoare proiect: 20,959 milioane euro
Durata proiect: 3 ani
Finanţare: U.E – 11,004 mil.euro nerambursabili,
Primărie – 3,5 mil. euro (credit B.E.I), contribuţii
private – 2,7 mil. euro, Taxe locale – 3,75 mil. euro
2. „O locuinţă pentru fiecare” – program de
construcţie a locuinţelor
Construirea de locuinţe destinate persoanelor cu
venituri reduse prin:
• atragerea de fonduri în vederea realizării a 314
apartamente;
• identificarea terenurilor disponibile şi realizarea
infrastructurilor necesare (alei de acces, spaţii
de joacă, parcări, reţele de utilităţi publice,
locuri pentru precolectarea deşeurilor).
Valoare proiect: 8,9 milioane euro
Durata proiect: 3 ani
Finanţare: Bugetul de Stat – 7,1 mil. euro, Bugetul
local – 1,7 mil. euro
Nota: Se va încerca găsirea unor noi surse de
finanţare pentru extinderea programului, fie prin
realizarea unor parteneriate public-privat, fie prin
atragerea unor fonduri pe diferite alte programe.

• modernizarea punctelor termice;
• contorizarea la nivel de scară de bloc în
proporţie de 100% până în 2006;
• înlocuirea reţelelor de distribuţie agent termic în
proporţie de 100% până în 2010;
• realizarea de izolaţii termice la nivelul
apartamentelor în proporţie de 100% până în
2010.
Valoare proiect: 28,5 milioane USD
Durata proiect: 8 ani
Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat sau obţinerea unor
credite pe termen

4. Protejarea mediului şi habitatului în
conformitate cu legislaţia comunitară
Iniţierea unui program etapizat de protejare a mediului
natural construit prin:
• recuperarea, reamenajarea şi protejarea
suprafeţelor destinate spaţiilor verzi din zonele
rezidenţiale;
• reaclimatizarea
unor
specii
floristice
tradiţionale.
Valoare proiect: 600.000 euro
Durata proiect: 2 ani
Finanţare: Bugetul Local poate asigura parţial suma
necesară, restul putând fi acoperit prin atragerea de
fonduri nerambursabile sau realizarea de parteneriate.

5. Elaborarea unui nou PUG şi regulament de
urbanism pe baza criteriilor de dezv oltare
durabilă
Restaurarea şi reabilitarea calitativă a mediului fizic şi
gestionarea judicioasă a teritoriului municipiului, ţinând
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cont de limitele capitalului natural (apă, sol, spaţii
verzi, habitate), conservarea patrimoniului culturalistoric şi de orizontul de aşteptare a membrilor
comunităţii, prin:
• regândirea actualului PUG pe criteriile
dezvoltării durabile;
• elaborarea unui nou Regulament de Urbanism;
• armonizarea normelor existente cu cele
comunitare
Valoare proiect: 240.000 euro
Durata proiect: 1 an
Finanţare: integral Bugetul Local

6. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă
potabilă
Derularea unui program investiţional de reabilitare a
sistemului de alimentare cu apă potabilă, în vederea
asigurării cantităţii şi calităţii la standardele Uniunii
Europene, prin:
• înlocuirea reţelelor degradate în proporţie de
70% până în anul 2008;
• extinderea reţelei de apă potabilă în zonele
deficitare – Goranu, Ostoveni Sud, Căzăneşti,
Copăcelu – până în 2005;
• revizuirea tehnică şi extinderea actualelor
capacităţi de înmagazinare până în anul 2005;
• contorizarea la consumator până în anul 2003;
• retehnologizarea sistemului de captare şi
tratare a apei.
Valoare proiect: 34,0 milioane euro
Durata proiect: 5 ani
Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat sau obţinerea unor
credite pe termen lung.
7. Colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor
urbane
Extinderea planului de colectare selectivă a deşeurilor
la nivelul întregului municipiu pentru minimizarea

cantităţii de deşeuri depozitate şi protecţia mediului
prin:
• amplasarea recipienţilor de colectare selectivă
pentru fracţiunile de reziduuri: hârtie, sticlă,
plastice, textile, organice;
• valorificarea prin reciclare şi/sau reutilizare a
fracţiunilor de reziduuri selectate în acest scop;
• organizarea de campanii de informare şi
educare a populaţiei;
• acordarea de facilităţi persoanelor fizice şi
juridice angrenate în acţiunile de colectare;
• identificarea pieţelor de desfacere pentru
valorificarea fracţiunilor selectate.
Valoare proiect: 34,0 milioane euro
Durata proiect: 5 ani
Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat sau obţinerea unor
credite pe termen lung.

8. Amenaj area zonelor naturale de îmbăiere de
pe cursul inferior al râului Olăneşti şi râului Olt
în zona Baraj ului Nord
Prevenirea poluării mediului ambiant şi proteja rea
stării de sănătate a populaţiei, prin:
• amenajarea zonelor tradiţionale de îmbăiere
utilizând bazine de înot tip plutitor;
• amenajarea unui spaţiu de plajă dotat cu utilităţi
sanitare;
• crearea condiţiilor de prestări servicii specifice
zonei de agrement (pentru râul Olt).
Valoare proiect: se elaborează P.U.D
Durata proiect: Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat sau obţinerea unor
credite pe termen lung.

9. Cămin de Bătrâni
Finalizarea căminului de bătrâni în scopul prevenirii
izolării persoanelor vârstnice şi îmbunătăţirea calităţii
vieţii acestora prin:
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• servicii medicale de recuperare şi readaptare,
asistenţă socială şi psihologică;
• antrenarea lor la un mod de viaţă activ;
• încurajarea şi facilitarea legăturilor interumane
şi de familie.
Valoare proiect: 2,925 milioane euro (pentru
finalizarea lucrarilor incepute)
Durata proiect: 2 ani
Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat sau obţinerea unor
credite pe termen lung.

