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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 conceptului dezvoltării durabile. După zece ani, la Johannesburg în 2002, al II lea Summit
promovează AL21 ca principalul instrument în realizarea bunăstării populaţiei lumii. Dedicată administraţiei locale,
AL21 stabileşte prin participare publică un echilibru între dezvoltarea 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 sprijină activ dezvoltarea durabilă prin asistenţa acordată
în cadrul proiectului său de “Construire a capacităţilor locale de implementare a Agendei Locale 21 în România”.
Proiectul a fost imlementat în 9 oraşe-pilot, în perioada 2000-2002, iar ulterior intre 2003-2004, finalizându-se încă 13
oraşe. Proiectul acoperă în fiecare an un set de oraşe şi se află sub coordonarea Centrului Naţional pentru Dezvoltare
Durabilă, agenţia de implementare a PNUD pentru AL21.
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 o mărturie a
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
Dezvoltarea durabilă a Slatinei este pentru noi un
obiectiv la fel de important ca respectarea drepturilor
omului, educaţia, dreptul la muncă şi ca toate celelalte
valori care formează nucleul democraţiei.
În anul 2003 municipiul Slatina a intrat în Programul
Agenda Locală 21, care s-a dovedit a fi un instrument
modern de planificare şi management pentru oraşul
nostru. Slatina a devenit astfel unul dintre puţinele
oraşe din România care beneficiază de asistenţă
tehnică printr-un program al Organizaţiei Naţiunilor
Unite pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Locală.

implementarea programului Agenda Locală 21 la
Slatina.
Slatina a făcut şi va face în continuare paşi siguri pe
calea dezvoltării durabile pentru că strategia de
dezvoltare îmbină armonios dezvoltarea infrastructurii
cu crearea locurilor de muncă, protecţia mediului cu
educaţia, crearea unui mediu local de afaceri sănătos
cu protecţia socială.
Sunt convins că strategia locală pentru dezvoltare va
duce Slatina către împlinire.

În acest sens, am considerat oportună elaborarea unui
plan de acţiune comun, care să aibă la bază
propunerile tuturor instituţiilor locale importante; un
plan de acţiune care să vizeze toate domeniile şi în
care să se regăsească interesele tuturor membrilor
comunităţii; un plan care să elimine duplicarea de efort
şi să canalizeze resursele către acţiuni integrate.

Pentru că Slatina este un oraş al viitorului, fără nici o
îndoială!

Mulţumesc Programului Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare si Centrului Naţional pentru Dezvoltare
Durabilă, care prin asistenţa acordată au făcut posibilă

Gheorghe Păunescu,
Primarul Municipiului Slatina
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PREZENTARE GENERALĂ

ISTORIC
Săpăturile arheologice au demonstrat existenţa unei
aşezări umane pe vechea vatră a oraşului, aparţinând
culturii „de prund”. Relevante sunt
rezultatele
cercetărilor mai recente, constând în resturi ceramice
din cultura Vădastra şi Coţofeni. Totodată, zona a fost
locuită şi de triburile geto-dacice din ramura acilor,
având rezidenţa la Acidava, pe malul drept al Oltului,
pe Limesul Alutan. Pe raza municipiului Slatina s-au
descoperit unelte agricole din fier, ceramică romană
de lux (terra sigillata) şi comună, tezaure monetare.
Două aşezări romane au fost identificate la Slatina, în
punctul Strehareţi şi în cartierul Cireaşov. Atestarea
materială a locuirii acestui areal este mai slabă pentru
secolele IV-VII î.Hr., însă pentru secolele VIII-XIII
există dovezi de locuire, unele aparţinând Culturii
Dridu şi Vădastra, iar altele purtând urmele migraţiilor
pecenegilor, cumanilor şi tătarilor.
Slatina a fost atestată documentar pentru prima dată
în epoca medievală, la 20 ianuarie 1368 printr-un act
oficial: Vladislav I Vlaicu (1364-1377) acorda scutire
de vamă la Slatina tuturor negustorilor braşoveni.
În iunie 1522, la Slatina, Radu de la Afumaţi îi învinge
pe turcii otomani.
În timpul domniei lui Vlad Vintilă (1532-1535) este
emis un act care menţionează „cetatea de scaun
Slatina”.
Mihai Viteazul ia măsuri pentru restaurarea mănăstirii
Clocociov, de la Slatina, ca răsplată pentru serviciile
aduse de populaţie în demersurile sale politice.
În epoca modernă, Slatina a trăit din plin Revoluţia de
la 1821. Aici, Tudor s-a întâlnit cu căpetenia de
haiduci Iancu Jianu. Momentul politic a imprimat în
zonă stilul arhitectural „Tudor”.

Slătinenii s-au implicat activ în evenimentele politice
care au urmat: Revoluţia de la 1848, Unirea Moldovei
cu Ţara Românească din 24 ianuarie 1859, Războiul
de Independenţă – 1877, Răscoala ţărănească de la
1907, Unirea Principatelor din 1918, Primul şi Al
Doilea Război Mondial.

PREZENTARE GEOGRAFICĂ
Municipiului Slatina este poziţionat pe un culoar larg,
bine conturat şi delimitat, în zona de contact dintre
Piemontul Getic şi Câmpia Olteniei. De fapt, aşezarea
geografică a municipiului Slatina, sub aspect
morfologic, se limitează la sectorul de vale al râului Olt
cu dezvoltarea pe dreapta a acestuia şi se delimitează
la nord cu prelungirile sudice ale marii unităţi
cunoscută în literatura de specialitate ca podişul
„Piemontul” Getic: la est prin Dealurile Olteţului, la
nord Platforma Cotmeana, la vest parte din Câmpia
Boianului. La sud, sectorul de vale este delimitat de
subdiviziunea Câmpiei Romanaţiului cu contact pe
malul stâng al râului Olt cu Câmpia Boianului.
Municipiul Slatina este situat în zona de nord a
judeţului Olt, în partea de vest a Munteniei, pe Valea
Râului Olt, pe ultimele coline ale Platformei Cotmeana
(subdiviziune a Piemontului Getic), la contactul ei cu
Câmpia Slatinei. Oraşul se circumscrie ca unitate
fizico-geografică la extremitatea sud-vestică a
Platformei Cotmeana.
Din punct de vedere altimetric, oraşul este dispus între
160-175 m şi 110-112 m. Văile care străbat Municipiul
Slatina de la nord-est la sud-est sunt: Strehareţ,
Sopot, Clocociov şi Milcov (Urlătoarea). Ele au
caracter permanent, fiind alimentate din izvoare
situate la baza teraselor şi din precipitaţii.
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I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILÃ
I.1. EVALUARE

10,6 0C şi prin precipitaţiile medii anuale cu valori sub
515,7 mm.

I.1.1. Capitalul natural

Temperaturile medii lunare au o evoluţie normală, cu o
ascendenţă în prima jumătate a anului şi maxim în
luna iulie şi cu o descreştere spre sfârşitul anului.
Amplitudinea termică medie este de 24,8 0C. Această
valoare ne permite să includem zona Slatina în
regiunile cu amplitudini anuale relativ mari, care
corespund unui climat temperat continental, uşor
moderat.

I.1.1.1 Caracterizare fizico-geografică
Analiza funcţională a teritoriului presupune să
denumim spaţiul geografic respectiv ca „Zona Slatina”.
Municipiul Slatina, ca mare aglomerare urbană pentru
întregul spaţiu geografic al judeţului Olt este situat în
sud-sud vestul ţării, la 44026’’ latitudine nordică şi
24021’’ longitudine estică, având o altitudine ce
variază între 134 m în partea de sud a oraşului şi 172
m în partea de nord, zona cea mai înaltă.
Municipiul Slatina este aşezat pe stânga râului Olt,
ocupând suprafeţe apreciabile ale complexului de
terase ale râului.
Oraşul Slatina este amplasat într-un port amfiteatru, în
care zonele joase (din sud vest – sud), lunca propriuzisă a râului Olt, se încadrează la altitudini absolute de
130 – 135 m şi zonele mai înalte (nord) – în terasa
medie a râului Olt, la altitudini de 172 m.
Valea
Oltului
reprezintă
o
adevărată
axă
orohidrografică caracterizându-se prin asimetrie
morfologică, dar în sens invers, cu versantul stâng
înalt şi abrupt, iar cel drept prelung, cu terase înalte
neinundabile sau puţin inundabile şi terenuri foarte
bune pentru aşezări omeneşti şi agricultură.
În vestul municipiului Slatina se află un martor de
eroziune desprins din terasa înaltă, numit Dealul
Grădiştea.

I.1.1.2 Clima
Clima zonei aparţine tipului temperat continental,
exprimat prin valori medii anuale ale temperaturii de

În perioada 1896-2002 temperatura maximă absolută
a atins valoarea de +40,5 0C în anul 1952 în luna
august, iar minima absolută de -310C în luna ianuarie
1942.

I.1.1.3 Resurse primare şi secundare
Hidrografia şi hidrologia
Râul Olt reprezintă cea mai importantă resursă de apă
de suprafaţă, are o direcţie de curgere NV-SE şi are
un profil longitudinal continuu cu pante reduse,
specific cursurilor interioare ale râurilor din Câmpia
română. Albia lui minoră a prezentat numeroase
deplasări, meandrări şi albii părăsite, iar albia majoră
este joasă, largă şi intens aluvionară, cu terasele
locale de luncă, grinduri şi microdepresiuni lacustromlăştinoase.
Debitul mediu multianual la Slatina este de circa 160
m3/s, valoare ce depăşeşte cu circa 23 m3/s debitul la
intrarea pe teritoriul judeţului. Debitele maxime anuale,
provenind în majoritate din ploi, au provocat şi cele
mai mari ape cunoscute (2500-3000 m3/s în anul 1948
şi 3000-3300 m3/s în anul 1972). Valoarea debitului
maxim corespunzător asigurării de 1% se situează la
circa 2500 m3/s.
Debitele minime variază relativ puţin: debitele medii
zilnice minime anuale cu asigurarea de 80% variază
între 24,0 şi 29,0 m3/s, iar debitele medii zilnice
minime pe perioada de vegetaţie (6-7) între 60-70
m3/s.
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Amenajarea hidro-energetică a râului Olt a scos de
sub incidenţa inundaţiilor imense suprafeţe de teren, a
rezolvat problema irigării unor trerenuri agricole
limitrofe, a creat condiţii optime pentru alimentări cu
apă industrială, a schimbat fundamental peisajul prin
realizarea luciilor de apă, precum şi a unor lacuri de
agrement.
Prima acumulare hidro-energetică din zona Slatina a
fost Strejeşti, pusă în funcţiune în anul 1978. Datele
caracteristice ale acumulării sunt: Hbaraj = 33 m,
Sacumulat = 2.203 ha, Vtotal acumulat = 249 milioane m3.
A doua acumulare hidro-energetică pusă în funcţiune
în anul 1979 a fost Arceşti, cu următoarele
caracteristici Hbaraj = 31 m, Sacumulat = 837 ha, Vtotal
3
acumulat = 61,59 milioane m .
În anul 1981 a fost pusă în funcţiune acumularea
hidro-energetică Slatina, cu următoarele caracteristici:
Hbaraj = 23 m, Sacumulat = 497 ha, Vtotal acumulat = 31
milioane m3.
Dintre afluenţii cei mai importanţi primiţi de râul Olt pe
partea stângă amintim:
Valea Strehareţi, cu afluentul Valea Ştreangului ce are
o lungime de 12 km şi o suprafaţă a bazinului
hidrografic de 43 km2. Valea Ştreangului izvorăşte din
partea de NV a municipiului Slatina, fragmentând
terasa înaltă a Oltului şi vărsându-se direct în râul Olt;
Valea Sopot, cu o lungime de 6 km şi o suprafaţă a
bazinului hidrografic de 13 km2 se varsă în
contracanalul acumulării Slatina. Pe o porţiune de 0,8
km acest pârâu care traversează oraşul în partea de
vest este casetat;
Valea Clocociov începe din zona industrială a
municipiului, având o lungime de 4,5 km şi o suprafaţă
a bazinului hidrogarfic de 11 km2. Traversează oraşul
aproximativ prin zona centrală şi este casetată pe o
porţiune de circa 0,9 km;
Valea Milcov (Urlătoarea), porneşte din zona
platformei S.C. ALRO S.A. Slatina, culegând apele
industriale de pe întreaga platformă industrială a
municipiului. Are o lungime de 12 km şi o suprafaţă a
bazinului hidrografic de 31 km2, vărsându-se în râul
Olt în zona acumulării Ipoteşti.
Pe malul drept, singurul afluent important este râul
Beica ce izvorăşte din judeţul Vâlcea, are o lungime
de 49 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 163
km2.

Apele subterane
Studiile hidrogeologice privind alimentarea cu apă a
municipiului Slatina au evidenţiat orizonturi acvifere
între adâncimile 1,5-200 m, astfel:
orizontul I, acviferul freatic din luncă şi terase;
orizonturile II, III, IV, acviferul de medie adâncime,
cantonat în straturile de Cândeşti;
orizonturile V, VI - acviferul de adâncime impropriu
pentru exploatare.

Solurile
Solurile din Slatina se împart în mai multe unităţi
zonale şi intrazonale, care constituie potenţialul
pedologic valorificat ca bază de dezvoltare a
biocenozelor şi a culturilor agricole în raport cu
condiţiile mediului înconjurător.
Distingem următoarele tipuri de soluri:
soluri brun roşcate ce au o răspândire mai redusă de
o parte şi de alta a Luncii Oltului, trecând în zona
Slatina şi pe terasele înalte ale Oltului, unde sunt
dezvoltate pe loessuri şi depozite loessoide (lehnuri);
soluri argilo-iluviale
pseudogleizate);

şi

brune

podzolite

(local

regosolurile ce se dezvoltă pe versanţi, sunt dominate
de procesele gravitaţionale, sufoziţionale şi deluviale
în raport cu forma şi evoluţia versanţilor,
suprapunându-se în cele mai multe cazuri cu solurile
erodate;
•

solurile aluviale, au mare extindere în Lunca
Oltului, au fertilitate ridicată datorită conţinutului
bogat în substanţe nutritive, a regimului hidric,
cât şi a texturii depozitelor şi a drenajului
natural.
În zona localităţii Slătioara apar sectoare reduse cu
soluri hidromorfe şi halomorfe.

Vegetaţia şi fauna
Vegetaţia spontană a zonei Slatina se încadrează în
cele două mari unităţi: zona forestieră şi zona de
stepă şi de păduri xerofile. Prima este reprezentată
prin subzona pădurilor de stejar şi mixte de tip sudeuropean (cerete şi gârniţe), iar a doua prin pajişti de
silvostepă cu graminee şi diverse ierburi xeromezofile,
care alternează cu păduri de stejar.
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În prima zonă se întâlnesc păduri constituite din cer şi
gârniţă, amestecate cu diferite specii ca stejarul
brumăriu, stejarul pufos, carpenul, teiul, alunul. Aceste
păduri sunt însoţite atât de un arboret reprezentat prin
corn, porumbar, gherghinar, lemn câinesc, măceş, cât
şi prin pajişti cu asociaţii de păişuri.
Suprafaţa ocupată de această vegetaţie este de
aproximativ 67 ha, fiind amplasată în partea de nordvest a municipiului, pe versanţii pâraielor Strehareţi şi
Ştreangu şi având rolul de pădure-parc.
Vegetaţia azonală de luncă apare pe fundul văilor şi
este adaptată la inundaţii sau exces de umiditate;
cuprinde fie specii lemnoase constituite din sălcii,
răchite şi plopi, fie specii ierboase cum sunt rogozul,
stânjenelul de baltă, limbariţa.
Fauna zonei Slatina este caracteristică zonelor joase
de câmpie şi podiş.
Dintre reptile se pot întâlni, în special în pădurea
Strehareţi, broasca ţestoasă de uscat, broasca
ţestoasă de apă, şarpele de apă şi de uscat, şopârla.
Păsările sunt reprezentate de potârnichea de stâncă
(monument al naturii), raţa sălbatică mare,
potârnichea, prepeliţa, fazanul de vânătoare, bibilica,
porumbelul, guguştiucul, coţofana, stăncuţa, cinteza,
florintele, sticletele, cucul, pupăza, turtureaua, botgrosul, pitulicea, piţigoiul, etc.
Dintre mamifere amintim vulpea, iepurele, veveriţa,
mistreţul, căpriorul, dihorul, nevăstuica, hermelina,
hârciogul, popândăul, şoarecele şi şobolanul de câmp.

cunoştinţe economice în rândul populaţiei şi al
conducătorilor unităţilor economice.

Calitatea aerului
Inspectoratul de Protecţia Mediului Slatina a stabilit
puncte de recoltare pentru determinarea sistematică a
indicatorilor practicaţi pe plan mondial: dioxid de sulf,
dioxid de azot, amoniac, pulberi în suspensie şi
sedimentabile,
cât
şi
pentru
determinarea
concentraţiilor poluanţilor specifici, fluor, acid
clorhidric, metale grele.
Pentru pentru obţinerea unei stări de referinţă privind
calitatea aerului în municipiul Slatina au fost efectuate
calcule de bilanţ cunoscând intrările în procesele de
transformare a materiilor prime şi ieşirile de produse
utile pe diverse tipuri de activităţi. În vederea estimării
emisiei de poluanţi au fost efectuate calcule pentru
anii 1995-2002, rezultatele fiind prezentate în graficele
de mai jos:
Evoluţia indicatorului NH3 - val. medii anuale 1995 - 2002
0,0095
0,01
0,009
0,008
0,00715

0,007
0,006
0,005
0,00349

0,004

0,00242

0,003

0,00256
0,0009

0,002
0,0004

0,001

0,00027

0
1995

Fauna acvatică este reprezentată prin cea piscicolă,
dezvoltată spontan în lacuri şi râuri, sau prin cea
dirijată prin popularea lacurilor. Speciile mai des
întâlnite sunt crapul, carasul, somnul, plătica, bibanul,
ştiuca, caracuda, roşioara, oblete, babuşca, mreana.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

CMA = 0,1 mg/mc

Evoluţia indicatorului fluor - val. medii anuale 1995 - 2002
0,0018

0,00154

0,0016

I.1.1.4 Calitatea factorilor de mediu
Factorii de mediu (apă, aer, sol, subsol, faună şi floră)
au suferit sub impactul activităţii omului modificări
cantitative şi calitative importante, mai ales în ultimele
decenii, ca urmare a valorificării intensive a resurselor
naturale, cât şi a concentrării diferitelor ramuri
industriale în zona Slatina.
Lipsa unor măsuri de protecţia mediului, neglijate ani
îndelungaţi sub presiunea cerinţelor economice, a
avut un impact negativ. La asta se adaugă lipsa unor
preocupări privind educaţia şi formarea unor

2002

0,0014
0,0012

0,00105

0,001
0,0008
0,0006
0,0004

0,00046

0,00035
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0,00018
0,00009

0,0002

0,0001

0
1995

1996

1997

1998

1999

CMA = 0,005mg/mc

2000

2001

2002
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Evoluţia indicatorului NO2
val. medii anuale 1995 - 2002

Evolutia indicatorului NO2 in municipiul Slatina
valorii medii lunare
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CMA = 0,1 mg/mc
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CMA = 0,1 mg/mc
Evoluţia indicatorului pulberi în suspensie - val. medii anuale 1995 - 2002
0,08

Evolutia indicatorului SO2 in municipiul Slatina
valorii medii lunare

0,07
0,06
0,0704
0,05
0,03469

0,1

0,04
0,03
0,0161
0,02

0,00786

0,00668
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0,01226

0,12

0,06
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0
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CMA = 0,15 mg/mc
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Evoluţia indicatorului SO2 - val. medii anuale 1995 - 2002

CMA = 0,25 mg/mc
0,08

0,07447

0,07
0,06
0,05
0,03

0,02294

Evolutia indicatorului NH 3 in municipiul Slatina
valorii medii lunare

0,05942

0,0281

0,04

0,01776

0,02132

0,0173

0,0200

0,01832
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0,01
0
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0,0150
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CMA = 0,25 mg/mc

0,0050

Mediile lunare în anul 2002 sunt prezentate in
următoarele grafice:
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•

Evolutia indicatorului pulberi in suspensie municipiul Slatina
valori medii lunare
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

emisiile de poluanţi în atmosferă au scăzut în
ultimii ani, faţă de anul 1989, în principal
datorită reducerii producţiei, cât şi a introducerii
de tehnologii noi.