10. Centru de Afaceri – sursă de valorificare a
potenţialului economic local
Organizarea activităţii Centrului de Afaceri în vederea
sprijinirii sectorului privat, prin:
• asigurarea unor sedii şi spaţii necesare
desfăşurării activităţilor specifice societăţilor
debutante;
• asigurarea de servicii de consultanţă în
domeniul afacerilor, utilizării TI în IMM-uri
• facilitarea accesului la informaţii privind sursele
de finanţare interne şi externe;
• intermedierea oportunităţilor de afaceri cu
parteneri interni şi externi.
Valoare proiect: Durata proiect: 1 an, cu P.I.F - 2002
Finanţare: integral cu fonduri de la Primăria Rm.
Vâlcea şi Guvernul Provinciei Flamande din Regatul
Belgiei
Notă: Centrul pilot ce va fi realizat va funcţiona ca o
societate comercială având ca acţionari fondatori
Primăria Municipiului Rm. Vâlcea, Consiliul judeţean
Vâlcea şi Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea

11. Modernizarea şi extinderea zonei de
agrement Ostrov eni
Diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei de petrecere a
timpului liber şi ameliorarea sănătăţii populaţiei prin:

•
•
•
•
•

extinderea capacităţii bazinelor cu apă sărată;
amenajarea spatiilor de parcare;
creşterea spaţiilor de cazare;
asigurarea serviciilor şi utilităţilor publice;
creşterea ofertei programelor de animaţie şi
divertisment.
Valoare proiect: Durata proiect: Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat sau obţinerea unor
credite pe termen lung.

12. Instituirea perimetrelor de protecţie sanitară
a elementelor sistemului de alimentare cu apă
potabilă
Demararea programului de instituire a zonelor de
protecţie sanitară în scopul prevenirii poluării surselor
de apă potabilă şi scăderii costurilor de potabilizare,
prin:
• identificarea, delimitarea, inscripţionarea şi
exploatarea
zonelor,
conform
Hotărârii
Guvernului 101/1997, eşalonat până în anul
2004.
Valoare proiect: Durata proiect: Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat sau obţinerea unor
credite pe termen lung

13. Amenajarea unor spaţii destinate prezentării
şi comercializării produselor agricole şi
pomicole
Stimularea producţiei agro-industriale locale prin:
• prospectarea potenţialului agricol şi a
oportunităţilor de relansare a acestuia;
• amenajarea
unor
spatii
comerciale
expoziţionale.
Valoare proiect: Durata proiect: -
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Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat sau obţinerea unor
credite pe termen lung

• realizarea unor puncte de interes: ludotecă,
mediatecă.
Valoare proiect: Durata proiect: -

14. „Cozia” – Centru de zi pentru asistenţa
persoanelor cu handicap neuromotor
Realizarea unui Centru de zi pentru copiii cu handicap
neuromotor în vederea prevenirii abandonului şi
instituţionalizării acestora prin:
• educaţie sanitară şi consiliere
• dezvoltarea capacităţilor de autoservire şi
mărirea gradului de independenţă;
• organizarea de activităţi recreative în vederea
integrării în comunitate
• implicarea comunităţii locale (autoritate locală,
ONG) în rezolvarea problemelor specifice
• atragerea de voluntari în activităţile de îngrijire
a persoanelor cu handicap.
Valoare proiect: Durata proiect: Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat sau obţinerea unor
credite pe termen lung.

Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat sau obţinerea unor
credite pe termen lung.

16. Reabilitarea sistemului public de canalizare
şi a staţiei de epurare a apelor
Derularea unui program investiţional de reabilitare a
sistemului public de canalizare şi a staţiei de epurare
a apelor uzate în vederea prevenirii poluării mediului
ambiant, prin:
• înlocuirea
reţelelor
degradate
şi
subdimensionate în sistem divizor în proporţie
de 80% până în 2008;
• extinderea sistemului public de canalizare –
Goranu, Ostroveni Sud, Căzăneşti, Copăcelu,
Ştirbei Vodă – până în anul 2005;
• retehnologizarea şi extinderea staţiei de
epurare a apelor uzate menajere până în anul
2010.
Valoare proiect: Durata proiect: -

15. Centru de Recreere
Realizarea unui centru de recreere cu largă
adresabilitate (copii, adolescenţi, tineri şi adulţi
pensionari) în vederea ameliorării condiţiilor de
petrecere a timpului liber prin:
• organizarea şi practicarea unor activităţi
recreative
pentru
socializarea
copiilor,
adolescenţilor şi tinerilor în afara spaţiului
şcolar;
• responsabilizarea tinerilor ca „actori” şi
beneficiari ai actului educaţional;
• stimularea creativităţii şi a spiritului asociativ–
participativ;
• implicarea pensionarilor în activităţi de
voluntariat pentru valorificarea experienţei
acestora şi păstrarea legăturii între generaţii;

Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat sau obţinerea unor
credite pe termen lung

17. Extinderea reţelei de distribuţie gaze
naturale la consumatorii casnici
Derularea unui program investiţional pentru extinderea
reţelei de distribuţie gaze naturale la nivelul întregului
municipiu, prin:
• atragerea de fonduri bugetare sau din alte
surse pentru construirea a 5 km/an, până în
anul 2005.
Valoare proiect: Durata proiect: 3 ani
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Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat sau obţinerea unor
credite pe termen lung.

Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat sau obţinerea unor
credite pe termen lung.

18. Modernizarea parcului de transport urban

20. Programul educaţional privind igiena
alimentaţiei şi a practicilor habituale menaj ere

Iniţierea unui program investiţional pentru creşterea
gradului de confort şi siguranţă a călătorilor şi
reducerea poluării atmosferice în oraş, prin:
• reînnoirea parcului de mijloace de transport în
comun conform Normelor Euro 3 şi Euro 4
până în 2010.
Valoare proiect: 5,7 milioane euro
Durata proiect: 3 ani
Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat sau obţinerea unor
credite pe termen lung.

19. „Sportul pentru Toţi” – amenaj area unei
piste pentru role, teren de minibaschet, piscină
în zona Zăv oi – Stadion
Amenajarea unui spaţiu pentru practicarea activităţilor
de educaţie fizică şi sport de masă, în vederea
ameliorării stării de sănătate, combaterea stresului şi a
sedentarismului, prin:
• identificarea şi dotarea unui teren adecvat
(terenuri de minibaschet, minifotbal, pistă role
etc.);
• organizarea activităţilor sportive recreative;
• atragerea unui număr cat mai mare de
participanţi.
Valoare proiect: Durata proiect: 1 an

Elaborarea şi derularea unui program educaţional în
parteneriat cu societatea civilă şi administraţia locală
privind riscurile asupra sănătăţii generate de practicile
habituale neigienice prin:
• conferinţe, simpozioane, material publicitar;
• declanşarea unor acţiuni interactive la nivelul
instituţiilor educaţionale şi al cetăţenilor.
Valoare proiect: Durata proiect: 10 ani
Finanţare: neasigurată, se caută surse prin realizarea
unui parteneriat public-privat.