Din prelucrarea datelor obţinute prin măsurători în
punctele de control din municipiul Slatina au rezultat
depăşiri pentru indicatorul amoniac faţă de CMA cu o
frecvenţă de 15%. Concentraţiile de pulberi în
suspensie în atmosferă, atât anuale, cât şi maxime pe
24 de ore, au avut depăşiri ale CMA, iar pulberile
sedimentabile au înregistrat concentraţii mari.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Poluantul specific fluor a înregistrat de asemenea
depăşiri.

10 11 12

În municipiul Slatina funcţionează cea mai mare parte
a unităţilor industriale specializate în producerea şi
prelucrarea aluminiului şi a electrozilor siderurgici
(S.C. ALRO S.A., S.C. ELECTROCARBON S.A., S.C.
ALTUR S.A., S.C ARTROM S.A., S.C. ALPROM
S.A.), unităţi cu grad ridicat de poluare.

CMA = 0,15 mg/mc

Ev.indicatorului - pulberi sedimentabile - municipiul Slatina
valorii lunare anul 2002
30

În punctele de control din zona de 1 km sunt
înregistrate continuu depăşiri ale indicatorilor fluor,
oxizi de sulf, oxizi de azot.

25
20
15

În punctele de control de 3-5 km sunt semnalate
depăşiri ale acestor indicatori în anumite perioade, în
funcţie de condiţiile atmosferice.

10
5
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str.Streharet

str.Islaz

str.Eroilor

str.Prelunirea Pitesti

str.Nucului

str.Ec.Teodoroiu
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Din analiza acestor grafice se desprind două concluzii
importante:
•

pe ansamblul municipiului, emisiile anuale
raportate la numărul de locuitori sunt apropiate
de mediile pe întreaga ţară. La indicatorii oxizi
de sulf şi dioxizi de carbon, emisiile specifice
sunt mai mici decât mediile pe ţară;

Anul
1995
1996
1997

Str. Ionaşcu
74,07
68,35
74,00

Nivelul de zgomot se determină diferenţiat pe zone
urbane funcţionale, stabilite în conformitate cu
prevederile stipulate prin normativele în vigoare.
Zgomotul exterior este dat de sursele mobile şi de
cele staţionare existente în zona de studiu acustic în
momentul respectiv. Zonele de zgomot s-au stabilit
atât prin observaţia directă, cât şi în urma
determinărilor de zgomot efectuate în punctele
stabilite. Ca puncte de observare şi măsurare a
zgomotului urban s-au ales străzi de categorii diferite,
după cum urmează:
•
•

Străzile Ionaşcu şi Cireaşov sunt străzi de
categoria tehnică II, de legătură;
B-dul. A.I. Cuza şi strada Primăverii sunt artere
de categoria tehnică III, de colectare.

Str. A. I. Cuza
Str. Primăverii
valorii mediii anuale în dB
65,29
67,86
72,78
70,62
76,62
74,00

Str. Cireaşov
77,0
72,26
75,51
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Str. Ionaşcu

Anul
1998
1999
2000
2001
media anilor
LEQ

Str. A. I. Cuza
Str. Primăverii
valorii mediii anuale în dB
70,34
70,77
71,86
70,67
72,66
70,09
68,47
68,14
71,15
70,31
65
65

69,42
70,57
71,57
63,71
71,24
70

Din datele colectate în perioada 1995 – 2001 se poate
constatat că atât pentru străzile de categoria a II-a cât
şi pentru străzile de cat. a III-a, valorile medii anuale şi
media anilor au avut un nivel uşor depăşit faţă de
nivelul de zgomot echivalent (LEQ).

Str. Cireaşov
71,53
72,67
70,78
68,57
72,62
70

Principalii indicatori fizico-chimici care definesc din
punct de vedere calitativ cursurile de apă sunt:
temperatura, pH-ul, oxigenul dizolvat, conţinutul în
substanţe organice, suspensii, sărurile de calciu,
sodiu, nitriţi, nitraţi, sulfaţi, duritate.

Calitatea apei

Indicatorii de calitate a apelor de suprafaţă din zona
Slatina, exprimaţi prin regimul de oxigen (RO), regimul
de mineralizare (RM) şi toxici specifici (TS) depăşesc
pe unele sectoare limitele maxim admise.

a) Apele de suprafaţă
Poluarea apei reprezintă modificarea compoziţiei
naturale a acesteia ca urmare a activităţilor antropice
pentru folosinţele din perimetrul Bazinului Hidrografic
Olt. Amplificarea acestei poluări se datorează
folosinţelor evacuatoare de ape uzate neepurate sau
parţial epurate din amonte de municipiul Slatina.

Pentru a supraveghea calitatea apelor râului Olt a fost
stabilită o secţiune de control în aval de municipiul
Slatina, în punctul Milcov, reprezentată în următoarele
grafice:

EVOLUŢIA INDICATORILOR NH4 , CCOMn ŞI FLUOR ÎN SECŢIUNEA OLT - MILCOV
8
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1
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11

concentraţii medii lunare anul 2002
NH4 cma 0,3 mg/l

CCOMn cma 15 mg/l

F cma 0,5 mg/l
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EVOLUŢIA INDICATORILOR CLORURI ŞI REZIDUU FIX ÎN SECŢIUNEA OLT - MILCOV
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concentraţii medii lunare anul 2002
cloruri cma 300 mg/l

Factorii care conduc la poluarea apelor de suprafaţă
pot fi grupaţi în:
•
•
•

factori demografici, reprezentaţi de numărul
populaţiei dintr-o anumită zonă;
factori urbanistici, corespunzători dezvoltării
umane în zona Slatina;
factori industriali şi agrozootehnici.

Râul Olt este principalul colector al apelor uzate
evacuate de industrie şi localităţi, pornind din judeţul
Harghita şi până la vărsarea sa în Fluviul Dunărea. La
intrarea în judeţul Olt concentraţiile indicatorilor de
calitate reprezentate de regimul de oxigen şi de
mineralizaţie se încadrează în categoria a II-a de
calitate, iar la indicatorii toxici specifici (organoclorurate, mercur) în categoria a III-a de calitate,
constatându-se totuşi depăşiri în perioadele de
secetă, când debitele sunt scăzute.
Pârâul Milcov, principalul colector al apelor uzate
evacuate de pe platforma industrială Slatina, se
încadrează în categoria a III-a de calitate, trecând în
categoria „degradat” în multe perioade ale anului.
Celelalte râuri ce traversează municipiul Slatina nu au
o influenţă semnificativă în bilanţul calitativ şi cantitativ
al calităţii apelor râului Olt.

rez.fix 1000 mg/l

b) Apele subterane
Pentru evaluarea calităţii apelor subterane din cele
două acvifere principale existente (freatic şi cel de
medie adâncime) s-au folosit datele obţinute din:
•
•
•

foraje
hidrologice
de
supraveghere
a
fenomenelor de poluare situate în raza surselor
potenţiale de poluare a mediului;
foraje de exploatare pentru alimentări cu apă;
unele fântâni situate în special în intravilanul
localităţilor rurale.

La acviferul freatic marea majoritate a problemelor au
fost de tip cloro-hidrocarbonatat şi calcio-sodice, ionul
predominant fiind clorul. Un număr important de probe
au avut concentraţiile de calciu şi cloruri cu valori ce
au depăşit limitele admisibile (conform STAS 13421991).
Marea majoritate a problemelor din acviferul de medie
adâncime sunt de tip hidrocarbonat şi calciomagneziene.
De asemenea, au fost puse în evidenţă concentraţii
mari ale substanţelor organo-clorurate în sursele de
alimentare cu apă a localităţii Slatina, datorită aplicării
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pesticidelor şi erbicidelor pe terenurile agricole din
zona captărilor.

unităţile industriale, este dimensionată pentru un debit
de 500 l/s, cu treaptă mecanică şi biologică, care în
momentul de faţă funcţionează defectuos datorită
uzurii morale şi fizice a utilajelor.

c) Apele evacuate
Din totalul unităţilor industriale din municipiul Slatina
14 unităţi dispun de instalaţii de epurare sau preepurare a apelor, din care 8 au funcţionat la parametrii
reduşi, iar 6 nu au funcţionat. Deficienţele s-au datorat
fie lipsei de întreţinere şi reparaţii, fie lipsei de
materiale sau calificării insuficiente a personalului de
exploatare şi a neglijenţei.

Celelalte unităţi industriale de pe platformă S.C. ALRO
S.A., S.C. ELECTROCARBON S.A., S.C. ALTUR
S.A., S.C ARTROM S.A., S.C. ALPROM S.A. dispun
de instalaţii de epurare a apelor cu treaptă mecanică
şi chimică ce au fost exploatate în mod
necorespunzător.
Calitatea apelor uzate evacuate de acestea sunt
prezentate în următoarele grafice:

Staţia de epurare a municipiului Slatina, ce colectează
apele uzate menajere şi apele uzate pre-epurate de la

Evoluţia conc. medii anuale a indicatorului suspensii .
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55,66
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58,33
51,54
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39,76

31,47
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CMA = 60 mg/l
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ALPROM Slatina

RAGCL Slatina

ALRO Slatina

ARTROM Slatina

Evoluţia conc. medii anuale a indicatorului reziduu fix
2200
1980
1760
1540
1320
1100
880
660
440
220
0

2216,37

538

541,33
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CMA = 2000 mg/l
ALPROM Slatina

ACETI Slatina

ARTROM Slatina

19
SLATINA

Evoluţia concentraţiei medii a valorilor maxime determinate lunar
la SC ACETI SA Slatina indicatorul suspensii
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conc.avizata = 60 mg/l
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Evoluţia concentraţiei medii a valorilor maxime determinate lunar
la SC ELECTROCARBON SA Slatina indicatorul suspensii
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SC ALRO SA Slatina evoluţia indicatorului fluor
din apele uzate
în perioada 1997 - 2000
4,52

5
4
3
2

1,72

1,24

1,2

1
0

1997

1998

1999

CMA = 1 mg/l
fluor

2000

20
MUNICIPIUL

Calitatea solului
Datorită complexităţii activităţilor economice ce se
desfăşoară la nivelul zonei Slatina sunt evacuate pe
sol substanţe apreciabile, ca mărime şi diversitate. Pe
primul loc se situează zgura de la cuptoarele de
aluminiu, pulberea fină, materialele rezultate de la
reparaţiile capitale cuprinzând deşeuri de cărămidă de
diferite tipuri, betoane, mortare, fragmente de dale
catodice precum şi materiale valorificabile, anozi de
cărbune uzaţi, şlam de criolită.
Deşeurile menajere depuse pe sol sunt în continuă
creştere, iar cele rezultate din activitatea industrială,
restrânsă ca volum (chimico-alimentară) au scăzut.
Efectele poluării prin depuneri de substanţe pe sol
conduc la scoaterea temporară sau definitivă din
circuitul productiv a unor suprafeţe de teren.
Poluarea organică se datorează reziduurilor menajere
şi zootehnice, dar şi celor provenite din industria
agrozootehnică.
Poluarea industrială a solului conduce la pătrunderea
în sol a substanţelor toxice (metale grele: mercur,
plumb, cupru, zinc, aluminiu, precum şi fluor) şi
creează premiza trecerii acestora în apele subterane
sau de suprafaţă, în culturile vegetale, cu influenţă
asupra sănătăţii populaţiei.
Poluarea radioactivă este sub limitele standardelor în
vigoare, totuşi au fost puşi în evidenţă radionuclizi de
origine artificială, Cesiul 137 – însă sub limita de
atenţie a aparatului.
Poluarea cu compuşi chimici utilizaţi în agricultură
datorită utilizării unei game diverse de îngrăşăminte,
biostimulatori, antidăunători.
Ultimii ani s-au caracterizat printr-un deficit hidric
accentuat, determinat atât de insuficienţa precipitaţiilor
cât şi de desfăşurarea defectuoasă a irigaţiilor, ceea
ce a dus la restrângerea arealului suprafeţelor cu
exces de umiditate.

Calitatea florei şi faunei
Au fost inventariate 935 specii de plante şi 115 specii
de animale.
Alături de factori biotici (păşunat excesiv, braconaj,
colectarea unor plante rare) poluarea mediului a

contribuit la restrângerea arealului de răspândire al
acestora.
Noxele provenite de la platforma industrială Slatina au
efecte negative asupra vegetaţiei spontane sau
cultivate din zonele limitrofe, manifestându-se prin
fenomenul de uscare la păduri, pomi fructiferi, plante
de cultură. Principalul poluant care acţionează negativ
asupra florei şi faunei este fluorul.
Specialişti au ajuns la concluzia că dozele care
depăşesc în atmosferă 3 ppmF5 produc efecte
evidente asupra plantelor: arsuri, rulări de frunze,
defolieri, scăderea cantităţii de clorofilă, sterilizarea
florilor, uscarea unor frunze. De asemenea scade
numărul total de microorganisme din sol, ceea ce
antrenează o scădere a activităţii de nitrificare şi
humificare cu repercusiuni negative asupra fertilităţii
solului.
În zona localităţii Cireaşov cercetările făcute au arătat
tulburări grave manifestate fie prin fluoroze fie prin
anemii.
Poluarea atmosferică cumulată cu seceta şi vânturile
din ultimii ani au condus la modificări în structura şi
fiziologia plantelor, acestea devenind vulnerabile la
îngheţ, atacul bolilor şi dăunătorilor. Sunt afectate lent
cerul, gârniţa, stejarul brumăriu, salcâmul, pinul.
În apropierea municipiului Slatina, în anul 1974, din
iniţiativa a trei pasionaţi ai ocrotirii naturii Bogdan
Bobârnac, Mircea Popescu şi Nicolae Ciobanu a fost
înfiinţat parcul zoologic Strehareţi, cu o suprafaţă de
25-30 ha. Parcul a cuprins specii de animale din fauna
ţării noastre şi unele specii din fauna străină.
În ultimii ani suprafaţa forestieră a fost afectată de
diverse cauze, în special de mâna omului. Seceta
excesivă, poluarea de fond a accentuat fenomenul de
uscare.
Influenţa secetei şi a poluării asupra vegetaţiei
forestiere se manifestă sub forma unor reacţii
ireversibile: atrofierea creşterilor, cloroze, necroze,
rărirea frunzişului şi în final uscarea parţială sau totală
a arborilor.

TECTONICA ŞI SEISMICITATEA
Cercetările asupra cutremurelor din 1940 şi 1977 au
arătat că „zguduirile” provocate de acestea au avut o
intensitate mai mare în lungul unor linii de sensibilitate
seismică. Cele mai importante linii seismice ce pot
afecta teritoriul Slatina sunt:
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•
•

Linia Craiova – Bechet;
Linia Turnu Măgurele – Caracal.

Este important de amintit faptul că unele din aceste
linii au fost detectate şi de studiile recente, ele
corespunzând unor fracturi adânci ale scoarţei
terestre.

aceste terenuri s-a dezvoltat cultura cerealelor,
legumicultura şi zootehnia.
Cadrul natural în care este amplasat municipiul Slatina
(Lunca Oltului cu lacurile Curtişoara şi Slătioara) face
ca una din funcţiunile localităţii să fie cea legată de
valorificarea Râului Olt.

Zonificare
I.1.2. Capitalul antropic

a) Zona industrială
Principalul potenţial economic al
concentrat în trei zone industriale:

I.1.2.1. Organizare spaţială

•

Încadrare în teritoriu şi amenajarea teritoriului
Municipiul Slatina este principalul centru al judeţului
Olt şi reşedinţa de judeţ. Numeroase instituţii
importante pe plan local şi regional (printre care
Prefectura şi Consiliul Judeţean Olt) îşi află sediul în
Slatina.
Parte integrantă a municipiului este cartierul Cireaşov.
Fostă comună, acesta a fost cuprins în structura
teritorial-administrativă a oraşului şi, împreună cu
municipiul, formează o unitate administrativă de sine
stătătoare, recunoscută ca atare.

•

•

localităţii

este

Zona industrială Nord-est Gară cu industria de
aluminiu.
Dotările
tehnico-edilitare
(infrastructură de transport, sistem de
alimentare cu apă, sistem de canalizare, sistem
de alimentare cu gaze) sunt realizate, în parte,
în comun cu oraşul.
Zona industrială Sud Drăgăneşti - Olt are în
principal
Combinatul
de
prelucrare
a
aluminiului. Aceasta are legături rutiere către
Piteşti şi Craiova. Racordarea la calea ferată a
zonei se face prin staţia CF Slatina.
Zona industrială Nord – Vest Tudor
Vladimirescu - Strehareţ cuprinde mai multe
unităţi de prestări de servicii, depozite, unităţi
de construcţii şi de transport rutier.

Municipiul Slatina se întinde pe o suprafaţă totală de
5393 ha, din care în intravilan 2090 ha. Din totalul
suprafeţei de 5393 ha, 3193 ha este teren agricol şi
2200 ha teren neagricol.

În afara acestor trei zone industriale, mai sunt două
grupări mai mici în zona Tunari - Crişan şi N.
Bălcescu, şi alte unităţi dispersate în zona
construcţiilor civile.

Categorii de folosinţă a terenurilor:

b) Zona construcţiilor civile - Instituţii publice şi
unităţi de servicii

Suprafaţa totală din care:
1. Suprafaţa agricolă din care:
arabil
păşuni şi fâneţe
vii
livezi
2. Pădure
3. Alte terenuri

5393 ha
3193 ha
2723 ha
390 ha
69 ha
11 ha
300 ha
1900 ha

Terenul neagricol este ocupat de ape (559 ha),drumuri
(179 ha), construcţii (1074 ha), şi teren neproductiv
(38 ha). Zona agricolă din intravilan ocupă cca. 195
ha, dar suprafeţe mai mari se găsesc în cadrul
teritoriului administrativ şi dincolo de limitele lui. Pe

Pe teritoriul municipiului Slatina sunt numeroase baze
de construcţii civile şi industriale - majoritatea
desprinse din fostele întreprinderi de construcţii. Dintre
acestea amintim: S.C. SCADT S.A., , S.C. AEG
S.R.L., S.C. CONCIS S.A., S.C. CRIŞAN S.A., S.C.
OLTCONSTRUT S.A. Mai există societăţi private nou
înfiinţate: S.C. BĂLŢOI PRIMACONS S.R.L., S.C.
ROLMIS S.R.L., S.C. CONDOR PĂDURARU S.R.L.,
S.C. VLAD CONSTRUCT.S.R.L.
Lucrările de construcţii au fost realizate în majoritate
de sectorul privat, activitatea aflându-se în continuă
dezvoltare şi diversificare în domeniul construcţiilor
civile şi edilitare. Astfel, pe raza municipiului au
apărut construcţii moderne şi de referinţă ca:
Prefectura Judeţului Olt, Vama Slatina, Palatul de
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Justiţie Olt, Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi a
Controlului Financiar de Stat, Trezoreria filiala Slatina,
Banca Comercială Română filiala Slatina etc.
În zona de jos a oraşului, în centrul vechi, sunt
concentrate cele mai multe cabinete de avocatură,
birouri notariale, executori judecătoreşti. În aceeaşi
zonă, funcţionează Judecătoria, Tribunalul, Primăria
municipiului, Poliţia Judeţeană, Parchetul de pe lângă
Judecătoria Olt

Locuinţe
Pe raza oraşului există 3 624 de clădiri de locuit din
care 3 245 sunt case, iar 379 sunt blocuri. În această
sumă se înscriu 25 495 de apartamente. Din totalul de
apartamente, 1089 sunt deţinute de Primăria
municipiului Slatina şi repartizate în felul următor:
locuinţe sociale – 47;locuinţe cu chirie – 1014; spaţii
cu altă destinaţie – 28. Numărul total de locuinţe se
ridică la 28 740 de unităţi.
Municipiul Slatina este organizat în cincisprezece
cartiere (ex.: Crişan I, II, Progresul I, II Cartier Oraşul
Vechi, Aluta, Clocociov, Tudor Vladimirescu, Nicolae
Titulescu). Zona centrală este multifuncţională, având
atât clădiri de locuit (blocuri de locuinţe cu 4 până la
10 etaje), cât şi de servicii (Prefectura Judeţului Olt,
Consiliul Judeţean Olt, Poşta Română, Banca AlianzŢiriac filiala Slatina, Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Olt, Direcţia Administrare Patrimoniu şi
Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială a Consiliului
Local al Municipiului Slatina, sedii ale partidelor
politice, magazine, şcoli, licee).
Situaţia caselor:
Total case din care:
Racordate la sistemul de canalizare:
Racordate la sistemul de alimentare cu apă:
Racordate la sistemul de energie electrică:

3 245
1 107
1 322
2 920

În municipiul Slatina starea clădirilor de locuit se
prezintă astfel:
•
•
•

foarte bună (aproximativ 15%)
bună (aproximativ 70%)
rea (aproximativ 15%)

Municipiul Slatina s-a preocupat şi de creşterea
numărului de locuinţe. In parteneriat cu Agenţia
Naţională de Locuinţe, s-a construit un număr de 6
blocuri, însumând 196 de locuinţe.

Patrimoniul cultural istoric
Ca datare, cele mai vechi monumente istorice din
municipiul Slatina sunt lăcaşurile de cult, dar există şi
ansambluri urbane cu valoare istorică şi culturală.
Mânăstirile aflate pe teritoriul municipiului sunt
Clocociov (datează din vremea lui Neagoe Basarab;
nou ctitor la 1594, Mihai Viteazul; este refăcută la
1645 de boierul Dinicu Buicescu) şi Strehareţi (îşi are
legată întemeierea de numele episcopului de Buzău,
Serafim, construcţia a început în 1665 şi a fost
finalizată în 1672).
Biserici cu valoare de patrimoniu cultural-istoric sunt:
„Sfânta Treime” (1645, pictată în 1851); „Sf.
Gheorghe” Ionaşcu (1872-1877, pictură Tăttărăscu);
„Sf. Împăraţi” (începută în sec. XVIII, rezidită 1793,
pictură 1899); „Adormirea Maicii Domnului” (1736);
„Sf. Ioan Botezătorul” (1796); „Sf. Nicolae” din coastă
(1700);
„Sf. Nicolae” cimitir (1820-1821); „Sfinţii
Voievozi” (1802-1806; pictură 1831); „Naşterea Maicii
Domnului” (1802); „Sf. Nicolae” (1937).
Clădirile din patrimoniul istoric al municipiului Slatina
au o mare importanţă ca parte integrantă a domeniului
urbanistic. Acestea se află amplasate: str. Lipscani; M.
Eminescu (pe ambele fronturi), cu 81 imobile,
construite în perioada 1860-1938, în stilurile clasic,
romantic cu ecouri neogotice, neoromânesc,
modernist, art nouveau, Art DECO, fie refaceri în mai
multe epoci. Numeroase imobile sunt formate din
spaţii comerciale la parter şi locuinţe la etaj, ca formă
de proprietate dominând cea privată (persoane fizice).
De asemenea, case monumente istorice se mai află
pe străzile G. Poboran (3), Dinu Lipatti (18), Grădiniţei
(6) şi Fraţii Buzeşti (15), construite în perioada 17801902.
În acest grupaj arhitectonic se disting Colegiul Radu
Greceanu (1891), Muzeul Judeţean Olt (1887),
Primăria Slatina (1905), Secţia de Etnografie a
Muzeului Judeţean Olt (sec. XIX), Protoieria Slatina
(1902 – Casa Caracostea), Casa Corpului Didactic
(1899), fostul sediu al BNR (1908).
Deşi Slatina este unul din puţinele oraşe din ţară care
mai conservă centrul vechi, imobilele monumente
istorice necesită lucrări de protecţie, conservare şi
restaurare care, conform legii, cad în sarcina
proprietarilor, în acest caz persoane cu venituri mici
(pensionari).
În patrimoniul primăriei se află şi următoarele
monumente: podul peste râul Olt (1888-1891),
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construit de ing. Davidescu; primul pod de fier peste
un râu intern românesc. Pe lângă valoarea utilitară şi
estetică, podul se constituie în prima încercare de
materializare autohtonă a arhitecturii metalului,
lansată cu prilejul expoziţiei internaţionale de la Paris
în 1889; monumentul „Ecaterina Teodoroiu”, realizat
în 1925 de sculptorul D. Măţăoanu; obeliscul „Slatina
600”, realizat în anul 1968 de sculptorul Ion Irimescu.

Spaţii verzi
În ceea ce priveşte spaţiile municipiul Slatina
beneficiază de o suprafaţă restrânsă de spaţii verzi,
acestea existând în special în jurul blocurilor. De
asemenea, mai există un parc pe strada Piteşti în
suprafaţă de 2,5 ha, parcul din centrul vechi al
oraşului în suprafaţă de 0,3 ha şi parcul din Aleea
Oltului în suprafaţă de 1,7 ha.
Suprafaţa totală a zonelor verzi din municipiul Slatina
este de 94,6 ha.

I.1.2.2 Infrastructura edilitară
Reţeaua de străzi
Reţeaua de străzi însumează un număr de 178 de
artere. Lungimea totală a acestei reţele este de 140
km, din care au fost modernizate cu beton şi cu asfalt
111 km. Total nemodernizate au mai rămas 9 km de
străzi, însa multe necesită lucrări de reparare.
Reţeaua are o structură dezvoltată radial-inelară:
•

•

Pe direcţia radială sunt în general străzile
principale, de lungimi mari. Traseul preia în
prezent majoritatea traficului de deplasare la
muncă (spre zona industrială din nord-est),
deplasarea în week-end, transport în comun şi
tranzit uşor. Alternativa de ocolire a centrului
este strada Oituz, pentru a prelua traficul de
tranzit, o parte a transportului în comun şi o
parte din deplasarea la muncă.
Pe direcţia inelară s-au creat străzi care să lege
între ele radialele şi care să evite cu succes
centrul şi chiar oraşul, datorită traficului intens
şi a celui de mare tonaj.

Circulaţia auto şi cea de week-end este importantă,
având în vedere gradul de motorizare ridicat şi de
apropierea de râul Olt şi de fluviul Dunărea.

Sistemul de alimentare cu apă
Sistemul de alimentare cu apă potabilă (ca de altfel şi
cel de epurare a apelor uzate) este administrat de
S.C. ACETI S.A., societatea comercială căreia
Consiliul Local i-a concesionat serviciul public de
alimentare cu apă şi al cărei unic acţionar este
municipiul Slatina.
Alimentarea cu apă a municipiului Slatina se face
centralizat din surse subterane. De o parte a râului Olt
sunt amplasate 158 de puţuri de mare şi medie
adâncime cu un debit de exploatare de 250 l/s
destinate să asigure alimentarea cu apă potabilă a
populaţiei, agenţilor economici şi instituţiile publice din
municipiul Slatina.
Puţurile sunt echipate cu electropompe submersibile
performante cu un debit instalat de 500 l/s.
Sistemul de alimentare cu apă mai cuprinde două
staţii de pompare şi trei staţii de înmagazinare şi
distribuţie cu o capacitate de 22 200 mc, precum şi
conductele de aducţiune, transport şi distribuţie cu o
lungime de 140 km şi diametre cuprinse între DN800
şi DN100.
Fiind apă din surse subterane, tratarea acesteia
constă într-o dezinfecţie cu clor gazos asigurat prin
echipamente speciale.
Cu toate acestea, zonele de protecţie a forajelor,
staţiilor de pompare şi a staţiilor de distribuţie nu sunt
suficiente, la fel ca şi volumul rezervoarelor de apă de
înmagazinare.
Conductele de aducţiune, transport şi distribuţie sunt
vechi, prezentând un grad ridicat de uzură şi secţiuni
necorespunzătoare sau obturate provocând pierderi
mari în sistem. Din punct de vedere al vechimii, practic
întreaga reţea (cu excepţia conductelor de polietilenă)
are o vechime mai mare de 15 ani. Din totalul
reţelelor, 35,9 km sunt puse în funcţiune înainte de
anul 1967. Sunt în funcţiune conducte de fontă cu
vechime de peste 90 de ani şi conducte de oţel cu
vechime de peste 50 de ani.
Există străzi fără utilităţi publice în ceea ce priveşte
alimentarea cu apă sau se înregistrează furturi din
reţeaua de distribuţie, ceea ce creează unele
disfuncţionalităţi în asigurarea presiunii de utilizare,
precum şi pierderi comerciale şi nu există un sistem
de monitorizare a sistemului de alimentare cu apă.
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Sistemul de canalizare
Municipiul Slatina este canalizat în sistem unitar şi în
sistem divizor, sistem care preia apele menajere şi
meteorice, le transportă la staţia de epurare, după
care sunt evacuate în emisar (râul Olt).
Reţeaua de canalizare a fost proiectată şi executată
pentru o capacitate de 500 l/s şi este prevăzută cu
instalaţii de epurare mecanică, biologică şi de tratare a
nămolului. Staţia de epurare a fost proiectată şi
executată pentru o capacitate de 500 l/s şi este
prevăzută cu instalaţii de epurare mecanică, biologică
şi de tratare a nămolului. Apele industriale deversează
în diferite pâraie sau lacuri. În unele zone ale
municipiului
reţeaua
de
canalizare
este
subdimensionată sau are pante foarte mici de
scurgere. Reţelele de canalizare sunt vechi şi în unele
zone ale municipiului sunt colmatate din cauza
depunerilor. Staţia de epurare actuală are o eficienţă
de numai 60%. Mai există încă străzi care nu au
canalizare.

Sistemul de alimentare cu gaze naturale
În municipiul Slatina, reţelele de gaze ating lungimea
totală de 126,9 km. Din aceasta, reţelele propriu-zise
acoperă 93,6 km, iar branşamentele 33,34 km.
Societatea care administrează alimentarea cu gaze
naturale are în evidenţele ei un total de 21891 de
abonaţi, după cum urmează:
•
•

persoane fizice 21711 (din care case 1572 şi
apartamente 20139)
persoane juridice 180.

Sistemul de termoficare
Un mare număr de locuitori şi instituţii au trecut la
sistemul de termoficare prin centrale proprii, pe gaze
naturale. În anul 2002, conform „Raportului privind
starea economică şi socială a municipiului Slatina,
2002”, Primăria municipiului Slatina s-a implicat şi a
continuat derularea programului de termoficare în
unităţile de învăţământ preşcolar şi şcolar pentru
asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a
procesului educativ. Pentru că a considerat această
problemă o prioritate, Primăria municipiului Slatina şi-a

propus ca obiectiv modernizarea sistemului de
termoficare în 17 unităţi de învăţământ şi l-a realizat în
proporţie de 100%. În municipiul Slatina, sistemul
centralizat de termoficare este în conservare.

I.1.2.3 Gospodărirea deşeurilor
{PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Unconverted Image"}
Deşeurile menajere constituie marea majoritate a
cantităţii colectate în Municipiul Slatina din categoria
deşeurilor depozitate la halda municipală. Astfel,
cantitatea de deşeuri urbane colectată în 2002 a fost
de 64 mii de tone. 95% din aceasta cantitate au
constituit-o deşeurile menajere. Deşeurile din serviciile
municipale au reprezentat 4% iar cele din construcţii
1% din cantitatea colectată.
Conform datelor puse la dispoziţie de operatorului
local, de serviciul de gospodărie comunală al Primăriei
şi de IPM - ul local, aceste proporţii sunt tipice pentru
activitatea de colectare din municipiu.
În ceea ce priveşte provenienţa deşeurilor din servicii
municipale,
deşeurile
stradale
{PRIVATE
"TYPE=PICT;ALT=Unconverted
Image"}reprezintă
76% din cantitatea totală colectată; alte 16% fiind
colectate din pieţe şi 8% din parcuri şi grădini.
Deşi proporţional reprezintă un procent mic din totalul
colectat la nivel de oraş, cantităţile nete sunt totuşi
mari, o parte din aceste deşeuri stradale provin din
deşeuri depozitate în spaţii neamenajate sau pur şi
simplu aruncate la întâmplare pe străzi, în parcuri şi
pe terenuri agricole.
Deşeurile industriale generate în Municipiul Slatina
constau, în primul rând, în resturi de aluminiu, cenuşă
şi zgură (20 01 05 conform HG 155/1999 şi
Catalogului european al deşeurilor). Acestea sunt
generate în cantităţi semnificative numai de câteva
întreprinderi industriale din oraş.
Cantităţile şi tipurile de deşeuri generate sunt
monitorizate de Inspectoratul pentru Protecţia Mediului
Slatina. În cursul anului 2002, cantitatea deşeurilor
industriale rezultate în urma activităţilor specifice
desfăşurate de agenţii economici pe teritoriul
municipiului Slatina a fost de aproximativ 82,4 tone.
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Cantitatea deşeurilor industriale produse la nivelul anului 2002
Agent economic
S.C. ELECTROCARBON S.A.
S.C. ALRO S.A
S.C ARTROM S.A
S.C. ALPROM S.A
S.C. ALTUR S.A.
S.C. UTALIM S.A.
TOTAL

Profilul industrial
Producţia de produse cărbunoase
Producţia şi prelucrarea aluminiului
Producţia şi/sau prelucrarea aluminiului
Producţia şi/sau prelucrarea aluminiului
Producţia şi/sau prelucrarea aluminiului
Producţia de maşini şi utilaje alimentare

I.1.2.4 Activităţile economice şi mediul de
afaceri
Evoluţia situaţiei economice locale este legată de
evoluţia situaţiei regionale şi naţionale iar buna
funcţionare a economiei de piaţă la toate nivelurile
este determinată de agenţii economici privaţi şi de
iniţiativele acestora; de aceea este foarte important să
se sprijine iniţiativele private, să se încurajeze
creşterea numărului agenţilor economici, precum şi
persoanele fizice care doresc să-şi dezvolte o afacere.
În acest sens prezentăm evoluţia înmatriculărilor
agenţilor economici la registrul comerţului în ultimii 12
ani:
Anul
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Total

Nr. firme
389
517
372
559
425
322
250
354
289
229
304
372
4382

% din total
8.87
11.79
8.49
12.75
9.69
7.35
5.76
8.07
6.59
5.22
6.93
8.49
100

Cantitatea (tone)
35,851
35,547
5,333
3,803
1,665
0,195
82,394

de 2455 firme, ceea ce înseamnă că doar un procent
de 56 % din agenţii economici înregistraţi au avut
activitate.
Structura înmatriculărilor la data de 31.12.2002 pe
principalele domenii de activitate:
100%
142

132

71

195

325

132

128

59

174

295

Din cele 4382 firme înregistrate în municipiul Slatina,
la sfârşitul anului 2002 au depus bilanţ doar un număr

2043

184

60%

2002
2001
2000

40%
119

20%
0%

123

55

163

263

1952

171

0
cod
CAEN:

1

15

18

45

51

52

55

La data de 31.12.2002,în conformitate cu bilanţurile
depuse la Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură a
judeţului Olt de societăţile comerciale din municipiul
Slatina, situaţia cifrei de afaceri pe sectoare ale
activităţii economice se prezintă după cum urmează:
Agricultură
Industrie
76%

Construcţii
Comerţ
4%

Acestea, sunt dispuse astfel: 1303 Persoane Fizice (
29,7% ), 646 SNC-uri ( 14,7% ), 2234 SRL-uri ( 50,9%
), 186 SA-uri (4,2% ) şi 13 OC-uri ( 0.5% ).

190

2179

80%

1% 1%2%

16%

Servicii
Turism si servicii
asociate
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Structura numărului firmelor operative din punct de
vedere al domeniilor de activitate în care îşi
desfăşoară activitatea, se prezintă la nivelul anului
2002 după cum urmează:
agricultura

2%

6%
3%

ind. uşoară
ind. metalurgică

0,10%
5,90%

prod. en. el. şi termică,
gaze şi apă
construcţii

18%
65%

juridică şi 3 societăţi care preiau pământ în arendă. Pe
raza municipiului Slatina îşi desfăşoară activitatea şi
Centrul de Încercare a Soiurilor ce aparţine de
Staţiunea Experimentală Mărăcineni şi Herghelia
Brebeni.
Totalul cifrei de afaceri aferentă activităţii desfăşurate
de firmele cu obiect principal de activitate în
agricultură a fost în anul 2002 de 129.466.034 mii lei,
iar ponderea subramurilor în totalul cifrei de afaceri se
prezintă astfel:
44,5

servicii

Pomicultură

comerţ

Din analiza repartiţiei pe ramuri de activitate, se
constată că cele mai multe societăţi comerciale – 65%
îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului cu
ridicata şi cu amănuntul, numărul societăţilor cu
activitate de producţie şi prelucrare a materiilor prime
fiind destul de mic în raport cu numărul total al
societăţilor cu activitate din municipiul Slatina.
Structura persoanelor angajate în sectoare ale vieţii
economice din municipiul Slatina se prezenta la
sfârşitul anului 2002 după cum urmează:
Agricultura
66%

13%

1%
1%

3%

16%

Animale
55

Mixt (plante+animale)

0,002
Servicii agricultura

La sfârşitul anului 2002, terenurilor cuprinse în circuitul
agricol al municipiului Slatina, au următoarele
distribuţii procentuale pe destinaţii:
teren arabil
21,71%
3,34%

Constructii

10,38%

1,37%

52,03%

paşuni
vii
livezi
păduri
ape
drumuri şi căi ferate

5,56%
0,07%

Servicii
Servicii asociate
turismului

0,298

0,2

Industrie

Comert

Cereale

curţi si construcţii

4,84%

teren neproductiv

0,69%

Suprafaţa arabilă (2.806 ha) după modul de folosinţă
este dispusă astfel:

a) Agricultura şi securitatea alimentelor
Economia tradiţională a Slatinei a fost preponderent
bazată pe agricultură (viticultură, creşterea vitelor,
apicultură,
pescuit),
comerţ
şi
producţie
meşteşugărească. În ultimul deceniu, atât suprafaţa
agricolă cât şi cea arabilă s-au redus.

1141,00

Ca şi forme de organizare a activităţii în agricultură, pe
raza municipiului Slatina la nivelul anului 2002 erau
înregistrate 2 asociaţii agricole cu personalitate

4,00

grâu şi secară (ha)

17,00
824,00

porumb(ha)
cartofi(ha)
floarea soarelui(ha)

820,00

legume(ha)
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Problemele specifice
municipiul Slatina sunt:
•
•

•
•

producătorilor

agricoli

Sunt reprezentate în economia locală următoarele
ramuri industriale:

din

•

divizarea suprafeţelor agricole în parcele de
mici dimensiuni ;
insuficienţa unei structuri care să asigure
administrarea exploatării suprafeţelor agricole,
respectiv să se ocupe de finanţarea înfiinţării
culturilor, de desfacere la preţuri avantajoase
pentru producători a recoltelor obţinute;
lipsa fondurilor financiare şi materiale necesare
efectuării lucrărilor agricole.
tehnologie învechită şi structuri organizatorice
neperformante

•
•
•
•

b) Industria

•
•

Chiar dacă activitatea economică a municipiului
Slatina s-a diversificat în ultimii 10 ani, cea mai
importantă ramură generatoare de valoare adăugată
rămâne industria, care la nivelul anului 2002 a generat
o cifră de afaceri de 16.801.468.229 mii lei. Celelalte
sectoare au o evoluţie dinamică dar contribuie într-o
măsură mai mică la realizarea cifrei de afaceri locale.