II.4 STRUCTURI INSTITUÞIONALE
DE MONITORIZARE ªI EVALUARE

Din punct de vedere administrativ, primăria Râmnicu

Vâlcea are o structură organizatorică ce permite
adoptarea oricăror decizii sau hotărâri privind fie
încheierea unor parteneriate public-privat, fie
înfiinţarea unor servicii de utilitate publică.
Oricare ar fi natura iniţiativelor înaintate administraţiei
municipale, ele sunt evaluate, avizate de
compartimentele de specialitate (atât pe orizontală,
cât şi pe verticală) şi în urma întrunirii acordului
favorabil, supuse aprobării consiliului local, conform
schemei de mai jos:
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OFERTANT

CONSILIUL

PRIMAR

* analizează şi decid e

DIRECŢIA PROGRAME
*colectează şi transmite portofoliu de i ntenţii

DIRECŢIA
TEHNICĂ

DIRECŢIA
ECONOMICĂ

DIRECŢIA
JURIDICĂ

* analizează şi întocmeşte ra port de sp ecialitate

Acest circuit garantează nu numai selectarea
profesionistă şi competentă a ofertelor, ci şi
transparenţa absolut necesară oricărui demers pe
întreg fluxul administrativ. Mecanismul de evaluare şi
de adoptare a deciziilor, organic integrat actului
administrativ, este capabil să asigure tuturor
partenerilor sau proiectelor iniţiate o bază legală de
realizare şi funcţionare.
Pentru a monitoriza progresele înregistrate prin
implementarea acestor proiecte, administraţia trebuie
să-şi pună la punct un sistem coerent şi concret de
urmărire a modului în care sunt realizate şi, mai ales,
a efectelor pe care le induc aceste proiecte în viaţa
socială şi economică a comunităţii, la nivelul bunăstării
de lucru. Abordarea acestei maniere implică însă şi
participarea altor instituţii (fie guvernamentale, fie
neguvernamentale), fără aportul cărora monitorizarea
nu ar fi completă.

Plecând de la premisa că dezvoltarea durabilă este
un proces de schimbare profundă a viziunii asupra
mediului construit, ce favorizează dezvoltarea
economică, conservând resursele şi protejând
integritatea
persoanelor,
colectivităţilor
şi
ecosistemelor, s-a procedat la stabilirea unor indicatori
relevanţi
şi eficienţi
în
vederea măsurării
performanţelor atinse de administraţie pe drumul
devenirii sale ca o societate cu adevărat durabilă.
Indicatorii selectaţi sunt de natură să demonstreze
progresul atins de municipalitate, să contribuie la
îmbunătăţirea vieţii în oraşul Râmnicu Vâlcea şi să
promoveze dezvoltarea durabilă, evaluată în termeni
economici, ecologici, sociali, culturali şi instituţionali
(conservarea resurselor naturale, calitatea aerului,
reducerea zgomotului, sănătate şi siguranţă,
gestiunea deşeurilor, competitivitate economică,
ocupare, calitatea infrastructurii, viabilitate urbană,
presiunile asupra mediului din partea construcţiilor,
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aspecte socio-culturale etc.). Alegerea indicatorilor de
durabilitate a fost un proces îndelungat, principala
preocupare a elaboratorilor fiind aceea de a găsi un
set de indicatori care să meargă dincolo de abordările
sectoriale clasice, cu perceţie separată pe domenii
(economic, social sau de mediu) ce nu reflectă şi
legăturile dintre ele. În acest sens s-au luat în
considerare acei indicatori care pun în evidenţă
legătura directă, rezultată firesc din interacţiunea celor
trei domenii.
Această abordare, în care indicatorii fizici sunt
integraţi celor privind durabilitatea stilului de viaţă,
permite o monitorizare corectă şi concretă a modului
în care se realizează armonizarea între dezvoltarea
economică, păstrarea capitalului natural şi bunăstarea
socială, într-un demers comun, construit în egală

măsură de administraţie, sectorul privat şi societatea
civilă.
Criteriile care au stat la baza alegerii acestor indicatori
sunt următoarele:
• Realizarea de legături
• Relevanţa din punct de vedere politic
• Uşurinţa în înţelegere şi interpretare
• Credibilitatea şi acceptabilitatea
• Certitudinea din punct de vedere al datelor
• Accesibilitatea şi disponibilitatea
• Sensibilitatea la schimbări
În urma procesului de selecţie, operat în funcţie de
aceste criterii, au rezultat indicatorii de dezvoltare
durabilă propuşi în cadrul Agendei Locale 21:

ECONOMIC
SUBCATEGORIA
ENERGIE
PONDEREA ACTIVITĂŢII
ECONOMICE

FORŢA
DE MUNCĂ

CONSUM

POSIBILITATEA DE A
AVEA O LOCUINŢĂ
EGALITATEA
VENITURILOR
(DIFERENŢA DINTRE
SĂRACI ŞI BOGAŢI)
INVESTIŢII

INDICATORI
Cantitatea de energie produsă local (hidro, termo)
Consumul de energie
Număr societăţi cu capital privat şi de stat
Produsul intern brut local pe cap de locuitor
Venituri din turism faţă de veniturile totale
Număr turişti pe an
Structura economică (cifra de af aceri/domeniu)
Rata populaţiei active
Forţa de muncă activă şi pasiv ă
Niv elul pregătirii forţei de muncă
Rata şomajului
Venitul în f uncţie de ramura de activ itate
Comerţ (total mărf uri v ândute)
Deşeuri urbane generate
Deşeuri reciclate şi reutilizate
Structura cheltuielilor familiale
Număr locuinţe construite
Număr solicitări case
Număr familii de tineri căsătoriţi
Număr familii cu v enit peste v aloarea medie a veniturilor corespunzătoare unui trai decent
Număr familii cu v enit sub valoarea medie a v eniturilor corespunzătoare unui trai decent
Structura v eniturilor în % - vezi v enitul global
Volumul inv estiţiilor pe tip de activitate
Volumul inv estiţiilor străine
Volumul inv estiţiilor în tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor
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CATEGORIA: PROTECŢIA MEDIULUI
SUBCATEGORIA
AER