Ind. metalurgică neferoasă (producţia şi
prelucrarea aluminiului dar şi prelucrarea altor
materiale neferoase)
Industria construcţiilor metalice, maşini, piese,
subansambluri, alte componente
Industria materialelor de construcţii: produse şi
materiale de construcţii
Industria textilă: fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte şi accesorii
Industria alimentară şi a băuturilor : prelucrarea
şi conservarea unei palete largi de produse de
origine animală şi vegetală, producţia de
băuturi alcoolice
Industria energetică
Industria mobilei (care necesită investiţii
serioase pentru trecerea la fabricarea de
produse din lemn mai sofisticate sau de
mobilier)

Ponderea acestor sectoare în totalul cifrei de afaceri
locale aferente activităţilor industriale se prezintă
astfel:

75%

Ind. Metalurgică neferoasă
Ind. Construcţiilor metalice si
maşini, piese, alte componente
Ind. Materialelor de construcţii
Ind. Textilă

1%
1%

Ind. Alimentară si băuturilor
2% 9%

12%

După cum se observă, economia locală a municipiului
Slatina se caracterizează prin dezvoltarea industriei
metalurgice neferoase în domeniul obţinerii şi
prelucrării aluminiului primar, care prezintă un
potenţial ridicat de export (S.C. ALRO S.A., S.C.
ALPROM S.A.). De altfel se poate estima că un
procent de peste 70% din cifra de afaceri a acestor
întreprinderi se realizează la export.

Altele

Calitatea aluminiului realizat la ALRO Slatina, este în
conformitate cu normele internaţionale şi cu
standardele London Metal Exchange, ceea ce a
asigurat firmei un bun renume pe piaţa mondială,
producţia fiind destinată unor pieţe externe importante:
Grecia, Italia, Turcia, Franţa, Austria, Polonia, Spania,
Belgia, Israel, Germania şi Siria.
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Principalele produse realizate şi ponderile aferente în
totalul cifrei de afaceri la SC ALRO SA sunt:

40

38

bilete Al
27,8

35

17,6

30
25

12,6 4

20

lingouri Al
sleburi
sarme
lingouri

15
10
5
0

bilete Al

lingouri
sarme
sleburi
lingouri Al

%

ALRO asigură de asemenea necesarul de aluminiu al
industriei naţionale, principalii clienţii fiind: ALPROM,
SIDEX,
ELCARO,
DACIA
PITEŞTI,
ICME
BUCUREŞTI,
IPROEB
BISTRIŢA,
DAEWOO
CRAIOVA.
Alături de acestea în Slatina îşi mai desfăşoară
activitatea o fabrică de cabluri care face parte din
holding-ul PIRELLI care realizează anual o cifră de
afaceri din care aproximativ 20% este realizată pe
pieţe externe.
S.C. ALTUR S.A. fiinţează în municipiul Slatina din
anul 1972 având o bună experienţă şi calitate ridicată
în realizarea de subcomponente de aluminiu şi
pistoane auto, 40% din producţie fiind destinată
exportului.
S.C. ARTROM S.A., asigură necesarul de ţevi din oţel
pentru foraj, atât pentru necesarul intern cât şi pentru
export, realizând o cifră de afaceri la finele anului
2001 de 351.087 mil. lei.
S.C. ELECTROCARBON S.A. înfiinţată in 1965 care
produce şi comercializează : electrozi normali UHP si
HP, electrozi clorosodici, antracit calcinat, pastă
sodeberg, plăci grafitate şi electrografit praf, 6% din
producţia anuală fiind destinată exportului.
Peste 15 firme din industria textilă lucrează în regim
de perfecţionare activă lohn printre care: S.C.
MARLENE COM S.R.L., S.C. MINATEX S.R.L.,
S.C.UNICONFEX EXIM S.R.L., S.C. GURAYTEX
S.R.L,S.C.
D&S
TEXTILE
S.R.L.,
S.C.
AGROCOMERŢ S.R.L., exportul de produse de
confecţii textile realizat, fiind în procent de peste 90%
din totalul cifrei de afaceri înregistrată.

Cifrele referitoare la export, amintite mai sus au fost
realizate la finele anului 2001.
Peste 60 de firme printre care şi cele de mai sus, îşi
desfăşoară activitatea de import şi export prin Vama
Slatina care facilitează schimburile comerciale .La
sfârşitul anului 2002, au fost controlate peste 13.000
de mijloace de transport auto şi feroviare.
În ceea ce priveşte industria alimentară, remarcate se
fac firmele ce au ca obiect de activitate producerea şi
comercializarea de produse specifice, care pot fi
grupate după cum urmează :
• Produse specifice de panificaţie - S.C. ALUTA
S.A.,
S.C.
ALIMENTARA
S.A.,
S.C.
PANDIPO.S.R.L, S.C. MAGIC ALPROD S.R.L:
• Produse de mezelărie –S.C. SPAR. S.R.L.,
S.C. COM-IDEAL S.R.L., S.C. COM MARCOS
S.R.L.; S.C. VÂLCEA M.G. S.R.L, S.C.
SALOS.S.A.
• Produse lactate – S.C. OLTINA S.A.

c) Construcţiile
Pe teritoriul municipiului Slatina sunt numeroase baze
de construcţii civile şi industriale:
• S.C. BĂLŢOI PRIMACONS S.R.L.
• S.C. ROLMIS S.R.L.
• S.C. SCADT S.A.
• S.C. SERENA. S.A.
• S.C. OLT DRUM S.A.
• S.C. OLTCONS.S.A.,
care la sfârşitul anului 2002 au realizat o cifră de
afaceri de peste 40 mld. lei
Lucrările de construcţii au fost realizate de sectorul
privat, activitatea de construcţii aflându-se în continuă
dezvoltare şi diversificare în construcţii civile şi
edilitare.
Astfel, pe raza municipiului au apărut
construcţii impunătoare ca: Prefectura Jud. Olt, Vama
Slatina, Palatul de Justiţie Olt. Începând cu anul 2000,
Primăria Municipiului Slatina, a început executarea
lucrărilor la obiectivul <amenajare locuinţe sociale>,
astfel încât în anul 2002 au fost recepţionate 50 de
garsoniere confort I , urmând ca pe parcursul acestui
an să se mai recepţioneze încă 35 locuinţe.

d) Transporturile
Transporturile reprezintă un element deosebit de
important în procesul dezvoltării economiei locale,
datorită faptului că sprijină desfăşurarea activităţii de
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întreprinderile din sectorul primar şi secundar. Cifra de
afaceri aferentă acestui sector a fost la nivelul anului
2002 de 96.852.546 mii lei ceea ce reprezintă 24% din
totalul cifrei de afaceri aferente serviciilor.
La nivelul municipiului Slatina, activitatea de
transporturi se realizează rutier şi feroviar, poziţia
geografică pe care acesta o are – situat pe malul
Oltului - nefiind valorificată în prezent prin existenţa
unui sistem de transport pe râul Olt, ţinând cont că
oraşul se află în apropierea sectorului navigabil al
Dunării.
Transportul rutier din municipiul Slatina vizează atât
traficul de călători cât şi transportul de marfă.
Transportul în comun din oraş este asigurat de un
număr de 12 operatori de taximetrie care dispun de
330 maşini şi care asigură servicii de calitate, având
program de lucru de 24 h. Pentru a asigura condiţiile
optime desfăşurării acestei activităţi, administraţia
locală a pus la dispoziţie spaţiile necesare pentru
staţiile de taxi, a căror distribuţie este uniformă pe
teritoriul municipiului.
Transportul de marfă este realizat de un număr de 25
de firme care realizează 56% din cifra de afaceri a
sectorului transporturilor. În această situaţie au fost
cuprinse numai acele firme care au drept obiect de
activitate exclusiv transportul, nu şi cele care posedă
mijloace de transport şi desfăşoară astfel de activităţi
în interes propriu.
Deoarece traficul feroviar de călători s-a redus, a
apărut necesitatea introducerii unor noi mijloace de
transport rutier, care să deservească participanţii la
traficul de tranzit. Astfel, în Slatina există un număr de
7 firme de transport ce îşi mai desfăşoară activitatea
asigurând legătura cu restul judeţului în vederea
preluării forţei de muncă care lucrează în Slatina şi a
elevilor şi studenţilor care studiază în municipiu.
Municipiul Slatina este de asemenea punct
important pe lista de opriri a marilor operatori
regionali: S.C. IONESCU S.R.L., S.C. DACOS S.R.L
şi S.C. C&I INTERNAŢIONAL S.R.L.
Transportul feroviar. Reţeaua feroviară a Slatinei
momentan nu este electrificată, dar asigură transportul
de călători pe ruta Bucureşti – Craiova şi Bucureşti –
Timişoara. Transportul feroviar de mărfuri este
deosebit de important pentru platforma industrială a
municipiului Slatina, asigurând alumina de la Oradea
şi Tulcea.

e) Turism şi agrement
Datorită deschiderii din ultimii ani, în ceea ce priveşte
schimburile internaţionale în lumea industriei şi
comerţului, firme şi întreprinderi străine şi-au deschis
în Slatina reprezentanţe şi filiale, ceea ce implică
prezenţa oamenilor de afaceri străini şi români în
Slatina, ducând la creşterea gradului de ocupare a
spaţiilor de cazare şi servicii în domeniul turistic.
Baza hotelieră a municipiului Slatina este reprezentată
de 5 hoteluri de categoria **, unul nou care este în
construcţie şi un motel, având în total o capacitate de
cazare de 384 locuri şi care generează o cifră de
afaceri de 17.823.157 mii lei la nivelul anului 2002,
ceea ce reprezintă 0,08% din cifra de afaceri totală a
municipiului.
În municipiu îşi desfăşoară activitatea 5 agenţii cu
licenţă categoria A - instituţii specializate în turism
intern şi internaţional care oferă următoarele categorii
de servicii pe plan intern şi internaţional:
• administrează şi promovează turismul şcolar ;
• administrează bilete de odihnă şi tratament
pentru sindicaliştii de pe raza municipiului
Slatina, în staţiuni balneare şi climaterice din
toată ţara;
• intermedieri de vize consulare.
• servicii de turism pentru oamenii de afaceri din
municipiul Slatina.
În municipiul Slatina, îşi desfăşoară activitatea
Asociaţia Judeţeana a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi care are ca obiect de activitate asigurarea
condiţiilor şi furnizarea de servicii în domeniul vânătorii
şi pescuitului sportiv pentru turişti români şi străini,
ajungând anual la 400-450 turişti străini în principal
din Italia, Belgia, Olanda, Austria, Spania.
Această activitate asigură clienţi unităţilor hoteliere şi
servicii în domeniul turistic şi de agrement.

f) Comerţul
Dinamica activităţilor de comerţ a cunoscut o evoluţie
ascendentă prin mutările de pe piaţa forţei de muncă
din sfera activităţilor de producţie în sfera comerţului (
preponderent ) şi a prestărilor de servicii
În ultimii zece ani, la nivelul municipiului Slatina, au
apărut şi s-au dezvoltat un număr mare de agenţi
economici care au drept obiect principal de activitate
realizarea de operaţiuni cu caracter comercial, care
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desfăşoară activităţi de comerţ atât cu ridicata cât şi
cu amânuntul. Valoarea cifrei de afaceri a sectorului
comercial în municipiul Slatina este de 3.380.202.248
mii lei la nivelul anului 2002, iar ponderea activităţilor
exclusiv comerciale la realizarea cifrei de afaceri
locale a fost în anul 2002 de 15,5%.

g) Serviciile
Sectorul serviciilor s-a dezvoltat şi s-a diversificat în
ultimii 10 ani în municipiul Slatina, dar contribuţia lui la
realizarea cifrei de afaceri locale este puţin
importantă. Principalele categorii de servicii care sunt
disponibile la nivelul municipiului sunt următoarele:
• servicii financiar-bancare şi de asigurări
• transporturi terestre de călători locale şi
regionale, taximetrie, terestre de mărfuri, şi
activităţi anexe
• servicii de utilităţi publice: apă, canalizare,
gaze, electricitate,salubritate
• comunicaţii şi radiocomunicaţii
• servicii de prelucrare a datelor, producere şi
furnizare de soft şi consultaţii privind
echipamentele de birotică
• servicii medicale – cabinete ce oferă servicii
medicale, consultaţie şi medicamentaţie pentru
orice tip de afecţiuni, cabinete stomatologice
dotate cerinţelor actuale
• servicii de consultantă economică – societăţi de
consultanţă financiară, de expertiză contabilă
În municipiul Slatina, experţii contabili şi contabilii
autorizaţi sunt reuniţi în cadrul filialei CECCAR având
306 membrii. În anul 2002, CECCAR a organizat 2
examene: unul de acces la profesia de contabil
autorizat şi expert contabil şi altul de aptitudini şi
definitivare a calităţii de contabil autorizat şi expert
contabil.
• servicii juridice prin cabinete de avocatură,
birouri de notari publici cu funcţionarea pe
lângă ele a serviciilor cadastrale
• servicii de proiectare, urbanism, inginerie şi alte
servicii tehnice oferite de persoane autorizate
• servicii de selectare şi plasare a forţei de
muncă
• servicii
de
secretariat,
dactilografiere,
multiplicare şi traduceri
• servicii de educaţie
• activităţi de întreţinere corporală, coafură, alte
activităţi de înfrumuseţare

•
•
•
•

activităţi de reparaţii: automobile, articole
electrice şi de uz gospodăresc, ceasuri,
bijuterii, alte articole personale şi gospodăreşti
servicii de leasing – operaţional de maşini şi
clădiri
servicii în domeniul instalaţiilor sanitare şi de
termoficare
altele

Sectorul financiar–bancar este reprezentat prin marile
unităţi bancare care au deschis sucursale. În
municipiul Slatina: B.C.R., BANC POST S.A., B.R.D. –
S.G.G., RAIFFEISEN BANK şi care pe lângă
operaţiunile specifice sectorului bancar tradiţional, şiau diversificat activitatea oferind agenţilor economici şi
populaţiei o paletă bogată de servicii şi instrumente
bancare.
Sectorul asigurărilor este bine reprezentat pe plan
local prin unităţi ca: ASIROM, OMNIASIG, ASIT–
ALIANCE, ASTRA, ARDAF, UNITA şi A.G.I., care
oferă o gamă largă de produse de asigurarereasigurare împotriva riscului, atât pentru persoanele
fizice cât şi pentru cele juridice.
Serviciile publice. În municipiul Slatina sunt asigurate
toate categoriile de servicii publice necesare în
vederea asigurării unui standard de viaţă civilizat
pentru locuitori. În acest sens, activitatea Consiliului
Local este orientată în direcţia îmbunătăţirii calităţii
serviciilor oferite, care să răspundă cât mai bine
nevoilor cetăţenilor. O parte din serviciile publice au
fost concesionate către operatori independenţi, care
asigură aceste servicii pe baza contractuală:
• SC ACETI SA ( societate de stat cu acţionar
unic Consiliul Local Slatina) – asigură servicii
de gospodărire comunală : livrare apă potabilă,
canalizare,
montare
apometre,
reparaţii
instalaţii interioare
• SC SALUBRIS SA( societate cu capital privat )
– asigură servicii de colectare, transport şi
depozitare a deşeurilor urbane
• SC LOCTRANS SA (societate cu capital
integral de stat având acţionar unic Consiliul
Local Slatina) – asigură transportul public urban
O categorie aparte de servicii publice locale arondate
Consiliului Local Slatina vin să rezolve şi soluţioneze
o serie de probleme legate de :
• dezvoltarea
ordonată
a
comerţului
şi
desfăşurarea
activităţii
comerciale
prin
eliberarea de acorduri şi autorizaţii de
funcţionare, încheierea de contracte cu agenţii
economici ce ocupă domeniul public

31
SLATINA

•
•
•
•
•

administrarea patrimoniului municipiului
evidenţa spaţiilor din fondul locativ cu destinaţie
de locuinţe şi administrarea locuinţelor sociale
administrarea şi întreţinerea cimitirului uman şi
al eroilor
administrarea pieţelor şi târgurilor din municipiul
Slatina
asigurarea protecţiei sociale.

Servicii oferite în
economice locale

sprijinul

dezvoltării

activităţii

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt,
ocupă un loc aparte în dezvoltarea economică locală,
reprezentând direct interesele tuturor societăţilor care
se află în circumscripţia ei, acţiunea ei putând lua
forme variate:
• organizarea de misiuni economice ( 5 in 2002),
cu ţări ca: Olanda, Franţa, Germania, Polonia şi
Italia
• organizarea de târguri internaţionale pe
domenii ca: agricultură, utilaje şi echipamente
agricole, de materiale de construcţii şi
decoraţiuni interioare, de mobilă, echipamente
sanitare şi de încălzire)
• organizarea de parteneriate cu firme din Italia,
Germania, Polonia şi Olanda pe diverse
activităţi din industrie şi comerţ

•

organizarea de cursuri de iniţiere şi
consultanţă, reuşind să contribuie activ la
formarea profesională la toate nivelurile.

h) Dinamica I.M.M. - urilor
IMM-urile reprezintă esenţa viitorului economiei
româneşti, cu un rol determinant în strategia de
integrare în Uniunea Europeană. În toate ţările,
dezvoltarea IMM-urilor reprezintă o problemă de
majoră importanţă întrucât starea economică a unei
ţări este în strânsă dependenţă de succesul afacerilor
întreprinderilor mici şi mijlocii – cei care dau o mare
parte din produsul intern brut şi oferă de lucru unei
parţi apreciabile din populaţia ţării.
Conform datelor furnizate de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice şi Control Financiar de Stat, la data
de 31.12.2002, în municipiul Slatina dintr-un număr de
2455 de societăţi care şi-au depus bilanţul, un număr
de 2446 de societăţi, îndeplineau criteriile impuse de
Legea 133/1999 pentru a fi încadrate ca Întreprinderi
Mici şi Mijlocii, respectiv 98%. Populaţia ocupată în
cadrul acestor IMM-uri este de aproximativ 11.738 de
salariaţi, reprezentând 53% din populaţia ocupată în
societăţile comerciale ale municipiului (nu au fost
incluse persoanele angajate în sectorul administrativ,
persoanele independente, AF-uri, etc).