APĂ

PĂDURI

SOL
FAUNA ACVATICĂ
(PISCICULTURA)
BIODIVERSITATEA ŞI
CONSERVAREA
HABITATELOR
MANAGEMENTUL
DEŞEURILOR

DEŞEURI
PERICULOASE

RESURSE ALIMENTARE
LOCALE

INDICATORI
Calitatea aerului urban (NO2, SO2, ozon)
Emisii atmosf erice de CO2
Consum energie pe tip de combustibil
Consum de energie pe tip de sector
Relaţionarea consumului de energie cu CO2, NO2
Calitatea apei potabile (indicatori chimici şi microbiologici)
Calitatea apei recreaţionale (de îmbăiere)
Consumul de apă potabilă şi industrială
Calitatea apei de suprafaţă şi subterană
Preţul apei
Tipul de păduri şi v ârsta acestora
Numărul de tăieri f aţă de creştere
Supraf aţa împădurită faţă de supraf eţe tinere plantate
Supraf aţa şi volumul de lemn pierdute în incendii
Calitatea solului
Riscurile eroziunilor terenurilor cultiv ate datorate v ânturilor şi apei
Div ersitatea speciilor de peşte şi populaţie
Recolta de peşte comercializată
Rata de pescuit sportiv
Total supraf eţe
Total supraf eţe protejate
Specii supuse riscului
Cantitatea de deşeuri generate
Supraf eţe active de depozitare
Instalaţii de tratare deşeuri
Staţii de epurare
Sistem de tratare a nămolurilor
Volumul de apă uzată generată pe cap de locuitor
Locuri de depozitare activ e PCB
Uleiuri de transformator tratate
Uleiuri de transformator depozitate
Număr depozite pentru petrol
Locuri contaminate
Instalaţii pentru tratarea deşeurilor
Ev idenţa generatorilor de deşeuri periculoase
Cantitatea de deşeuri generate şi transportate (inclusiv medicale)
Poluări accidentale
Supraf eţe cultivate
Număr de persoane implicate în agricultură
Număr de pieţe agroalimentare, f erme
Cantitatea de lactate, carne şi produse vegetale produse pe cap de locuitor
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CATEGORIA: SOCIAL
SUBCATEGORIA
EDUCAŢIE

INFRASTRUCTURĂ

ECHITATE ŞI DREPTURI

CULTURĂ ŞI
AGREMENT
NUMĂR DE SITURI
ISTORICE

SĂNĂTATE

JUSTIŢIE

PERCEPŢIA ASUPRA
CALITĂŢII VIEŢII

INDICATORI
Rata şcolarizării
Acces la unităţile de înv ăţământ general şi biblioteci
Număr de licee şi scoli postliceale
Număr unităţi de înv ăţământ superior
Inv estiţii locale/guv ernamentale în programe de instruire
Rata de înscriere şcolară
Număr persoane fără acces la servicii publice (apă, canalizare, telefon, căi de acces)
Cheltuieli în infrastructură pentru întreţinere
Inv estiţii în servicii publice
Distribuţia v eniturilor
Număr familii dependente de ajutor social
Calitatea locuirii (număr locuinţe, suprafaţa de locuit per persoană, calitatea construcţiilor)
Număr de sesizări v izând încălcarea drepturilor
Număr de plângeri soluţionate
Număr de f emei şomere
Număr situri
Număr vizitatori/an
Număr cărţi împrumutate/an
Cheltuieli pentru restaurarea monumentelor istorice
Număr persoane angajate în activităţi de v oluntariat
Facilităţi recreaţionale pe cap de locuitor (nr. parcuri, m.p. spaţii verzi/cap locuitor, nr. zone
agrement, nr. f estivaluri)
Utilizarea serviciilor de sănătate faţă de necesar (nr. medici, asistente, cabinete medicale)
Speranţa de v iaţă la naştere
Spor natural al populaţiei
Mortalitate generală specif ică
Morbiditate generală specifică
Număr ani de viaţă potenţial pierduţi
Indici sintetici de fertilitate
Rata bolilor cu transmisie sexuală (SIDA, sifilis)
Indici de ef icienţă a serv iciilor medicale
Număr persoane vulnerabile asistate
Rata criminalităţii
Număr victime
Număr infractori reintegraţi în societate
Număr abuzuri raportate în cazul copiilor
Număr accidente rutiere
Niv elul de satisfacţie referitor la locul de muncă
Niv elul de satisfacţie al cetăţenilor ref eritor la asigurarea protecţiei indiv iduale şi a bunurilor
(raportat la gradul de inf racţionalitate)
Niv elul de satisfacţie al cetăţenilor f aţă de justiţie
Niv elul de satisfacţie al populaţiei f aţă de sistemul de sănătate
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SUBCATEGORIA

PARTICIPAREA LA
VIAŢA COMUNITĂŢII

■

INDICATORI
Niv elul de satisfacţie al populaţiei f aţă de sistemul public de educaţie
Număr de sinucideri
Rata participării la vot
Rata plătitorilor de taxe şi impozite locale
Număr de mese rotunde/dezbateri organizate pe div erse teme
Număr ore prestate în f olosul comunităţii
Număr organizaţii non-guv ernamentale (de tineret şi de femei)
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III. ANEXE
III.1 Programe cu finanþare
externã

PROGRAM REALIZAT 1
ECOPROFIT

În

ultimii ani, administraţia publică locală a
Municipiului Râmnicu Vâlcea a înregistrat progrese
substanţiale în diferite domenii ale dezvoltării durabile.
Importante schimbări au avut loc în domeniul
salubrităţii oraşului şi managementului deşeurilor, în
concordanţă cu prevederile standardelor Europene.
De asemenea a crescut nivelul transparenţei
instituţiilor administraţiei locale, prin crearea unui
Centru de Informare al Cetăţenilor, a unui Centru de
Informare în Domeniul Managementului Deşeurilor şi
prin organizarea de întâlniri şi consultări publice, pe
probleme distincte - dezvoltarea urbană, probleme
sociale şi buget - cu locuitorii municipiului.
Ca urmare, credibilitatea municipiului, în plan intern şi
internaţional, a crescut, iar ca o consecinţă a acestor
rezultate, Municipiul Râmnicu Vâlcea a primit trei ani
la rând, începând cu 1999, Diploma "Oraş în Drum
spre Integrare Europeană", din partea Uniunii
Europene, pentru progrese remarcabile în domeniul
apei, calităţii aerului, managementului deşeurilor şi
accesului la informaţii. În anul 2001, Râmnicu Vâlcea
a avut cea mai bună aplicaţie, obţinând diploma
completă “3 I – Informare, Integrare, Implementare
şi Educaţie Ecologică“.
În anul 2001, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a
fost prezentă cu proiectul de mediu ECOPROFIT la
Conferinţa Internaţională de la Bremen - "Autoritatea
Locală şi Iniţiativa Privată: Noi Parteneriate pentru
Secolul 21 pentru Crearea unor Oraşe mai Prospere
Împreună", unde a fost nominalizată ca finalistă în
cadrul secţiunii: "Utilizarea Eficientă a Resurselor
Naturale Locale".