Dinamica IMM-urilor in ultimii 4 ani:
Mii lei
Nr. IMM-uri
Cifra de afaceri
Profit

1999
2381
2.139.976.301
93.902.490

2000
2349
3.104.328.729
141.210.724

În
vederea
stimulării
dezvoltării
IMM-urilor,
A.J.O.F.M.OLT a acordat în anul 2002 prin programul
de credite destinat acestui sector 7.700.592 mii lei, de
care au beneficiat un număr de 14 firme, ceea ce a
condus la crearea a 105 locuri de muncă.
Domeniile de activitate pentru care s-au acordat
aceste credite şi ponderea lor în totalul creditelor
acordate se prezintă în felul următor:

2001
2260
4.956.729.274
278.683.041

2002
2446
7.274.644.629
457.859.651

producţie
confecţii textile
46%

31%

servicii in
agricultură
fabricarea de
produse lactate
transporturi cu
taxi

7%

8%

3%

5%

construcţii
alte activităţi

alte activităţi: prestări servicii in agricultură, confecţii metalice,
reparaţii electrocasnice)
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O altă sursă importantă de finanţare a activităţii IMMurilor o reprezintă programele PHARE 1998 – Politica
Regională de Coeziune, PHARE 2000 – Coeziune
Economică şi Socială precum şi din Fondul Naţional

de Dezvoltare Regională, care au asigurat în anii
1999-2001 finanţarea de proiecte de dezvoltare pentru
acest sector după cum urmează:

1.200.000
986.975

1.000.000
891.245

valoarea totala a
proiectelor
finantate(eur)

800.000

600.000
478.870
400.000

total granturi
primite(eur)

212.000
200.000
77.000

43.000

0
1999

2000

În vederea
dezvoltării sectorului IMM-urilor in
municipiul Slatina, Consiliul Local al municipiului
Slatina a realizat un program de instruire şi pregătire
profesională a personalului cu funcţii de răspundere
din cadrul IMM-urilor; programul cuprinde 13 module
de curs, se desfăşoară în anul 2003 pe perioada a trei
luni şi a fost finanţat prin proiectul <Dezvoltarea
capacităţii instituţionale şi perfecţionarea profesională
a personalului IMM-urilor>, Programul PHARE
COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ
RO
007.02.01.

I.1.3. Capitalul social

I.1.3.1. Structura şi dinamica populaţiei
Potrivit datelor Recensământului Populaţiei şi
Locuinţelor din anul 1992, populaţia stabilă a
municipiului Slatina, a fost de 85.168 locuitori. Datele
preliminare ale Recensământului Populaţiei şi
Locuinţelor din anul 2002 arată că populaţia stabilă a
municipiului Slatina era de 79.171 locuitori. La

2001

30.05.2003 populaţia municipiului Slatina, potrivit
informaţiilor furnizate de Serviciul pentru Evidenţa
Informatizată a Persoanelor, a fost de 90.642 locuitori.
Din analiza datelor rezultă că în aproximativ un an,
populaţia cu domiciliul stabil în municipiul Slatina a
crescut cu 11.471 locuitori.

Mişcarea naturală
Indicatori demografici
Natalitate
Mortalitate generală
Spor natural
Mortalitate infantilă

Anul 1998
10,9 %0
4,9 %0
+6,0 %0
8,4 %0

Anul 2002
8,8 %0
5,7 %0
+3,1 %0
13,1 %0

Natalitatea, un alt indicator demografic, este în
scădere de la 10,9 %0 la 8,8 %0.
Mortalitate generală este în creştere de la 4,9 %0 la
5,7 %0.
Cei doi indicatori influenţează sporul natural, care a
scăzut de la +6,0 %0 la +3,1 %0.
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Cauze posibile care influenţează aceşti indicatori sunt:
libertatea cuplurilor de a decide asupra numărului dorit
de copii; rata crescută a şomajului; costurile
economice şi sociale ridicate; instabilitatea socială.
Mortalitatea infantilă
a înregistrat o creştere
semnificativă faţă de anul 1998 de la 8,4%0 la
13,1%0.
Scăderea eficienţei acestor indicatori denotă faptul că
reforma sistemului sanitar trebuie să continue până la
remedierea deficienţelor în sistemul sanitar.

Migraţia populaţiei
În primele cinci luni ale anului 2003 s-au înregistrat
2.888 schimbări de domiciliu în municipiul Slatina şi
440 de vize de reşedinţă. Rezultă că tendinţa de
migrare a populaţiei către oraş este în creştere.

Structura populaţiei
După sexe, la sfârşitul primului trimestru al anului
2003, populaţia municipiului Slatina se prezintă astfel:
femei:
bărbaţi:

Nr. locuitori
B
F
9.533
9.178
6.729
6.450
14.776
16.980
10.073
9.492
3.423
4.008
44.534
46.108

I.1.3.2. Forţa de muncă
Populaţia activă este de aproximativ 55.000 locuitori,
respectiv 60% din total populaţie.
Sub aspectul ocupării forţei de muncă, pe domenii de
activitate, situaţia se prezintă astfel:
agricultură
industrie
construcţii
comerţ
transporturi şi telecomunicaţii
învăţământ
administraţie publică
sănătate
alte ramuri
în căutarea unui loc de muncă
50,00%

49,1%
50,9

Total
18.711
13.179
31.756
19.565
7.431
90.642

2,5%
42,9%
11,7%
9,9%
5,3%
5,2%
3,4%
5,2%
0,5%
3,4%
industrie

45,00%

Pe categorii de vârstă, populaţia municipiului Slatina
se prezintă astfel:
Grupa de vârstă
- în ani - 0 - 18
-18 - 25
- 25 - 45
- 45 - 59
- peste 59
TOTAL

Ca urmare a creşterii tendinţei de migrare a populaţiei
către oraş, creşte şi numărul de solicitări de locuri de
muncă şi de locuinţe.

construcţii

40,00%

comerţ

35,00%

transporturi şi
telecomunicaţii
învăţământ

30,00%
25,00%

sănătate

20,00%

administraţie
publică
în căutarea unui
loc de muncă
agricultură

15,00%
10,00%
5,00%

alte ramuri

0,00%

În ceea ce priveşte apartenenţa, pe naţionalităţi, a
populaţiei municipiului Slatina situaţia se prezintă
astfel: cetăţeni români - 98,32%, romi - 0,98%,
maghiari - 0,1% iar diferenţa de 0,6% este constituită
de cetăţeni de alte naţionalităţi.
Nu toată populaţia care locuieşte efectiv în municipiul
Slatina este înregistrată la Serviciul de evidenţă
informatizată a persoanei cu domiciliul sau reşedinţa
în municipiul Slatina.

Populaţia inactivă este de aproximativ 36.000 locuitori
şi este alcătuită din:
elevi şi studenţi
pensionari
personal casnic
întreţinuţi de alte persoane
alte situaţii

50,1%
13,9%
8,3%
26,2%
1,5%
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În municipiul Slatina, în anul 2002 erau 2877 şomeri
înregistraţi, din care cea mai mare parte, cca. 74,9%,
o constituie şomerii indemnizaţi. Comparativ cu
situaţia şomajului la nivel judeţean, Slatina deţine
14,5% din totalul şomerilor înregistraţi.
Ţinând seama de categoria studiilor, cel mai mare
număr de şomeri ( 71% din numărul total al şomerilor)
sunt absolvenţi de liceu (44,6%) şi şcoli profesionale
(26,4%).
Din analiza comparativă, efectuată de Agenţia
Judeţeană de Ocupare şi Formare a Muncii rezultă că
în perioada 1998 – 2002 a crescut numărul de şomeri
cuprinşi în programul de formare profesională, dar, în
acelaşi timp, faţă de anul 2001 a scăzut rata de
plasare a acestora.
În ceea ce priveşte situaţia încadrării în muncă a
salariaţilor disponibilizaţi se constată o creştere a
disponibilizărilor din 2002 comparativ cu 2001, atât la
nivelul judeţului, cât şi la nivelul municipiului Slatina, în
condiţiile în care, din numărul acestora (1.295) au fost
angajaţi aproximativ 65%.
În ceea ce priveşte ”munca la negru”, Inspectoratul
Teritorial de Muncă duce o muncă asiduă în
depistarea angajaţilor care desfăşoară activităţi cu
persoane angajate fără forme legale. Din analiza
comparativă a anilor 2001-2002, s-a concluzionat că
numărul angajaţilor sancţionaţi pentru folosirea
persoanelor fără forme legale, a scăzut de la 3888 în
anul 2001, la 368 în anul 2002. A scăzut, de
asemenea, şi numărul persoanelor depistate fără
forme legale de angajare, de la 1.082 ( din care 694
femei) în anul 2001, la 1.017 (619 femei).
Scăderea, într-un caz şi în altul, nu este mare, dar
este importantă, prin faptul că în urma controalelor
efectuate, un număr, chiar dacă mic, de angajatori, au
conştientizat care este riscul încălcării legislaţiei
muncii, iar persoanele care au acceptat „munca la
negru”, au realizat care sunt consecinţele, în sensul că
se pierde vechimea în muncă, nu au asigurare de
sănătate, etc.
Se constată o scădere a numărului şomerilor pe
perioada 1998 – 2001 şi o uşoară creştere a şomerilor
în 2002, însă la categoria şomerilor neindemnizaţi,
pentru care se impune acordarea altor măsuri de
asistenţă socială.
Categoriile de vârstă care înregistrează cel mai mare
număr de şomeri sunt peste 35 de ani şi sub 25 de

ani. Cel mai mare număr de şomeri pe sexe se
înregistrează în rândul bărbaţilor.
Calificările şi specializările unui număr important de
şomeri nu fac parte din categoria celor cerute pe piaţa
muncii.
Sistemul de învăţământ liceal – profil teoretic nu
asigură specializări, ca alternativă la încadrarea în
muncă, în situaţia în care absolvenţii de liceu nu
urmează studii superioare sau postliceale.
Profesiile în care sunt formaţi tinerii în şcoli
profesionale nu sunt căutate pe piaţa muncii. Se
impune o reorientare profesională a absolvenţilor
şcolilor generale pe baza cunoaşterii exacte a
necesarului de forţă de muncă pe ramuri ale
economiei şi pe baza cunoaşterii perspectivei cererii
de forţă de muncă.
Necunoaşterea strategiilor de privatizare sau a
programelor de dezvoltare economică a unor
întreprinderi şi instituţii face ca o bună parte din
personalul existent să nu se poată orienta din timp
asupra unor meserii noi cerute pe piaţa muncii.
Lipsa de preocupare a managerilor pentru formare
profesională a personalului existent pentru profesii /
specializării necesare întreprinderilor în condiţiile
dezvoltării unor noi sectoare de activitate.

I.1.3.3. Starea de sănătate a populaţiei
Sănătatea populaţiei în municipiul Slatina se
realizează printr-un sistem integrat de servicii
medicale oferite de asistenţa medicală primară,
ambulatorie de specialitate şi Spitalul Judeţean Slatina
care asigură servicii medicale de specialitate
preventive, curative, de urgenţă, de recuperare şi
paliative, precum şi pre, intra şi postnatale.

Asistenţa medicală primară
În municipiul Slatina funcţionează 34 cabinete
medicale individuale de medicină generală şi 15
cabinete stomatologice. Medicii din cadrul acestor
cabinete asigură servicii medicale tuturor asiguraţilor
înscrişi pe liste. Aceste cabinete medicale au contract
cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Olt,
asigurând pachetul minimal de servicii medicale
prevăzute în contractul cadrul pe anul 2002.
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De asemenea, eliberează reţete asiguraţilor în regim
gratuit şi compensat.
Asistenţa medicală primară include şi activitatea
cabinetelor şcolare.

•

În municipiul Slatina există 11 cabinete şcolare în care
funcţionează 13 medici şi care deservesc câte 3
obiective (grădiniţe, şcoli, facultăţi).
Activitatea la cabinetele medicale şcolare este
concretizată prin: asistenţă medicală preventivă şi
curativă; campanii de vaccinare la clasele I, III,VIII
conform Calendarului Naţional de Vaccinări; măsuri în
focar în cazul unor epidemii; triaje epidemiologice;
examene de bilanţ pentru depistarea afecţiunilor acute
cu potenţial de cronicizare care ar interfera cu
dezvoltarea neuromotorie a copilului.

•

Inspecţia Sanitară de Stat: Prin activitatea desfăşurată
asigură controlul

•

în unităţi de alimentaţie, unităţi de utilitate publică,
unităţi sanitare, de învăţământ şi industriale. Acolo
unde este cazul se aplică sancţiuni contravenţionale şi
se suspendă temporar activitatea, până la remedierea
defecţiunilor.
De asemenea acest departament răspunde la
sesizările şi reclamaţiile venite din partea cetăţenilor şi
efectuează şi alte acţiuni comune cu alte organisme
de inspecţie: Direcţia Sanitar Veterinar, Oficiul
Judeţean de Protecţia Consumatorului, Garda
Financiară, Poliţia Economică.
Urmând strategia
îmbunătăţirea

Guvernului

României

pentru

situaţiei romilor, Direcţia de Sănătate Publică Olt a
demarat acţiunea
de formare a mediatorului
sanitar,existând în municipiul Slatina până în prezent
un număr de 4 mediatori. Mediatorii sanitari vor înlesni
comunicarea între rromi şi cadrele sanitare ajutând la
rezolvarea problemelor de sănătate.
Implementate în anul 1996, Programele Naţionale de
Sănătate au suferit în cursul anilor trecuţi mai multe
schimbări atât ca număr,conţinut sau formă cât şi
instituţiile implicate în derularea lor.
Aceste programe sunt :
•

PN1 Program comunitar de sănătate publică:
supravegherea şi controlul bolilor transmisibile;
supravegherea şi controlul infecţiilor HIV-SIDA;
supravegherea
şi
controlul
tuberculozei;
evaluarea stării de sănătate şi factorilor de risc;

promovarea stării de sănătate şi educaţie pentru
sănătate; hematologie şi sănătate posttransfuzională.
PN2 Program de prevenire şi control a bolilor
netransmisibile: prevenţie şi control în
patologia oncologică; revenţie şi control în
diabet şi alte boli de nutriţie; prevenţie în
patologia nefrologică şi dializă; prevenţie şi
control a hemofiliei şi talasemiei; prevenţie în
patologia endocrină; prevenţie în traumatologie
şi ortopedie; reabilitarea serviciilor de urgenţă
prespitalicească.
PN3 Program de sănătate a copilului şi
familiei: acordarea gratuită de lapte praf
(Lactovit) pentru sugarii 0-1 an; profilaxia
rahitismului la copii şi gravide prin administrare
gratuită de Fe Haussman şi Maltofer; profilaxia
rahitismului la copii prin administrare de Vigantol.
PN4 Program de reforma Politici de sănătate
şi administraţie sanitară

Activitatea acestor programe se materializează în
principal prin achiziţionarea de medicamente, vaccinuri,
materiale sanitare specifice ce se vor acorda gratuit în
spital şi ambulatoriu bolnavilor cu boli infecţioase,TBC,
HIV,SIDA şi al cei cu boli cronice,bolnavi care fac parte
din segmentul de populaţie defavorizată, mediul rural,
persoane neasistat, etc.
De asemenea, eliberează reţete asiguraţilor în regim
gratuit şi compensat.
Transpunerea în practică a Programului Naţional Nr.3
privind îmbunătăţirea stării de sănătate a femeii şi
copilului s-a materializat la nivelul asistenţei medicale
primare prin acordarea gratuită de lapte praf sugarilor 0
– 1 an şi de medicamente pentru profilaxia rahitismului
şi tratamentul anemiei feriprive la copil şi gravide.
Eliberarea acestor produse s-a făcut conform listelor
întocmite de medicii de familie.

Asistenţa medicală ambulatorie
Ambulatoriul de specialitate Slatina este situat în incinta
Spitalului Judeţean Slatina şi asigură asistenţă
medicală de specialitate pentru toate specialităţile
medicale.
Serviciile de planificare familială, ca parte integrantă a
asistenţei medicale de specialitate, contribuie la
creşterea calităţii vieţii populaţiei de sex feminin din
municipiul Slatina prin: reducerea numărului de sarcini
neintenţionate şi nedorite şi prin acestea la scăderea

36
MUNICIPIUL

numărului de avorturi; reducerea incidenţei cancerului
genito – mamar prin ore de educaţie sanitară şi
consiliere la elevi şi cuplurile care se căsătoresc;
reducerea infecţiilor cu transmitere sexuală prin
informaţii privind bolile cu transmitere sexuală şi
prevenirea
sarcinilor
nedorite;
distribuirea
de
contraceptive gratuite la categoriile defavorizate: eleve,
studente, şomere, femei fără venituri sau cu venituri
mici; eliberarea de certificate prenupţiale.
Spitalul Judeţean Slatina, singura instituţie medicală
care deserveşte populaţia judeţului, are o capacitate de
1430 de paturi. În urma analizei activităţii medicale din
ultimii 4 ani desfăşurate în instituţiile medicale din
municipiul Slatina precum şi a indicatorilor specifici
(număr de paturi, durata de spitalizare, rulajul
bolnavilor, cheltuieli de medicamente pentru fiecare
secţie existentă a spitalului), comisia Ministerului
Sănătăţii şi Familiei a propus unele modificări de
structură la nivelul Spitalului Judeţean Slatina, constând
în reducerea numărului de paturi, după cum urmează:
anul 1998
anul 2002
01.06.2003

1567 paturi;
1430 paturi;
1259 paturi.

Procesul de reorganizare a asistenţei medicale la
Spitalul Judeţean Slatina are drept scop reducerea
numărului de internări, care au crescut îngrijorător de
la 49574 în anul 1998 la 59495 în anul 2002.
De asemenea, spitalul a fost dotat cu o parte din
aparatura modernă necesară, deşi nevoile sunt mult
mai mari: trusă de fibro-endoscopie; microscop
operaţie pentru secţia de oftalmologie; aparat Rontgen
Siemens pentru radiologie; analizor hematologie şi
analizor gaze în sânge pentru laboratorul de analize
medicale; monitor pacienţi, monipaturi, aparat FABIUS
pentru secţia terapie intensivă.
La sfârşitul anului 2002, din analiza morbidităţii a
rezultat că cea mai mare pondere au avut-o gripa (230
de cazuri), TBC – ul (129 de cazuri) şi oreionul (101
cazuri) din categoria bolilor infecţioase şi astmul
bronşic profesional (100 cazuri). De asemenea, din
situaţiile privind mortalitatea a rezultat că cele mai
frecvente cauze au fost bolile cardio-vasculare, în anul
2002 înregistrându-se 238 de decese de acest tip.

Asistenţa medicală de urgenţă
În cursul anului 2003, s-a derulat un proces de
reorganizare a asistenţei medico-chirurgicale de

urgenţă, concretizate prin aplicarea Programului
derulat Ministerul Sănătăţii şi Familiei – Unitatea de
Management a Proiectului Băncii Mondiale.
În ceea ce priveşte evoluţia în timp a numărului
instituţiilor medico-sanitare în municipiul Slatina,
situaţia se prezintă astfel:
Tip instituţie 1998 1999 2000 2001 2002 2003
spitale
1
1
1
1
1
1
policlinici
1
1
1
1
1
1
cabinete medi6
7
9
10
11
.
cale particulare
cabinete
17
18
18
18
18
.
stomatologice
laboratoare de
3
4
4
4
4
.
tehnică dentară

Un aspect important negativ este faptul că numărul
copiilor infestaţi SIDA/HIV a crescut de la 16 în 1998
la 36 în 2002, respectiv s-a înregistrat o dublare a
numărului de copii aflaţi în evidenţa serviciilor
medicale ca purtători ai acestui virus.
Lipsa unei educaţii sanitare a cetăţenilor. Din această
cauză, cetăţenii neglijează controlul medical periodic,
iar depistarea bolilor nu se poate face în faza de
debut. Activitatea de prevenire a bolilor se desfăşoară
greoi.

I.1.3.4. Protecţie şi asistenţă socială
Pe plan local, serviciile sociale sunt asigurate de
Consiliul local şi de Primăria Slatina, prin Direcţia
Protecţie şi Asistenţă Socială care a fost înfiinţată ca
serviciu public în anul 2001.
În primul trimestru al anului 2003, beneficiau de ajutor
social 533 de familii, cărora astfel li s-a asigurat venitul
minim garantat iar 206 persoane aflate în situaţii
socio-medicale deosebite beneficiau lunar de cantină
socială. În ceea ce priveşte structura familiilor
beneficiarilor de ajutor social, dacă în perioada 19982001 era o disproporţie vădită între numărul
persoanelor singure beneficiare de ajutor social şi
numărul familiilor cu mai mulţi membrii, începând cu
anul 2002 situaţia este mai echilibrată, aşa cum se
poate observa în diagrama de mai jos:
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Structura familiilor beneficiare de ajutor social – situaţie comparativă
250
200

peroane singure
familii cu 2 pers.