Programul ECOPROFIT Râmnicu Vâlcea este un pas
important în implementarea măsurilor ecologice, de
dezvoltare durabilă în oraş.
ECOPROFIT – este un program finanţat de Guvernul
Austriei, care a demarat cu 10 companii în anul 2000.
Prin ECOPROFIT, companiile participante au primit
timp de 10 luni consultanţă din partea firmei austriece
DENKSTATT
Environmental
Consulting
&
Management, pentru identificarea şi implementarea
măsurilor de protecţia mediului şi obţinerii de profit.
În 8 seminarii şi 4 zile de consultanţă individuală
pentru fiecare companie au fost transferate cunoştinţe
de tipul: cum să fie utilizate resursele şi materiile
prime mai eficient, cum să fie optimizat procesul de
producţie, cum să se prevină producerea de deşeuri,
etc. ECOPROFIT a insistat pe problemele de apă,
deşeuri, deşeuri periculoase, emisiile de solvenţi,
electricitate, gaze naturale utilizate pentru încălzire
sau în procesul de producţie. Între seminariile
ECOPROFIT metoda a fost implementată pas cu pas
în toate companiile: au fost colectate şi prelucrate
datele de mediu, analizate şi comparate variantele
posibile de optimizare a procesului de producţie,
identificate, analizate, evaluate şi implementate cele
mai eficiente masuri de mediu.

PROGRAM REALIZAT 2
Conştientizarea problemelor de mediu
Pentru continuarea implementării legislaţiei de mediu
în Municipiul Râmnicu Vâlcea, promovată de Uniunea
Europeană, în ceea ce priveşte modul de evacuare al
deşeurilor, de reducere a cantităţilor de deşeuri prin
diferite căi de minimizare şi tratare, Primăria
Municipiului Râmnicu Vâlcea a iniţiat şi coordonat
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două
proiecte
de
educaţie
ecologică
"Conştientizarea
Problemelor
de
Protecţia
Mediului în Municipiul Râmnicu Vâlcea" şi
"Conştientizarea Problemelor de Managementul
Deşeurilor în Municipiul Râmnicu Vâlcea"
–
adresate atât populaţiei, cât şi instituţiilor şcolare.
Finanţarea s-a făcut din surse PHARE, bugetul alocat
fiind de 30.000 euro.
Scopul final al acestor programe a constat în
îmbunătăţirea condiţiilor sanitare şi estetice ale
oraşului, protejarea sănătăţii populaţiei şi protecţia
mediului şi, implicit, alinierea administraţiei locale la
standardele europene.
În cadrul programelor au fost iniţiate:
-

campanii de informare a cetăţenilor
promovarea educării ecologice în şcoli şi
grădiniţe cu sprijinul Inspectoratului Şcolar
Pentru sprijinirea acţiunilor prevăzute în proiect au fost
realizate postere, pliante şi broşuri cu tematică
ecologică.

PROGRAM REALIZAT 3
Centrul de informare a cetăţenilor
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a adus un plus
de eficienţă în comunicarea cu cetăţenii. Alături de
“Poşta Primarului” şi de buletinul de informare propriu
“Râmnicul”, începând cu octombrie 1999, în cadrul
unui program finanţat de Fundaţia pentru o Societate
Deschisă, a fost deschis un modern Centru de
Informare pentru Cetăţeni. Prin înfiinţarea şi
funcţionarea acestui centru, Primăria se aliniază
standardelor Uniunii Europene, care impun un cât mai
larg acces al publicului la informaţii.
Modul în care se transmite informaţia, din punct de
vedere tehnic, se face printr-o abordare cu totul nouă,
având în vedere următoarele:
• maniera modernă de preluare a solicitărilor
cetăţenilor;
• operativitate în îndrumarea cetăţenilor către
diverse departamente din cadrul şi din afara
primăriei;
• reducerea birocraţiei;

• optimizarea timpului de lucru al funcţionarilor
primăriei, prin reducerea timpilor de întreruperi
în muncă datorat răspunderilor la solicitări;
• punerea la dispoziţia cetăţenilor a unor
materiale informative, gen pliante, broşuri, în
vederea informării corecte şi complete.

PROGRAM REALIZAT 4
Program de asistenţă socială
Începând cu octombrie 1999, Primăria Municipiului
Râmnicu Vâlcea a iniţiat un program social, în
parteneriat cu Fundaţia pentru Tineret Vâlcea,
Asociaţia Filantropică “Salvaţi Bătrânii şi Bătrâneţea”
şi Uniunea Generală a Pensionarilor – Filiala Vâlcea.
Finanţat pentru început de către Fundaţia pentru o
Societate Deschisă, programul a fost preluat din iunie
2000 de către Administraţia Locală.
Programul “Birou de Servicii şi Asistenţă Socială la
Domiciliu pentru Persoane Vârstnice Defavorizate” are
ca scop identificarea situaţiilor-problemă cu care se
confruntă populaţia vârstnică, dependentă social (cu
pensii mici, abandonaţi de propria familie, fără un
ajutor direct) şi oferirea unui ajutor tranzitoriu în
vederea depăşirii situaţiilor de risc social în care se
află persoanele de vârsta a treia.
Prin acest program s-a dezvoltat o reţea de servicii de
asistenţă socială, de care în prezent beneficiază un
număr de 35 persoane cu vârsta cuprinsă între 60 şi
80 de ani, izolate social şi fără mijloace materiale.
Asistenţa la domiciliu constă în vizite săptămânale,
consult medical, medierea relaţiilor cu instituţii de pe
raza municipiului, ajutor la mici treburi gospodăreşti şi
este acordată de către un medic şi şase asistenţi
sociali, plătiţi de Primăria Râmnicu Vâlcea.