150

familii cu 3 pers.
familii cu 4 pers.

100

familii cu 5 pers.
familii cu peste 5 pers.

50
0
1998

1999

2000

2001

2002

Instituirea ajutorului social se întemeiază pe principiul
solidarităţii sociale. Astfel, familiile, precum şi
persoanele singure, fără venituri sau cu venituri mici,
beneficiază de ajutor social ca formă de protecţie
socială. Obiectivul îl constituindu-l sprijinirea familiilor
fără venituri sau cu venituri foarte mici pentru a suporta
mai uşor situaţia de criză financiară.
Pe lângă ajutorul social, o altă măsură de protecţie
socială este acordarea cantinei sociale, având ca
obiectiv Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu o
situaţie socio-economică sau medicală deosebită.
Se oferă cantină socială gratuit, cu contribuţie parţială
sau contra-cost persoanelor aflate în situaţii economicosociale sau medicale deosebite.
Prin cantina socială se asigură persoanelor îndreptăţite
următoarele servicii sociale :
a. pregătirea şi servirea a două mese, zilnic, de
persoană, prânzul şi cina, în limita alocaţiei de
hrană prevăzută de reglementările legale;
b. aprovizionarea contra-cost de la sediul cantinei
cu produse agroalimentare de bază la preţurile
la care acestea au fost achiziţionate;
c. transport gratuit numai pentru persoanele care
beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu
(pentru persoanele nedeplasabile) ;
d. pregătirea şi distribuirea hranei prin centru
mobil pentru situaţii deosebite.
Pentru persoanele care nu doresc hrană caldă se pot
acorda produse alimentare în limita alocaţiei de hrană
stabilită de reglementările legale. In primul trimestru al
anului 2003 raţia alimentară era de 37.000
lei/zi/persoană.

2003-trim I

Serviciile asigurate prin cantina socială se prestează
gratuit pentru persoanele care nu au venituri sau ale
căror venituri se situează sub plafonul de 730.000 lei,
care reprezintă nivelul venitului net lunar, pentru o
persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului
social .
Persoanele îndreptăţite să beneficieze de cantină
socială dar care realizează venituri ce se situează peste
nivelul precizat mai sus (730.000 lei/persoană) pot
beneficia de serviciile cantinei, dar cu plata unei
contribuţii de 30 % din venitul net pe persoană, fără a
se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi
perioadă. In această categorie se încadrează
pensionarii,invalizii şi bolnavii cronici.
Raportat la anii anteriori, numărul mediu de
beneficiari/lună a crescut, de la 165 în anul 1998, la 206
în primul trimestru al anului 2003, ceea ce înseamnă o
creştere de 24,8%.
Cantină socială - nr. pers. medie / lună
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Sprijinirea familiilor din municipiul Slatina aflate în
situaţie de risc, se realizează şi de către Direcţia
Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului - Olt
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care, în acest sens, desfăşoară activităţi
planuri:
•
•

franceză judeţul Olt, putând fi ajutate 29 de familii
aflate în situaţia de a-şi abandona copilul şi, constă
dintr-un ajutor material în alimente în valoare de 10
Euro/copil/lună.

pe două

Acordarea de ajutoare materiale familiilor aflate
în dificultate pentru prevenirea abandonului şi
instituţionalizării;
Oferirea de servicii alternative la îngrijirea de tip
rezidenţial.

De asemenea, pentru menţinerea în familia maternă,
sunt susţinuţi 6 copii/tineri, prin plata contravalorii
căminului la liceu, printr-un program de prevenire a
abandonului desfăşurat şi susţinut financiar de către
Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor
Copilului.

În anul 2003, a fost acordat sprijin material în valoare
de 11 Euro/lună/copil, unui număr de 30 de copii
proveniţi din familii aflate în dificultate, printr-un
program de prevenire desfăşurat în colaborare cu
Organismele Private Autorizate, respectiv Fundaţia
„Adela” Bucureşti.

Numărul copiilor, cu domiciliul în Slatina, instituţionalizaţi a scăzut în ultimi ani, aşa cum se poate
observa din graficul de mai jos, ca urmare a apariţiei
serviciilor alternative la îngrijirea de tip rezidenţial:

În prezent, activitatea de acordare de sprijin material a
fost preluată de „Asociaţia de prietenie româno200
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Cei 85 de copii care sunt
instituţionalizaţi
în
prezent
(trimestrul I al anului 2003) se
găsesc în centre de plasament
din Slatina şi în alte localităţi.
Majoritatea (61%) sunt cuprinşi
în
cele
4
centre
care
funcţionează în Slatina, 23% se
găsesc în centre din judeţ,
restul găsindu-se în alte
localităţi din afara judeţului.

Pentru crearea şi oferirea de servicii alternative la
îngrijirea de tip rezidenţial, Direcţia Generală pentru
Protecţia
Drepturilor
Copilului
a
desfăşurat
următoarele activităţi :
•

Prevenirea instituţionalizării prin protejarea
copului mamă-copil în centrele maternale:

91

2001

2002

14%
14%
61%
9%

•

85

2003-trim I

Slatina
Cararcal
Balş
Alte judeţe

în Centrul maternal „Adelina” Slatina,
beneficiază de protecţie un număr de 4
cupluri mamă-copil şi 2 gravide;
Prevenirea instituţionalizării copilului prin
protecţie în centre de zi (publice şi private):
- Centrul de zi „Prichindelul” Slatina, susţinut
financiar de „Asociaţia East European

39
SLATINA

-

Children`s Assistance”, unde în prezent sunt
protejaţi 14 copii:
Centrul de zi finanţat de Fundaţia „HUG
România”, în prezent beneficiind de
protecţie un număr de 16 copii.

O atenţie deosebită este acordată de către instituţiile
cu responsabilităţi în domeniul social, persoanelor
vârstnice şi persoanelor cu handicap.
Numărul pensionarilor în municipiul Slatina era de
11.293 la 31.12.2002, din care cca. 62,7 % ( 7078
pensionari) aveau pensii ce se situau sub salariul
minim pe economie (1.750.000 lei).
Prin Casa judeţeană de pensii s-au acordat
pensionarilor bilete pentru tratament în staţiuni. Astfel,
în anul 2001, din numărul total de bilete 61,1 % au fost
acordate pensionarilor în anul 2002 - 64,6 %.
Măsuri luate de Consiliul local/Primăria municipiului
Slatina pentru a îmbunătăţi situaţia pensionarilor :
•
•

•

•

•

gratuitate pentru transportul local cu mijloace
de transport în comun – 818 abonamente
acordate în anul 2001 şi 896 în 2002;
înfiinţare magazine Economat : în iulie 2001 –
85,1 % din beneficiarii magazinelor Economat
au fost pensionari cu venit sub
2,5 mil.
lei/membru de familie. Preţurile la care se
comercializează produsele sunt mai mici în
medie cu 3 % decât preţul mediu de vânzare
practica la nivel local;
în iulie 2003, 28 % din beneficiarii de cantină
socială sunt pensionari, dintre aceştia 66 %
beneficiind gratuit de cantină, iar 34 % cu plata
unei contribuţii de 30 % din venitul net pe
membru de familie (numai în situaţia în care
acest venit/membru de familie este mai mare
decât venitul minim garantat stabilit de legislaţia
în vigoare pentru o persoană singură, adică
730.000 în iulie 2003);
acordare de pachete cu produse alimentare cu
ocazia sărbătorilor religioase importante. Există
deja o tradiţie ca de Paşti şi Crăciun, cca. 200
de pensionari să primească din partea Primăriei
pachete alimentare cu produse specifice
fiecărei sărbători;
acordare de ajutoare financiare de urgenţă,
57% din ajutoarele de urgenţă acordate în
primul trimestru al anului 2003, au fost pentru
pensionari. Destinaţia banilor a fost : procurare
medicamente,
intervenţii
chirurgicale
costisitoare, etc.

Numărul persoanelor cu handicap din Slatina era în
anul 2002 de 592 persoane. Comparativ cu anul 1998,
se constată o creştere cu 22 %. Comparând cifrele
referitoare la persoanele cu handicap grav – întrucât
pentru acestea este nevoie de mult mai mult efort din
partea instituţiilor cu responsabilităţi în plan social
pentru a acorda drepturile şi asistenţa socială
corespunzătoare se poate constata că cea mai mare
creştere s-a înregistrat la persoanele cu SIDA/ HIV,
unde majorarea numărului de persoane s-a făcut cu
131,3%; totodată, o creştere semnificativă s-a
constatat şi la handicapul psihic 26,7 %.
Analizând din punct de vedere al tipului de handicap,
numărul persoanelor cu handicap grav înregistraţi în
anul 2002, se constată că cele mai multe persoane cu
handicap locomotor 42,3 %, urma de handicap psihic
31,3 %, SIDA/HIV 20,3 %, restul de 6,1 % având
handicap senzorial (3,31 %) şi somatic (2,7 %).
Pentru persoanele vârstnice precum şi pentru
persoanele cu handicap, funcţionează în municipiul
Slatina, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă.
Tot din bugetul local au fost suportate cheltuielile
necesare acordării gratuitate transportului local cu
mijloace de transport în comun, pentru
diferite
categorii de persoane, în anul 2002 beneficiind de
gratuitate 6.816 persoane.
Transportul gratuit a fost asigurat pentru elevi,
pensionari, veterani de război, revoluţionari, persoane
cu handicap şi pentru deţinuţi politici, abonamentele
gratuite fiind în proporţie de 100 % faţă de cererile
solicitanţilor care au îndeplinit condiţiile de acordare
prevăzute în Hotărâre Consiliului local.
Transport urban gratuit asigurat de autoritatea publică
locală – situaţie comparativă
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O altă preocupare a autorităţii locale afost extinderea
gradului de cuprindere a persoanelor defavorizate, cu
venituri mici, în reţeau de magazine Economat. La
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sfârşitul trimestrului I al anului 2003 funcţionau în
munucipiul Slatina 3 magazine Economat având
arondate cca. 15.000 de persoane.
În Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina, cu o
capacitate de 188 locuri sunt internate în prezent 182
persoane, dintre care 75 sunt bărbaţi şi 107 femei şi
doar 79 sunt cu domiciliul în municipiul Slatina. Din
totalul asistaţilor aflaţi în acest centru, 154 de
persoane au peste 50 de ani.
Utilizatorii de servicii internaţi în Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă Slatina, plătesc o contribuţie, în raport cu
veniturile proprii în conformitate cu prevederile legale
estimate la suma de 1.750.000 lei. Valoarea totală
pentru întreţinerea unui asistat, suportat din bugetul
local este de 6.800.000 lei. Din totalul de 182 de
asistaţi, plătesc integral suma de 1.750.000 lei, un
număr de 48 persoane cu venituri proprii de peste
2.200.000 lei, iar 105 persoane plătesc 80 % din
veniturile proprii, 29 persoane sunt cazuri sociale,
cheltuielile fiind suportate din bugetul local.
Cheltuielile pentru cei 79 asistaţi din municipiul Slatina
reprezintă 43 % din bugetul local destinat Centrului de
Îngrijire şi Asistenţă.
În prezent, în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina
sunt internate 39 de persoane care şi-au înstrăinat
bunurile cu clauză de întreţinere, dar la un interval de
timp scurt au solicitat internarea.
Utilizatorii de servicii beneficiază de un program de
activităţi diversificat pentru a le crea condiţii cât mai
apropiate de viaţa de familie.
De sărbătorile legale şi religioase merg la familii un
număr de 25 asistaţi, iar 89 sunt vizitaţi de familii în
instituţie.
Cauzele pentru care persoanele cu probleme de
handicap şi persoanele vârstnice ajung sa fie internate
în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slatina sunt:
a)

Imposibilitatea persoanei de a se autogospodări
(16%);

b)

Lipsa oricăror venituri necesare întreţinerii (9%);

c)

Abandonul familiei faţă de persoana vârstnică
sau cu probleme de handicap (57%);

d)

Imposibilitatea familiei de a acorda îngrijiri
necesare celor vârstnici şi cu probleme de
handicap (12%);

e)

Violenţa în familie (6%).

În Centrul de Îngrijire şi Asistenţă există persoane
care provin din alte unităţi alte administrativ teritoriale
pentru care cheltuielile de întreţinere sunt suportate tot
din bugetul local municipal, fapt motivat de inexistenţa
unei legislaţii care să oblige primăriile de domiciliu să
suporte cheltuielile efectuate de Centru pentru
respectivii asistaţi. Tendinţa de a instituţionaliza
persoana vârstnică şi / sau cu handicap a devenit un
fapt des întâlnit şi îngrijorător.
Pensionarii au acces redus la unele servicii medicale,
în special de stomatologie, din lipsa posibilităţilor
financiare.
Nu există servicii care să asigure asistenţa la
domiciliu. Însă unul din motive îl constituie reticenţa
persoanei vârstnice / familiei de a accepta ca o
persoană recomandată de către Direcţia Protecţie şi
Asistenţă Socială să pătrundă în casă.
Nu există locuri pentru petrecerea timpului liber pentru
persoanele vârstnice.

Situaţia romilor
Romii locuiesc în zone în care există sau nu
funcţionează utilităţi publice : energie electrică, gaze,
apă-canalizare, drumuri nemodernizate. Locuiesc mai
multe familii într-o locuinţă cu spaţiu locativ insuficient.
Romii deţin 80 % din numărul total al beneficiarilor de
ajutor social.
Din analiza dosarelor de ajutor social al familiilor de
romi, rezultă că un număr de cca. 45 de copii de
vârstă şcolară nu sunt cuprinşi în sistemul de
învăţământ.
Peste 90 % din romi nu ştiu carte, nu au terminat
învăţământul obligatoriu sau nu sunt calificaţi într-o
meserie.
Consiliul local a pus la dispoziţia familiilor de romi 90
locuri de casă (3090 mp), prin concesionarea unor
terenuri. Au intrat, efectiv, în posesia locurilor de casă
35 de familii, mulţi dintre romi refuzând concesionarea
din lipsă de posibilităţi financiare
a-şi construi
locuinţe.
Dintre cei care au construit locuinţe, peste 80% au
edificat construcţii din materiale recuperate din
demolări, fără structură de rezistenţă corespunzătoare
şi de dimensiuni care nu asigură condiţii optime de
locuit. Spaţiile de locuit necorespunzătoare care
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suprafaţă locuibilă prezintă şi condiţii inferioare de
locuit;
Se înregistrează absenteism/abandon şcolar ridicat în
rândul copiilor motivat de posibilităţile materiale
reduse
pentru
asigurarea
articolelor
de
îmbrăcăminte/încălţăminte, rechizite şi de dezinteresul
părinţilor în formarea şcolară şi profesională a copiilor
lor.
Majoritatea romilor nu pot fi angajaţi decât în locuri de
muncă necalificată.
Peste 90 % din locuinţele construite de romi, după
1989, au fost realizate fără autorizaţie de construcţie.
Din această cauză nu pot beneficia de energie
electrică, gaze sau alte utilităţi.

I.1.3.5. Educaţia
Învăţământul
Învăţământul superior
Învăţământul superior a înregistrat, în ultimii ani, o
puternică
ascensiune,
concretizată
printr-o
diversificare a ofertei educaţionale şi o creştere a
numărului de studenţi. Acesta se desfăşoară în baza
unor convenţii încheiate între universităţi şi diferite
organizaţii şi instituţii din Slatina.

Recunoaşterea de care se bucură şcoala slătineană
de agricultură, cu vechi tradiţii, precum şi investiţiile
realizate pentru modernizarea bazei materiale, au
influenţat pozitiv hotărârea de a înfiinţa în municipiul
Slatina învăţământul superior agricol, acesta
derulându-se de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară din Bucureşti, în colaborare cu
Colegiul Naţional Carol I din Slatina. În prezent, un
număr de 20 studenţi urmează cursurile Facultăţii de
Medicină Veterinară, alţi 442 studiind la Facultatea de
Management, inginerie economică în agricultură şi
dezvoltare rurală.
Un alt domeniu important în care există în municipiul
Slatina învăţământ superior este cel sociologic, ce se
derulează de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială din cadrul Universităţii Bucureşti în colaborare
cu Asociaţia Română pentru Promovarea Asistenţei
Sociale Olt( 75 studenţi ).
În ceea ce priveşte învăţământul de scurtă durată, în
baza colaborării dintre Universitatea din Piteşti şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, în Slatina, un
număr de 50 de studenţi frecventau în anul universitar
2002-2003 cursurile Facultăţii de Institutori pentru
limba engleză, iar 50 ale Facultăţii de informatică.
Reţeaua şcolară a municipiului Slatina
În municipiul Slatina funcţionează un număr de 45
unităţi şcolare, din care 25 de învăţământ preprimar,
10 învăţământ primar şi gimnazial, 3 grupuri şcolare, 5
colegii, un liceu sportiv şi o şcoală postliceală.

Învăţământul superior economic este derulat de
Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti, în
colaborare cu Şcoala Română de Afaceri Slatina,
având următoarele facultăţi: Management (5 ani), cu
un număr de 194 studenţi; Contabilitate şi Informatică
de Gestiune( 5 ani), 296 studenţi; Finanţe, Asigurări,
Bănci şi Burse de Valori(5 ani ) 296 studenţi.

Numărul total al elevilor înscrişi în procesul de
învăţământ în anul şcolar 2002-2003 este de 22591
din aceştia 2542 fiind cuprinşi în învăţământul
preprimar, 3806 în învăţământul primar, 6014 în
învăţământul gimnazial, 7941 în învăţământul liceal,
216 în învăţământul complementar, 1988 în
învăţământul profesional şi 834 în cel postliceal.

Tot în colaborare cu Şcoala Română de Afaceri
Slatina, este derulat învăţământul superior juridic de
către Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Târgu
Jiu. În acest domeniu, un număr de 573 studenţi
studiau,în anul universitar 2002-2003 la Facultatea de
Ştiinţe juridice şi drept administrativ (5 ani), alţi 46
studenţi efectuând studiile de scurtă durată (3 ani) ale
Facultăţii de Administraţie Publică Locală.

În învăţământul preşcolar şi primar îşi desfăşoară
activitatea 190 educatoare şi 176 învăţători. Normele
didactice pentru profesori se prezintă astfel: 367 în
învăţământul gimnazial şi 621 liceal şi profesional,
precum şi 86 maiştri. Totalul normelor didactice
înregistrate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
pentru municipiul Slatina 1431,79.
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Baza materială
Nr.
crt.
1
2
3

Unitatea şcolară

Nr. săli clasă

Învăţământ preşcolar
Învăţământ primar şi gimnazial
Învăţământ profesional şi liceal

136
157
317

Nr.
laboratoare
22
21
54

Nr. ateliere

Nr. săli sport

17
8
42

—
8
12

Nr. cabinete
consilieri
—
5
5

Biblioteci şcolare
Nr.
crt.
1
2

Unitate şcolară

Nr. biblioteci

Nr. volume bibliotecă

Nr. volume după 1990

Şcoli generale
Licee şi grupuri şcolare

7
10

76.386
188.193

40.170
34.555

Educaţia informală

Calitatea actului de învăţământ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a derulat , în
unităţile de învăţământ din municipiul Slatina , în anul
şcolar 2002-2003, o serie de programe în conformitate
cu noile tendinţe ale educaţiei. Dintre acestea
amintim: proiectul de combatere a abandonului şcolar
şi a absenteismului, desfăşurat în 19 unităţi şcolare;
proiectul de combatere a consumului de droguri şi a
traficului de fiinţe umane( 21 unităţi şcolare); proiectul
de mediu( în 25 unităţi şcolare)proiectul de educaţie
pentru sănătate( în 15 unităţi şcolare); proiectul de
educaţie pentru drepturile omului( în 2 unităţi şcolare)
şi programul de orientare şcolară şi profesională
desfăşurat în 17 unităţi şcolare.

Rezultatele obţinute de elevi atât la olimpiadele
şcolare cât şi după finalizarea liceului confirmă
valoarea învăţământului slătinean. Astfel, în perioada
2000-2003, elevii calificaţi la etapele naţionale ale
concursurilor şcolare au obţinut 107 premii, după cum
urmează: 4 premii I, 18 premii II, 16 premii III, 64
menţiuni şi 5 premii speciale.

După absolvirea studiilor preuniversitare, tinerii în
căutarea unui loc de muncă pot urma cursuri de
calificare şi recalificare în domenii în care există
cerere pe piaţa muncii, organizate de instituţii de stat
sau firme specializate în acest sens.

Pentru a valorifica aptitudinile artistice ale elevilor, au
fost înfiinţate, fie în cadrul Palatului Copiilor Slatina fie
în unităţile şcolare, 20 formaţii de dans modern,
gimnastică ritmică şi dansuri de societate,9 formaţii de
dans popular,9 grupuri vocale , 7 ansambluri corale şi
3 formaţii vocal - instrumentale.

Colaborări internaţionale
Unităţile şcolare din municipiul Slatina manifestă un
real interes faţă de programele europene de
dezvoltare instituţională şi în general pentru toate
formele de cooperare internaţională,în acest sens
derulând Programul SOCRATES 2 licee şi 2 şcoli
generale în Proiectul Leonardo da Vinci fiind implicate
un grup şcolar şi Casa Corpului Didactic.

După absolvirea cursurilor liceale, în perioada 20002003, 15 elevi au obţinut burse de studiu în
străinătate, în ţări ca Olanda (Utrecht), Germania
(Bremen), Franţa (Lyon), Italia (Napoli).
Activitatea artistică

Învăţământul privat
Învăţământul de tip privat în municipiul Slatina este
reprezentat de o grădiniţă, un liceu şi două şcoli
postliceale. Baza materială şi dotările demonstrează
că acest tip de învăţământ este o alternativă viabilă în
plan educativ.
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Asistenţa medicală primară în şcoli
Nr.
crt.

Unitatea şcolară

Nr. cabinete
medicale

Nr. medici (norma)

Activitate

1

Învăţământ primar
şi gimnazial

6

6 medici din care:
1 cu normă întreagă
şi 5 cu normă 1/2

2

Învăţământ liceal şi
profesional

11

15 medici din care:
9 cu normă întreagă
şi 6 cu normă 1/2

– asistenţă medicală preventivă şi curativă
– campanii de vaccinare
– măsuri în focar în cazul unor epidemii
– triaje epidemiologice
– examene de bilanţ pentru depistarea afecţiunilor
acute cu potenţial de cronicizare, care ar interfera
cu dezvoltarea neuromotorie a copilului

I.1.3.6. Cultura
Instituţii de cultură
Teatrul „Eugen Ionescu”, înfiinţat în anul 1998 de către
Consiliul local al municipiului Slatina , funcţionează în
cadrul Centrului Cultural „Eugen Ionescu”, alături de
fanfara municipiului şi corul „Millennium”.Atât teatrul
cât şi Centrul cultural poartă numele scriitorului
francez de origine română Eugen Ionescu,născut la
Slatina la data de 13/26 noiembrie 1909. Personalitate
de marcă şi creator al teatrului absurdului, acesta s-a
impus lumii prin arta teatrală, poezie, memorialistică şi
o atitudine anticomunistă. S-a stins din viaţă în Franţa,
în anul 1994. Anual, în Slatina,se organizează
manifestarea culturală „Zilele Eugen Ionescu” de către
Consiliul local al municipiului, Societatea culturală
”Eugen Ionescu” şi teatrul ce poartă numele marelui
dramaturg. Teatrul „Eugen Ionescu” nu beneficiază
încă de o clădire, spectacolele fiind susţinute pe scena
Casei de Cultură a Sindicatelor sau în amfiteatrul fonic
al Colegiului Naţional „Nicolae Titulescu”. Susţine
anual o stagiune teatrală, în care se joacă atât
premiere cu actori locali cât şi spectacole susţinute de
alte trupe profesioniste din ţară.
Casa de Cultură a Tineretului (Fundaţia pentru
Tineret) beneficiază de o sală de spectacole cu o
capacitate de 400 locuri, birouri şi săli în care pot fi
desfăşurate diferite activităţi. Pe lângă Fundaţia pentru
Tineret funcţionează trupe de dans modern şi „break
dance”,formaţii de artişti locali etc. La Fundaţia pentru
Tineret au loc, de asemenea, cursuri de învăţare a
operării cu PC, cursuri de dans etc. Fundaţia pentru
Tineret găzduieşte sediul unei firme de contabilitate şi
trei ziare locale. Mai beneficiază de un hotel, un

restaurant şi o terasă care în momentul actual se află
în administrarea unei firme private.
Casa de Cultură a Sindicatelor are o sală cu
capacitatea de 700 de locuri şi alte săli şi anexe
folosite pentru activităţile proprii sau închiriate în
vederea autofinanţării. Pe lângă Casa de Cultură a
Sindicatelor s-au înfiinţat trupe de dans, formaţii de
artişti locali etc. Aici se organizează diferite cursuri de
perfecţionare (informatică, instrumente muzicale etc.),
funcţionează săli de internet, tenis de masă şi biliard,
o discotecă, un bar şi două terase. Clădirea
găzduieşte şi sediul Pro FM Slatina.
Muzeul Judeţean Olt, fondat în 1952 şi găzduit de
fostul Palat administrativ, prezintă un patrimoniu
bogat în colecţii, valorificat în trei secţii: arheologieistorie, artă modernă şi contemporană şi etnografie.
Cele peste 25.000 de piese (documente şi obiecte
colecţionate timp de 8 decenii) sunt specifice pentru
cultura şi civilizaţia Oltului, multe fiind unicate,
aparţinând patrimoniului naţional cultural.
Fostul Palat Administrativ (monument istoric, specific
arhitecturii urbane slătinene) construit în 1887,
restaurat şi organizat, are deschise publicului secţia
de artă şi secţia de istorie şi cultură a municipiului
Slatina, expunând într-o manieră inedită şi modernă
de la mărturii originale ce ilustrează specificul şi
evoluţia localităţii de-a lungul vremurilor la colecţii de
picturi, desene şi ilustraţii aparţinând unor artişti
români reprezentativi, cum ar fi: Octav Băncilă,
Alexandru Ciucurencu, Dumitru Ghiaţă, Henri Catargi,
Ion Popescu-Negreni, Spiru Vergulescu, Nicolae
Truţă, Ion Pacea şi mulţi alţii.
Secţia de etnografie deţine colecţii structurate pe
domenii: obiceiuri, ceramică, textile, ţesături, metale,
lemn, port popular; de remarcat sunt cojoacele de
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Vădastra, renumitele scoarţe olteneşti, colecţia de
ceramică (de Oboga, Corbeni şi Româna) şi colecţia
de ouă încondeiate din Oboga.
Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu” dispune de un
fond de peste 220.000 unităţi bibliotecă (volume cărţi,
cotidiene, săptămânale, Monitoare Oficiale, coduri de
legi, discuri, CD-ROM-uri, filme artistice şi
documentare, manuale pentru învăţarea limbilor
străine etc.). Această instituţie deserveşte întreaga
populaţie din judeţ şi implicit din municipiul Slatina.
Numărul cititorilor se ridică la un procent de 12% din
populaţia municipiului Slatina, cifra fiind compatibilă cu
cerinţele Comunităţii Europene (5-10%), referitor la
populaţie.
Biblioteca Judeţeană Olt are în componenţa sa
următoarele filiale: Filiala de la Casa de Cultură a
Tineretului, Filiala de la Şcoala Superioară de Afaceri,
Filiala „Nicolae Titulescu” din Ialoveni – Republica
Moldova şi recent înfiinţata filială de la Centrul
Universitar Slatina de la Colegiul Naţional „Ion
Minulescu”.
De asemenea, în cadrul său funcţionează o secţie de
carte în limba engleză, cu un fond de 20.000 volume ,
obţinute prin donaţie de către Consiliul Local al
Municipiului Slatina de la o fundaţie din Marea
Britanie.
Dotările materiale specifice bibliotecii: rafturi, PC-uri,
scanner, imprimante, combine muzicale, casetofoane,
video recorder, televizoare, video proiector.
Pentru o mai bună deservire a utilizatorilor mai sunt
necesare achiziţionări de noi echipamente de calcul,
introducere reţelei precum şi programul specific
bibliotecilor TINLIB.

Mijloace de informare în masă
Mass-media din municipiul Slatina este reprezentată
de 5 cotidiane locale şi judeţene, 3 cotidiane
regionale, 5 săptămânale, 2 posturi de radio, un post
de televiziune local şi o reţea de televiziune prin cablu.
De asemenea, există 3 reviste culturale, precum şi
reviste şcolare.
Liberul acces la informaţie este suficient asigurat prin
mijloacele de informare în masă, care dispun atât de
bază materială performantă cât şi de personal
calificat.

I.1.3.7. Sport şi agrement
În municipiul Slatina sunt înregistrate 19 structuri
sportive, principalele ramuri fiind atletismul, boxul,
handbalul, luptele greco-romane, karate tradiţional,
karate modern, tenis de masă, volei, fotbal.
Rezultatele obţinute de sportivii de performanţă
slătineni la campionatele interne şi internaţionale
demonstrează nivelul ridicat de pregătire al acestora şi
o permanentă preocupare pentru obţinerea şi
menţinerea performanţelor, în ciuda eforturilor
financiare impuse de participarea la competiţii.
În prezent, municipiul are 3 baze sportive (2
aparţinând DJTS şi una proprietate privată, care
necesită lucrări de modernizare şi dezvoltare, o sală
de sport (DJTS) destinată pentru atletica grea şi 20
săli de sport în unităţile de învăţământ.
Întrucât există potenţial uman orientat către
performanţă se impune îmbunătăţirea dotărilor şi
modernizarea bazelor sportive, astfel încât să permită
diversificarea sporturilor practicate. Este necesară
amenajarea unor terenuri cu dotări minime în
cartierele municipiului în vederea practicării sportului
pentru toţi. Pentru promovarea imaginii municipiului şi
a turismului sportiv, se impune amenajarea unei baze
sportive şi de agrement care să includă şi spaţii de
cazare sau cantonament pentru sportivi, creând astfel
şi posibilitatea organizării unor competiţii de nivel
naţional şi internaţional.

I.1.3.8. Societatea civilă şi cultele
Numărul de ONG-uri în municipiul Slatina este în
creştere. Astfel, dacă în 2001 au fost înregistrate 17
Asociaţii şi 2 Fundaţii, în 2002 sunt 20 Asociaţii şi 2
fundaţii.
Un parteneriat real şi eficient a fost realizat între
Consiliul Local şi Consorţiul local Slatina pentru
Dezvoltare, care a implementat un număr de 5
proiecte cofinanţate prin programele PHARE pentru
combaterea şomajului, probleme de mediu, centre de
consultanţă juridică pentru cetăţeni.
Un alt parteneriat a fost realizat cu Organizaţia
„Trebuie”, pentru care Consiliul Local a asigurat un
spaţiu în care se realizează activitatea de prevenire a
instituţionalizării şi de reintegrare a persoanelor cu
handicap psihomotor.
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În domeniul protecţiei copilului, au fost implicate 4
organizaţii cu care Direcţia Generală pentru Protecţia
Drepturilor Copilului – Olt a colaborat, şi anume:
Fundaţia „Adela”- Bucureşti, Asociaţia de Prietenie
Româno-franceză judeţul Olt, Asociaţia „East
European Children’s Assistance”, Fundaţia „HUG
România”.

Biserica Ortodoxă se implică în domeniul social,
desfăşurând activităţi specifice:
•
•

La nivelul autorităţii administraţiei publice locale nu
există o evidenţă certă a ONG – urilor care au ca
obiect de activitate acţiuni ce privesc îmbunătăţirea
mediului economic, social, cultural etc. sau o structură
asociativă a fundaţiilor şi asociaţiilor pentru a crea un
parteneriat în realizarea unor obiective comunitare, cu
caracter economic, social, cultural etc., fiecare
acţionând separat.

•

Lăcaşuri de cult
Pe teritoriul municipiului Slatina, pentru cultul ortodox
există 13 lăcaşuri de cult, pentru romano-catolici - 1
biserică, pentru greco-catolici - 1 capelă casă
parohială, adventişti - 2 lăcaşuri, pentru baptişti - 1
lăcaş, pentru penticostali - 1 lăcaş de cult, Martorii lui
Iehova - 1 lăcaş de cult.

Nu au fost sprijinite cu fonduri din bugetul local ONGurile care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi
asistenţei sociale, motivat de faptul că acestea nu au
depus documentaţia prevăzută de legislaţia în vigoare.
După apartenenţa la confesiuni situaţia se prezintă
astfel:
•
•
•
•

acordare de ajutoare financiare sau materiale,
familiilor aflate în risc social;
predici şi cuvântări ocazionale desfăşurate în
instituţii medico – sociale (spital, unităţi ale
armatei,centre de plasament, centru de îngrijire
şi asistenţă);
concerte de colinde în instituţii medico –
sociale.

ortodocşi – 99,3%
romano-catolici – 0,2%
adventişti – 0,2%
alte confesiuni – 0,3%

I.1.3.9. Pacea şi ordinea publică

0,7

Din datele furnizate de Poliţia municipiului a rezultat o
scădere a fenomenului infracţional, astfel că dacă în
1998 au fost săvârşite 1.385 de fapte antisociale, în
2002 numărul acestora a scăzut la 843. Din totalul
celor care au săvârşit fapte antisociale în 1998,
14,1% erau minori, în anul 2003 numărul făptaşilor
minori scăzând la 10,2%, ceea ce se poate observa şi
din diagrama de mai jos:
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Evoluţia ponderii furului raportat la totalul faptelor antisociale săvârşite de minori

90,00%

În ceea ce priveşte principalele
categorii de fapte antisociale
săvârşite de minori se poate
preciza că furtul deţine ce mai
mare pondere, reprezentând
peste 80% din totalul faptelor
săvârşite de minori.

88,00%
86,00%
84,00%
82,00%
80,00%
78,00%
76,00%
74,00%
1998

Lipseşte însă o cultură juridică în rândul cetăţenilor
care duce la necunoaşterea riscurilor care decurg din
săvârşirea faptelor antisociale. Şi lipsa de activitate

1999

2000

2001

2002

socială şi dezinteresul părinţilor pentru acţiunile
minorilor favorizează fenomenele infracţionale.

Analiza SWOT pentru MEDIU
Puncte forte:
Capital şi Mediul Natural (diversitate, varietate);
Suprafaţa forestieră şi geomorfologia zonei
Atractivitatea zonei urbane;
Tendinţe pozitive în reducerea poluării;
Expertiză umană ridicată în domeniul eco, natura;
Plan Judeţean şi Local de Acţiune pentru Mediu;
Existenţa unor structuri/instituţii organizate de: protecţie
civilă, dezastre şi a unui inspectorat de mediu (IPM) activ;
Salubrizarea municipiului este organizată, competenţele
sunt repartizate;
Este în curs de obţinere autorizaţia de funcţionare pentru
depozitul ecologic de deşeuri menajere;
În curs de implementare proiect de extindere a sistemului
de precolectare a deşeurilor menajere în mare parte a
oraşului;
Există un număr de 3 depozite funcţionale pentru deşeuri
industriale şi unul în curs de execuţie;
Râul Olt asigură apa industrială a municipiului;
Lacurile din apropierea Oltului, aflate în aria municipiului
pot fi folosite ca lacuri de agrement şi de pescuit;
În subsolul municipiului există rezerve de apă potabilă,
nisip, pietriş;
Reducerea în ultima perioadă a gradului de poluare
industrială;
Platforma industrială se situează la distanţa

Puncte slabe
Degradarea mediului natural (aer, apă, sol) şi a ambientului
urban;
Funcţionarea în continuare a unor companii industriale
poluatoare;
Lipsa programelor de conformare pentru toţi agenţii
economici poluatori;
Utilizare ineficientă a resurselor naturale (apă), uzură a
infrastructurilor specifice;
Imaginea unui Oraş poluat persistă
Structura industrială (metalurgie) cu impacturi specifice în
arealul urban;
Relativa pasivitate a ONG-urilor şi cetăţenilor (lipsa de
resurse organizaţionale);
Inexistenţa unor sisteme integrate de management al
mediului (eco-management);
Neutilizarea intensivă a mijloacelor de transport ecologice
(biciclete), în condiţii urbane perfect adecvate - lipsa unor
zone amenajate (parcări-trasee);
Insuficienţa unor resurse-fonduri de mediu locale;
Neaplicarea standardelor europene de mediu ISO14000;
Lipsa unor arii protejate pe teritoriul municipiului;
Există depozite de deşeuri necontrolate;
Condiţii atmosferice, frecvenţă mare a calmului atmosferic
şi a inversiunilor termice care nu favorizează eliminarea
poluanţilor atmosferici prin circulaţia naturală a aerului; ca
l
ţii t
f i i t
i t
i dă
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corespunzătoare de zonele de locuit, efectul poluării asupra
populaţiei este redus;
Cunoaşterea volumului de trafic pe principalele artere din
municipiu.