PROGRAM REALIZAT 5
Conservarea energiei termice
Primăria Râmnicu Vâlcea acordă o atenţie deosebită
protecţiei mediului, luând măsuri de diminuare a
factorilor de poluare în toate domeniile serviciilor
municipale. Astfel, în domeniul distribuţiei energiei
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termice, în ultimii doi ani, toate cele 10 centrale
termice au fost transformate in 10 puncte termice
moderne, iar până la sfârşitul anului 2002 toate
punctele termice vor fi modernizate integral.
În anul 2001, Primăria a beneficiat de o finanţare
nerambursabilă, oferită de BERD prin PHARE, în
cadrul programului “Conservarea Energiei Termice”.
Principalele obiective ale programului au constat în:
• identificarea necesităţilor investiţionale pentru
sistemul de producere şi distribuţie energie
termică şi întocmirea unui program de investiţii
care să satisfacă aceste necesităţi.
• evaluarea impactul actual al sistemului de
producere şi distribuţie al agentului termic
asupra mediului înconjurător, verificarea
modului în care sunt respectate standardele de
protecţia muncii, de ocrotirea sănătăţii şi
protecţia mediului, stabilite pe plan local,
naţional şi la nivelul Uniunii Europene.
• susţinerea introducerii principiilor economiei de
piaţă în sectorul de termoficare.

credit nerambursabil 59% (1.270.000 USD) din
partea Agenţiei Daneze de Protecţia Mediului.

PROGRAM ÎN CURS DE REALIZARE 2
Construcţia de locuinţe sociale
Urmare a unui deficit mare de locuinţe sociale,
Primăria Râmnicu Vâlcea, prin Ministerul Lucrărilor
Publice, Transportului şi Locuinţei, are în derulare
începând din anul 2000 un program privind construcţia
de locuinţe sociale.
Programul se adresează persoanelor defavorizate din
punct de vedere social, respectiv copiilor
instituţionalizaţi care au depăşit vârsta de 18 ani,
persoanelor cu venituri foarte mici şi fără locuinţe,
persoanelor care nu au condiţii de locuit conform
standardelor minime de igienă şi sănătate.
Prin acest proiect se vor realiza 7 blocuri cu câte 20
de apartamente cu 2 şi 3 camere, respectiv un total de
140 de apartamente.

PROGRAM ÎN CURS DE REALIZARE 1

Lucrările de construcţie vor dura circa 1 an de zile,
executantul fiind consorţiul englez Mivan – Kier.

Alimentare cu apă în zona Goranu

Lucrările de folosinţă generală (aleile de acces,
spaţiile de joacă, parcările, reţelele de utilităţi publice,
locurile pentru precolectarea deşeurilor) vor fi realizate
din surse de la bugetul local.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea împreună cu
Agenţia Daneza de Protecţia Mediului au demarat un
program privind introducerea sistemului de alimentare
cu apă pentru cartierul Goranu.
Unul din motivele pentru care a fost ales cartierul
Goranu este acela că în prezent cetăţenii şi societăţile
comerciale din zonă folosesc pentru alimentarea cu
apă fântâni care nu au debitul suficient de apă, iar în
unele apa nu are calităţi de apă potabilă. În marea
majoritate a cazurilor apa are duritatea foarte mare.
Obiectivele programului sunt:
• ridicarea standardului de viaţă pentru circa
3500 de locuitori şi stimularea dezvoltării
economice în zonă;
• implementarea unui sistem modern de gestiune
a apei şi a unui program de monitorizare a
calităţii apei.
• Lucrarea va fi finanţată din fondurile bugetului
local în proporţie de 41% (900.000 USD) şi

PROGRAM ÎN CURS DE REALIZARE 3
Managementul integrat al deşeurilor
Agenţia Germană de Colaborare Tehnică (GTZ), în
baza Acordului de Cooperare Tehnică încheiat între
Guvernul României şi
Guvernul Germaniei,
desfăşoară din 1997 un program de asistenţă
nerambursabilă în Municipiul Rm. Vâlcea, în domeniul
gestiunii deşeurilor urbane.
Scopul acestui proiect este promovarea unei strategii
naţionale de gestiunea deşeurilor urbane şi
implementarea unui sistem de administrare a
deşeurilor conform prevederilor standardelor europene
în Municipiul Râmnicu Vâlcea. Prima etapă a
proiectului a constat în îmbunătăţirea sistemului de
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colectare şi transport al deşeurilor prin donarea de
către Guvernul German a 5000 europubele şi trei
autogunoiere compactoare. Primăria a organizat
întâlniri cu asociaţiile de proprietari pentru a explica
condiţiile de amplasare a pubelelor şi importanţa
acestora, astfel încât s-a trecut la reamenajarea şi
igienizarea tuturor punctelor de colectare din oraş.
În cadrul proiectului s-a desfăşurat, cu sprijinul
consultanţilor germani şi a 10 studenţi de la
Universitatea Ecologică Bucureşti, acţiunea de
determinare a compoziţiei deşeurilor. Pornind de la
rezultatele obţinute (55% din totalul deşeurilor
menajere îl reprezintă vegetalele), Primăria a demarat,
începând cu luna octombrie 2001, colectarea selectivă
a deşeurilor organice într-o zonă pilot cu 1260 de
familii în vederea obţinerii de îngrăşământ natural prin
prelucrarea acestora într-o staţie pilot de compostare.
Programul urmăreşte implementarea unui nou sistem
de administrare a deşeurilor, având ca suport financiar
fonduri (ISPA) nerambursabile de la Uniunea
Europeană în sumă de 11 milioane euro şi un credit
de la Banca Europeană pentru Investiţii în valoare de
3,5 milioane euro, care va fi acoperit de la bugetul
local. Proiectul presupune următoarele investiţii:
•
•
•
•

Îmbunătăţirea sistemului de colectare
Închiderea depozitului actual de deşeuri
Construirea unei staţii de compost
Construirea unui depozit ecologic de deşeuri

PROGRAM ÎN CURS DE REALIZARE 4
Centrul de afaceri
La iniţiativa Guvernului Provinciei Flamande din
Regatul Belgiei au avut loc mai multe discuţii cu
Ministerul Industriei şi Comerţului din România pentru
construirea unui Centru de Afaceri în parteneriat cu
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul
Judeţean şi Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea în
oraşul Râmnicu Vâlcea.
Centrul de Afaceri creează cadrul unei bune
desfăşurări a activităţii firmelor cu un număr maxim de
9 angajaţi. Prin acest incubator de afaceri, firmele vor
dispune de consultanţă în domeniul afacerilor, de sedii
dotate cu elemente de birotică, de spaţiile necesare
desfăşurării activităţilor specifice (depozite, spaţii de

desfacere), precum şi de posibilitatea colaborării cu
companii din Belgia.
Începând cu luna noiembrie 2002, Centrul de Afaceri
va funcţiona ca o societate comercială, având ca
acţionari fondatori: Primăria Municipiului Râmnicu
Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea, Camera de Comerţ
şi Industrie Vâlcea, iar sub egida Guvernului Flamand
vor participa la constituirea societăţii două instituţii
(societăţi).

PROGRAM ÎN CURS DE REALIZARE 5
Programe cu finanţare de le U.E. – componenta
RICOP
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea este beneficiară
a trei proiecte cu finanţare de la Uniunea Europeană
pe componenta “RICOP - Lucrări Publice”,
respectiv:
• “Alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor
străzii Bâlciului – Zona Râureni – Râmnicu
Vâlcea”;
• Reparaţii şi modernizare cantină socială”.
• Clădire pentru Filiala Şcolii de Afaceri
Suma totală a proiectelor se ridică la valoarea de
622.679 euro, din care 90% fonduri nerambursabile de
la Uniunea Europeană.
Proiectul de alimentare cu apă are ca obiective
generale:
-

crearea unor condiţii de trai civilizate şi
asigurarea unui standard de viaţă şi
sănătate în concordanţă cu criteriile Uniunii
Europene pentru locuitorii din imediata
vecinătate a platformei chimice a oraşului;
- dezvoltarea şi întreţinerea reţelelor edilitare
în mediul urban.
Prin cel de-al doilea proiect se urmăreşte asigurarea
protecţiei sociale pentru persoanele defavorizate,
aflate în situaţii de risc social (familii cu mulţi copii,
pensionari, şomeri, vârstnici asistaţi la domiciliu etc),
prin crearea unor condiţii civilizate în cadrul cantinei
sociale şi asigurarea posibilităţii de cazare temporară
pentru persoanele fără locuinţă, copii ai străzii, bătrâni
neajutoraţi.
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Al treilea proiect urmăreşte lărgirea posibilităţilor de
formare profesională iniţială în vederea începerii unei
cariere, prin abordarea unui spectru mai larg de
meserii pe plan local, creşterea oportunităţilor de
calificare în meserii care să răspundă cerinţelor socioeconomice de moment şi de perspectivă, crearea de
oportunităţi de locuri de muncă pentru persoanele

disponibilitate pe plan
construcţie a sediului.

local,

pe

perioada

de

III.2 Bilanþul contabil
(mii euro)

ACTIVE
A. MIJLOACE FIXE, TER ENURI
1
ŞI OBIECTE DE INVENTAR

1999

2000

2001

4.082

3.937

4.954

5.893

124
124
0

448
448
0

4.891

5.445

5.441

37

37

131

9

9

15

2.3 D econtări şi debitori

1.818

1.945

1.493

2.4 C heltui eli
2.5 Materiale
TOTAL ACTIV

2.797
169
9.035

3.287 3.521
167
281
9.830 10.240

B. MIJLOACE BĂNESTI,
DECONTĂRI, CHELTUIELI ŞI
MATERIALE
1. Mijloacel e bugetul ui local
1.1 Disponibilităţile bugetul ui local
2
1.2 C heltui elile bugetului l ocal
2. Bugetele instituţiilor
2.1 Disponibilităţi băneşti
2.2 Mijloace băneşti şi alte valori

Note:

1

2

4.633

2002

PASIVE

1999

4.007A. FONDURI

B. VENITURI, FINANŢĂRI DE
5.607 14.047LA BUGET, DECONTĂRI ŞI
ALTE SURSE
166 4.6831. Sursele bugetului local
166
4582. Bugetele instituţiilor
0 4.2252.1 Finanţarea instituţiilor
9.3642.2 Venituri extrabugetare
1762.3 D econtări, creditori şi alte
surse
112.4 Mijloace cu destinaţie
specială şi credite bancare
1.3632.4.1 Mijloace cu desti naţie
specială
7.5612.4.2 Credite bancare
254
18.054TOTAL PASIV

2000

2001

2002

4.082

3.937

4.633

4.007

4.954

5.893

5.607 14.047

124
4.829
2.781

448
5.445
3.202

166
5.441
2.572

4.683
9.364
6.445

25

13

99

522

2.015

2.255

2.766

2.391

8

0

3

6

8

0

3

6

0

0

0

0

9.035

9.830

10.240 18.054

Mijloacele fixe, terenurile şi obiectele de inventar sunt înregistrate la val oarea lor de inventar, fără a se lua în consideraţie
diferenţele de evaluare.
Contul de cheltui eli va fi echilibrat cu contul de venituri la sfârşitul anului de referinţă, o dată cu determinarea
excedentului/deficitul ui bugetar.

III.3 Lista obiectivelor de investiþii pe anul 2002
Conform normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor prin trezoreria statului aprobate prin OMF
1169/12.06.97
- mii euro 1 Nr.
crt.
1

DENUMIREA OBIECTIVULUI
Extindere reţea gaze
Lucrări în continuare
Lucrări noi

2

Alimentare cu apă

Finanţate
Cheltuieli totale
2 Din surse externe
2002
De la bugetul local Din surse interne
3
nerambursabile
69
43
26
0
53
16

43
0

10
16

0
0

1236

379

13

844
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Nr.
crt.

3

4

5

6

7
8

Note:

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Finanţate
Cheltuieli totale
2 Din surse externe
2002
De la bugetul local Din surse interne
3
nerambursabile

Lucrări în continuare
Lucrări noi

947
289

363
16

0
13

584
260

Blocuri de locuinţe

1324

954

370

0

Lucrări în continuare
Lucrări noi

954
0

954
0

370
0

0
0

Modernizare străzi,
infrastructura

599

271

328

0

Lucrări în continuare
Lucrări noi

595
3

271
0

325
3

0
0

Managementul integrat al
deşeurilor

1624

0

0

1624

Lucrări în continuare
Lucrări noi

0
1624

0
0

0
0

0
1624

Asistenţă socială-total

153

29

6

117

Lucrări în continuare
Lucrări noi
Căminul de bătrâni
Lucrări în continuare

36
117
25
25

29
0
19
19

6
0
5
5

0
117
0
0

Lucrări noi
Modernizare cantina socială
Lucrări în continuare
Lucrări noi
Şcoala Română de Af aceri
Lucrări în continuare
Lucrări noi

0
126
12
114
3
0
153

0
10
10
0
0
0
29

0
2
2
0
0
0
6

0
114
0
114
3
0
117

Proiecte şi studii
Alte obiective
TOTAL

129
214
5346

119
202
1996

10
10
762

0
2
2587

Lucrări în continuare
Lucrări noi
Alte investiţii

2954
2049
342

1658
16
321

711
32
19

584
2000
2

1
2
3

1 euro = 30778 lei ( media ianuarie-septembrie 2002)
Prelevări de la bugetul de stat, fonduri constituite din contribuţiile cetăţenilor.
Fonduri exter ne nerambursabile contractate de Primăria Municipiul ui Râmnicu Vâlcea.
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III.4 Hotârârile consiliului local privind realizarea programelor,
subprogramelor ºi proiectelor în perioada 2000 – 2002
Număr
7/2000
99/46/2000
100/47/2000
111/58/2000

Titlul Hotărârii Consiliului Local
Construcţia de locuinţe

34/2002
35/2002

Transmitere teren în folosinţă gratuită ANL şi ratificarea convenţiei de transmitere
Aprobarea PUD Morilor – Argintari în vederea construirii de locuinţe prin ANL
Asigurarea utilităţilor pentru locuinţele executate prin ANL – Morilor, Izv orului, Argintari
Aprobarea studiilor de fezabilitate pentru „Modernizarea străzii Morilor”
Ratif icarea Conv enţiei încheiate cu Consiliul Judeţean pentru construirea locuinţelor sociale în
zona „Ostrov eni V”, Râmnicu Vâlcea
Aprobarea PUD Morilor – Argintari, modificat – construcţia de locuinţe
Modif icarea şi completarea HCL 7/2000 şi aprobare Convenţie de transmitere a unui teren către
ANL – construcţie de locuinţe
Ratif icare „Protocol de transmitere în f olosinţa gratuită a unui teren pentru construcţia de locuinţe
prin ANL zona Morilor - Argintari
Aprobarea studiilor de fezabilitate pentru „Alimentare gaze Râmnicu Vâlcea, Căzăneşti”, „Locuinţe
sociale Ostroveni V”, „Ansamblu locuinţe ANL (Morilor)”
Aprobarea studiului de fezabilitate la obiectul de investiţii „Ansamblu de locuinţe - Ostrov eni 6”
Transmitere în folosinţă a terenului pentru realizarea inv estiţiei „Ansamblu de locuinţe Ostrov eni 6”

42/2000
54/2001

Numirea unui reprezentant în Comitetul Local de Coordonare pentru „Agenda Locală 21”
Participarea la Conferinţa „Săptămână Verde”, organizată de UE la Bruxelles

113/60/2000
39/2001
74/2001
75/2001
118/2001

Cooperări interne şi externe

103/2001
180/2001

Cuantum contribuţia municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2001 pentru f inanţarea Agenţiei de
Dezv oltare Regională SV Oltenia
Asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea la Consiliul Internaţional pentru Iniţiative Locale de Mediu
(ICLEI)

Energie termică
48/2000
91/38/2000
101/48/2000
10/2001
45/2001
36/2002

Aprobarea proiectului de asistenţă tehnică în domeniul producerii şi distribuirii energiei termice cu
f inanţare BERD
Modernizare şi concesionare centrale şi puncte termice
Aprobarea „Studiului de oportunitate”, „Caietului de sarcini” şi „Instrucţiunilor pentru of ertanţi”
necesare concesionării serv iciului public „Producere şi distribuire energie termică şi apă caldă în
Râmnicu Vâlcea”
Comisie ev aluare of erte pentru concesionarea serv iciului public „Furnizare şi distribuire energie şi
apă caldă pentru consum”
Începerea procedurii de negociere directă pentru concesionarea serv iciului public „Producerea şi
distribuirea energiei şi apei calde pentru consum”
Concesionarea serviciului public Producere, transport şi distribuţie energie termică şi apă caldă în
Râmnicu Vâlcea” şi reorganizarea SC Termorim SA

Apa potabilă
112/59/2000

Aprobarea cooperării financiare între Municipiul Râmnicu Vâlcea şi Agenţia Daneză pentru
Protecţia Mediului pentru realizarea inv estiţiei „Sistemul de alimentare cu apă de la Râmnicu
Vâlcea la Goranu, inclusiv reţeaua de distribuţie în Goranu”
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Număr
21/2001
111/2001
55/2002

Titlul Hotărârii Consiliului Local
Aprobarea studiului de fezabilitate pentru inv estiţia „Alimentare cu apă pentru cartier Goranu,
Municipiul Râmnicu Vâlcea”
Includerea în lista de investiţii a fondurilor necesare alimentării cu apă strada Cîmpului
Aprobarea studiului f ezabilitate şi studiu pre-f ezabilitate pentru investiţiile promovate prin
Programul RICOP, componenta Lucrări publice – „Studiu de fezabilitate pentru inv estiţia
Alimentare cu apă potabilă a locuitorilor străzii Bâlciului, Copăcelu – Râureni”

Mediul de afaceri
22/2000
36/2001
55/2002

Asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea în v ederea constituirii unei societăţi (Guvernul Flamand)
Aprobarea PUD „Centrul de af aceri Flandra – Vâlcea”
Aprobarea studiului f ezabilitate şi studiu pre-f ezabilitate pentru investiţiile promovate prin
Programul RICOP, componenta Lucrări publice – „Studiu de fezabilitate pentru inv estiţia Clădire
pentru f iliala Vâlcea a Şcolii Române de Afaceri”

Managementul deşeurilor
37/2001
48/2001
155/2001
172/2001
26/2002
54/2002

Acceptare donaţie bunuri din partea Agenţiei Germane de Cooperare Tehnică (GTZ) – utilaje
pentru depozitul de deşeuri
Preluare în administrare rampa de deşeuri Râureni
Acceptare donaţie bunuri din partea Agenţiei Germane de Cooperare Tehnică (GTZ) – utilaje
pentru staţia pilot de compostare deşeuri
Acceptare donaţie minipubele pentru colectarea deşeurilor menajere
Înf iinţarea Unităţii de Implementare a Proiectului „Managementul Integrat al Deşeurilor Municipale
în Râmnicu Vâlcea”
Aprobarea studiilor de fezabilitate pentru proiectul „Managementul Integrat al Deşeurilor
Municipale în Râmnicu Vâlcea”

Programe de investiţii cu surse de la buget
9/2000
28/2000
188/2001
189/2001
57/2002

■

Aprobarea studiilor de pre-fezabilitate pentru obiectiv e de investiţii
Aprobarea
Aprobarea
Aprobarea
Aprobarea
Programul

dev izelor generale reactualizate pentru obiectiv e de investiţii
bugetului şi a listei de inv estiţii pe anul 2002
bugetului şi a listei de inv estiţii pentru activitatea autof inanţată pe anul 2002
co-f inanţării de la bugetul local pentru realizarea proiectelor aprobate de UE pe
RICOP, componenta Lucrări publice
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