Oportunităţi
Atragerea investitorilor care au resurse financiare în
implementarea tehnologiilor curate;
Implementarea unor programe / proiecte de mediu, „zona”
finanţată preponderant de organismele internaţionale;
Dezvoltări în zonele industriilor şi serviciilor nepoluante, de
tehnologii înalte şi valoare adăugată ridicată, inclusiv în
sectoarele Eco_Business, Recycling;
Aplicarea principiului „Poluatorul Plăteşte”;
Reformarea sistemului de învăţământ tehnic local (ISJ Olt)
în direcţiile eco, dezvoltare durabilă.

urmare poluanţii atmosferici pot persista pe o perioadă
îndelungată în atmosfera oraşului;
Trafic intens în zona centrală a oraşului şi strada Cireaşov
(unde se realizează şi trafic greu) care generează
depăşirea nivelului de zgomot admis în perioadele de vârf
de trafic ale zilei;
Vechea groapa de gunoi nu a fost închisă.
Riscuri
Scăparea de sub control a fenomenului poluării;
Neconformarea cu cerinţele legale de mediu a unor agenţi /
activităţi umane;
Riscuri aferente infrastructurilor urbane (apă, canal) inclusiv
în zone de colectare – deversare;
Neaplicarea strategiilor modulare şi a investiţiilor mici cu
impact mare asupra calităţii mediului
Neadecvarea cu Acquis-ul comunitar (costuri de
retehnologizare şi de depoluare accelerată)
Globalizarea

Analiza SWOT pentru URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
PUNCTE FORTE
Slatina este reşedinţă de judeţ;
Ocupă o poziţie centrală, ca locaţie, în judeţ;
Găzduieşte majoritatea instituţiilor de interes local şi
judeţean / Găzduieşte toate instituţiile de interes local şi
majoritatea celor de interes judeţean;
Populaţia municipiului Slatina depăşeşte (după ultimele
statistici) 80 000 locuitori;
Municipiul este înfrăţit cu localităţi din străinătate: Ispica
(Italia), Nea Ionia Magnisias (Grecia);
Patrimoniu istoric şi cultural al municipiului Slatina bine
reprezentat;
Patrimoniu arhitectural în centrul vechi al municipiului;
Majoritatea spatiilor de locuit sunt proprietate privată
Sector de construcţii (în special firme private) bine
dezvoltat;
Învăţământ profesional cu profil de construcţii (Grupul
Şcolar Industrial Construcţii – Montaj);
Existenţa unui Plan Urbanistic General elaborat în 1999;
Existenţa unor planuri de reabilitare urbană, parcuri, zone
tehnologice;
Un serviciu de „Urbanism şi Amenajarea Teritoriului”, în
cadrul Primăriei municipiului Slatina, specializat şi
profesionist;
Capacitatea instituţională de a concepe şi implementa
proiecte;
Infrastructura de transport existentă;
Numărul mare de proprietari de autovehicule;

PUNCTE SLABE
Starea de degradare a patrimoniului arhitectural, istoric şi
cultural şi nevalorificarea lui;
Planul Urbanistic General neactualizat;
Absolvenţii învăţământului de specialitate nu sunt motivaţi;
Calitatea slabă a drumurilor;
Blocaje în trafic şi degradarea reţelei municipale de drumuri
datorită inexistenţei unei autostrăzi care să preia fluxul
naţional şi internaţional de maşini care tranzitează
municipiul;
Lipsa de receptivitate a proprietarilor clădirilor din centrul
istoric al municipiului;
Acces anevoios la puncte de atracţie turistică (ex:
Mănăstirea Clocociov, parte integrantă a patrimoniului
istoric şi cultural);
Starea precară a parcului auto care deserveşte pe plan
local transportul în comun;
Reţeaua de distribuţie a energiei electrice nu are o calitate
competitivă:este subdimensionată, se află în
incompatibilitate de parametri cu noile utilaje şi are un grad
ridicat de uzură;
Un număr redus de abonamente telefonice , în cadrul
regiunii sud-vest Oltenia;
Sistem de termoficare în conservare în municipiul Slatina,
fapt care a constrâns populaţia să îşi monteze centrale
proprii de apartament;
Reţelele de alimentare cu apă, de canalizare, de alimentare
cu gaze naturale nu acoperă în întregime cartierele noi,
suburbiile, localităţile satelit/comunele periurbane;
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Semaforizare şi reglare a traficului în zona centrală (zonă
de blocaj al traficului);
reţea bine structurată de furnizare a apei potabile;
Sistem de canalizare bine dezvoltat şi uniform repartizat;
Studiu de fezabilitate pentru modernizarea întregului sistem
de alimentare cu apă;
Studiu de fezabilitate pentru modernizarea staţiei de
epurare;
Existenţa unui studiu de fezabilitate privind sistemul de
termoficare în conservare;
Un bun sistem de alimentare cu gaze naturale;
Alimentarea cu energie electrică acoperă peste 90% din
suprafaţa municipiului;

OPORTUNITĂŢI
Parteneriat Public Privat;
Posibilitatea accesării de surse atrase la bugetul local
(proiecte, surse guvernamentale, surse private, taxe
speciale);
Fonduri de finanţare externă pentru reabilitarea şi
extinderea infrastructurii urbane;
Portofoliu de proiecte;
Poziţia geostrategică a municipiului Slatina pe râul Olt;
Apropierea de sectorul navigabil al Dunării;
Localizare optimă din punct de vedere al tranzitului: E 574,
unul din coridoarele europene care traversează România;
Oportunităţi de finanţare pentru îmbunătăţirea infrastructurii
de bază (fondurile structurale ce se vor acorda începând cu
2007);
Extinderea activităţii economice necesită şi poate susţine
reabilitarea infrastructurii urbane în municipiul Slatina;
Existenţa unui cadru legislativ adecvat care să permită
intervenţia inspectorilor administraţiei locale asupra
proprietarilor de clădiri şi spaţii locative în cazul în care se
realizează modificări care pun în pericol starea clădirilor.

Pe străzile periferice, alimentarea cu apă potabilă se face
fără sistem de preluare a apelor uzate;
Comunicări între canalizarea menajera şi cea pluvială;
Stare de uzură avansată a reţelelor de alimentare cu apă;
Există canale colectoare subdimensionate care nu preiau
întregul debit de ape uzate menajere şi meteorologice;
Riscul colmatării reţelei de canalizare datorită faptului că
sistemul de termoficare al municipiului Slatina este în
conservare;
Aglomerare urbană şi areale de locuit organizate
defectuos;
Spaţii verzi inexistente sau restrânse în zonele de locuit;
Distanţe mari pe care trebuie să le parcurgă până la un
parc cetăţenii din zona de sus a oraşului;
Număr redus de locuri de joacă pentru copii în zonele de
locuit;
Număr redus de locuri de parcare în zonele de locuit;
Inspectorii administraţiei locale nu pot interveni pentru
corectarea construcţiilor ilegale în spaţiile care sunt
proprietate personală;
Balcoanele apartamentelor de locuit sunt închise ilegal,
fără autorizaţie de la Primărie;
Blocurile de locuinţe sunt prevăzute cu acoperişuri
construite ilegal şi fără a respecta o linie estetică;
Magazinele de la parterul blocurilor nu au un aspect unitar;
Clădiri neterminate sau nefinisate;
RISCURI
Insuficienţa resurselor bugetare;
Inexistenţa în planurile regionale a căilor de transport rutier
moderne (autostrăzi, drumuri rapide);
Fonduri insuficiente pentru finanţarea sau cofinanţarea
lucrărilor de infrastructură;
Fenomenul de globalizare.
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Analiza SWOT pentru ECONOMIC
Puncte forte
Privatizarea firmelor de stat şi restructurarea economiei
oraşului, aproape s-a încheiat;
Dezvoltarea exportului;
Activitate puternică desfăşurată de CCIA OLT –
organizarea de târguri, misiuni economice, în ţară şi
străinătate;
În curs de realizare a unui program pentru perfecţionarea
managementului IMM-urilor din municipiul Slatina;
Reţea reprezentativă a instituţiilor publice;
Reţea intraurbană corespunzătoare în telecomunicaţii;
Dezvoltare a serviciilor de tip lohn (confecţii);
Sector de servicii puternic reprezentat ;
Reţea extinsă de instituţii financiar – bancare.

Oportunităţi
Pondere ridicată a producţiei industriale ce este destinată
exportului;
Instrumente financiare de preaderare destinate dezvoltării
sectorului economic;
Programe naţionale de sprijinire a IMM-urilor;
Tendinţa de dezvoltare în domeniul consultanţei;
Centre de calificare locală.

Puncte slabe
Lipsa capitalului de investiţii;
Existenţa spaţiilor active neutilizate pentru comerţ sau
activităţi industriale ;
Inexistenţa structurilor asociative active;
Standardele serviciilor scăzute;
Nivelul comerţului tip <bazar> este dezvoltat în detrimentul
comerţului calitativ;
Absenţa infrastructurii în zonele cu potenţial de dezvoltare;
Calificarea slabă a personalului din domeniul serviciilor;
Lipsa bazei de dotare în formarea personalului ce lucrează
în IMM-uri;
Lipsa serviciilor de specialitate pentru suportul afacerilor;
Necunoaşterea de către societăţi a reglementarilor pentru
intrarea în UE;
Nevalorificarea oportunităţilor oferite de cadrul legislativ
prin necunoaşterea lor.
Riscuri
Lipsa stimulentelor fiscale;
Schimbări rapide în legislaţia economică;
Birocraţia;
Fiscalitate excesivă;
Insuficienţa facilităţilor în domeniul cercetării – proiectării,
împiedică progresul către activităţi industriale cu valoare
adăugată ridicată;
Condiţii pedoclimatice.

Analiza SWOT pentru SOCIAL
Puncte forte
Preocuparea administraţiei locale pentru diversificarea
serviciilor sociale şi asistarea corespunzătoare a
persoanelor în dificultate;
Preocuparea personalului care lucrează în asistenţa
socială şi autoritate tutelară pentru a-şi desăvârşi
pregătirea profesională (urmând facultatea de asistenţă
socială, studii juridice,cursuri de perfecţionare finanţate de
Primăria municipiului Slatina etc.);
Deschiderea conducerii şi a Direcţiei Generală pentru
Protecţia Copilului pentru schimbare;
Număr mare de cereri pentru asistenţă maternală;
Colaborarea foarte bună până în prezent între Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, Institutul de Stat Teritorial pentru
Persoanele cu Handicap, Direcţia de Sănătate Publică,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean;
Apariţia specialiştilor în domeniul psiho-social şi de

Puncte slabe
Lipsa unei baze de date foarte exacte privind totalitatea
persoanelor aflate în dificultate (vârstnici singur, copii fără
ocrotire părintească, persoane cu handicap) care necesită
îndrumare, sprijin, asistenţă;
Lipsa unor centre de consiliere în care specialiştii în
domeniul social să-i îndrume pe cei aflaţi în dificultate;
Lipsa fondurilor pentru construcţia de locuinţe sociale;
Informatizare a Direcţiei pentru Protecţie şi Asistenţă
Socială;
Lipsa de spaţii (imobile) în patrimoniul Consiliului Local
care să poată fi atribuite pentru înfiinţarea unor servicii
comunitare (centre de zi pentru vârstnici, adăposturi de
noapte, etc.);
Nu există parteneriate între administraţia locală şi ONGurile care activează în domeniul social;
Număr insuficient în cadrul Direcţiei Protecţie şi Asistenţă
Socială de personal calificat în domeniul social (asistenţi
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recuperare;
parte a personalului instituţiilor de interes social au urmat,
din proprie iniţiativă, cursuri post-liceale sau universitare de
specialitate în domeniul psiho-social;
Disponibilitatea unui număr destul de mare de familii în
care este posibilă reintegrarea copiilor, dacă ar fi susţinute
material;
Majoritatea clădirilor de interes public social sunt renovate
şi necesită investiţii minime pentru schimbarea destinaţiei;
Experienţa în derulare de programe cu finanţare externă;
Dezvoltarea unor servicii medicale integrate în scopul
creşterii calităţii îngrijirii sănătăţii, precum şi realizarea unui
raport cost – eficienţă corespunzător;
Instruirea periodică a personalului medical superior şi
mediu prin organizarea de cursul la Centrul de
Perfecţionare Bucureşti în vederea creşterii calităţii actului
medical;
Dezvoltarea şi consolidarea acţiunii de privatizare a
unităţilor medicale, ambulatorii de specialitate şi specialişti,
precum şi a unităţilor farmaceutice;
Reabilitarea cabinetelor medicale;
Înfiinţarea unui centru medico-social în municipiul Slatina
pentru persoane sărace cu venituri sub limita existenţei;
Acordarea de asistenţă medicală gratuită elevilor şi
studenţilor;
Acordarea gratuită de lapte praf din producţia internă
copiilor cu vârste cuprinse între 0-1 an;
Acordarea gratuită de medicamente pentru profilaxia
rahitismului la copil şi tratamentul anemiei feriprive la copil
şi gravide;
Crearea unui sistem de asistenţă şi protecţie familială –
acordarea gratuită de anticoncepţionale categoriilor de
persoane defavorizate: eleve, studente, şomere, persoane
cu venituri sub limita existenţei;
Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate
factorilor de risc din mediu.
Coordonarea activităţii de educaţie pentru sănătate prin
folosirea de mijloace specifice în cadrul Serviciului de
Promovare a Sănătăţii şi Programe de Educaţie pentru
Sănătate.
Oportunităţi
Strategia administraţiei publice din municipiul Slatina pentru
informatizarea serviciilor publice şi sociale din subordine;
Posibilitatea personalului de a participa la cursuri de
formare profesională;
Accentul care se pune în ultima perioadă pe dezvoltarea
serviciilor sociale;
Legislaţia română în vigoare în domeniul social;
Parteneriatul româno-italian realizat de administraţia locală
pentru formarea resurselor umane;
Existenţa unei filiale a Facultăţii de Asistenţă Socială

Socială de personal calificat în domeniul social (asistenţi
sociali, psihologi, sociologi, etc.);
Inexistenţa unui serviciu la domiciliu pentru vârstnici;
Număr relativ mare de copii instituţionalizaţi;
Nivel de trai scăzut al majorităţii populaţiei;
Servicii insuficiente pentru prevenirea abandonului şi
instituţionalizării;
Număr mare de copii cu nevoi speciale (aprox.45% din
numărul copiilor instituţionalizaţi);
Nivel scăzut de instruire a populaţiei (care se manifestă şi
prin numărul mare de copii în familie) şi neasumarea
responsabilităţilor faţă de proprii copii;
Existenţa unităţilor de învăţământ special şcolar şi
profesional, comasate într-o singură localitate din judeţ;
Repartizarea integrală a medicilor şi personalului sanitar
mediu în cadrul cabinetelor medicale individuale, în unele
zone numărul lor fiind insuficient pentru asigurarea unei
asistenţe medicale eficiente;
Dotarea insuficientă a unităţilor sanitare cu aparatură
medicală de înaltă performanţă;
Dotare insuficientă a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă;
Stresul cauzat de deservirea unui număr mare de şomeri
de către fiecare angajat al agenţiei
Imposibilitatea susţinerii acţiunilor de renovare,
modernizare şi dotare cu aparatură de înaltă performanţă a
unităţilor medicale.

Riscuri
Reticenţa populaţiei în a accepta îngrijire la domiciliu;
creşterea numărului de persoane vârstnice/cu handicap
care sunt instituţionalizate;
Tendinţa persoanelor aflate în situaţii de risc socioeconomic de a accepta şi de a se mulţumi doar cu măsurile
sociale pasive;
Neimplicarea cetăţenilor ca voluntari în acţiunile sociale;
Neînţelegerea din partea cetăţenilor de etnie rromă a
importanţei şi necesităţii continuării pregătirii şcolare
obligatorii;

51
SLATINA

Bucureşti în municipiul Slatina;
Experienţa realizată de Organizaţia pentru Copii şi Adulţi cu
Nevoi Speciale „Trebuie”, filiala Olt cu sediul în Slatina, în
domeniul integrării sociale a persoanelor cu handicap.
Existenţa unui grant PHARE pentru închiderea Centrelor de
Plasament şi înlocuirea lor cu servicii de măsuri active;
Posibilitatea personalului de a participa la cursuri de
formare profesională în cadrul PIN, derulat începând cu
2002;
Disponibilitatea agenţilor economici de a ajuta tineri care
părăsesc centrele de plasament, datorită facilităţilor oferite
de lege;
Numărul mare de copii sprijiniţi în familie prin aplicarea legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
Susţinerea unor programe de prevenire a abandonului şi
instituţionalizării de către OPA;
Finanţare de la Consiliul Judeţean Olt, capitol „Cheltuieli de
capital” cu 2,5 miliarde lei pentru continuarea lucrărilor la
obiectivul „Grup gospodăresc Slatina”;
Implicarea organizaţiilor internaţionale în instruirea
personalului Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Atragerea de fonduri din surse externe pentru reconversia
profesională ( ex.: programul RICOP).

neaprobarea strategiei judeţene de către consilieri;
alocarea de fonduri insuficiente pentru implementarea
strategiei în decursul anilor următori;
rezistenţa la schimbare a unei părţi a personalului, în
special a celui necalificat sau înaintat în vârstă;
reticenţa populaţiei privind integrarea şi socializarea
copilului cu nevoi speciale care poate conduce la dificultăţi
în înfiinţarea caselor de tip de familial în apartamente de
bloc;
modificarea legislaţiei în domeniul protecţiei copilului;
mentalitatea şomerilor vis-a-vis de căutarea activă a unui
loc de muncă
existenţa firmelor neacreditate care promit cursuri de
calificare, dar ale căror diplome nu sunt recunoscute de
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Analiza SWOT pentru EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
Puncte forte
Existenţa localurilor de şcoli corespunzătore numărului de
elevi existent;
Colaborarea foarte bună cu Consiliul Local, având ca
rezultat imediat recondiţionarea şi igienizarea unităţilor de
învăţământ;
Existenţa preocupării în rândul managerilor pentru
atragerea de fonduri extrabugetare;
Menţinerea unui procent ridicat de promovare în rândul
elevilor;
Scăderea numărului de elevi neşcolarizaţi şi reducerea
abandonului şcolar;
Încadrarea tuturor unităţilor numai cu personal didactic
calificat;
Participarea în număr mare a elevilor la concursurile
şcolare, cu rezultate deosebite la fazele naţionale;
Un număr apreciabil de cadre didactice perfecţionate pe
problematica reformei, abilitare curriculară, inteligenţe
multiple, negocierea conflictelor;
Conectarea liceelor la reţeaua INTERNET;
Existenţa la nivelul CCD a unui Centru de Documentare;
Crearea de facilităţi pentru copii cu cerinţe speciale;
Derularea unor programe locale privind: prevenţia
consumului de droguri, a bolilor cu transmitere sexuală, a

Puncte slabe
Scăderea procentului de promovabilitate la învăţământul
liceal seral, profesional, complementar şi postliceal;
Fondul de carte al bibliotecilor şcolare este învechit şi nu
corespunde noilor cerinţe ale programelor şcolare;
Scăderea interesului familiei pentru problemele şcolii;
Neutilizarea la capacitate maximă a dotărilor existente în
şcoli şi folosirea P.C.-urilor numai la orele de informatică;
Existenţa unor şcoli care nu beneficiază de bază sportivă
adecvată(săli de sport);
Dotarea relativ scăzută a bazelor sportive;
Lipsa unei baze sportive şi de agrement care să cuprindă
spaţii de cazare sau cantonament pentru sportivi;
Lipsa infrastructurii, spaţiilor şi dotărilor necesare pentru
desfăşurarea corespunzătoare a actului de cultură;
Monumentele istorice necesită lucrări de protecţie,
conservare şi restaurare;
Nevoia achiziţionării unor noi echipamente de calcul la
Biblioteca Judeţeană, precum şi introducerea unei reţele şi
a unui program specific bibliotecilor TINLIB.

52
MUNICIPIUL

traficului de fiinţe umane;
Existenţa unei bune colaborări între unităţile de învăţământ
şi celelalte instituţii locale implicate în educaţie;
Implicarea mass-mediei în popularizarea experienţelor
pozitive ale şcolilor;
Iniţiativa şi disponibilitatea cadrelor didactice pentru
realizarea unor proiecte pe diferite teme de interes care
vizează reforma curriculară în învăţământ;
Evoluţia numărului de parteneriate în programele
comunitare
europene;
Existenţa a 11 cabinete şcolare psihopedagogice;
Reabilitarea a două şcoli prin fonduri PHARE;
Existenţa unei structuri bine definite în municipiul Slatina a
instituţiilor sportive locale având ca rezultat o bună
organizare a manifestărilor specifice;
Rezultate bune obţinute de sportivii slătineni la diferite
competiţii cu caracter naţional şi internaţional, ceea ce
dovedeşte un bun nivel de pregătire al sportivilor şi interes
atât din partea lor cât şi a antrenorilor;
Existenţa unei diversităţi sportive la nivelul municipiului;
Existenţa unor instituţii de cultură care să asigure buna
desfăşurare a evenimentelor culturale;
Instituţiile culturale au calendare de activităţi proprii,
asigurând astfel accesul la o gamă largă de manifestări
pentru cetăţeni
Colaborare fructuoasă la nivel de instituţii culturale în
vederea organizării unor evenimente şi a schimbului
permanent de informaţii pentru menţinerea legăturilor şi
eficientizarea activităţii;
Colaborarea bună între instituţiile de cultură şi sport şi
mijloacele media din oraş, ceea ce asigură o permanentă
informare a cetăţenilor atât cu privire la evenimentele care
au loc, cât şi cu privire la rezultatele obţinute;
Asigurarea de către Biblioteca Judeţeană Olt, prin sălile de
la sediu, dar şi prin filialele celorlalte instituţii, a unei game
variate de cărţi: beletristică si literatură de specialitate,
precum şi a unui număr de filme documentare, filme
artistice, casete si C.D. - uri pentru învăţarea unor limbi
străine;
Conectarea instituţiilor de cultură la internet şi accesul la
baze de date;
Un personal calificat pentru munca de specialitate;
Acoperirea unei game variate de evenimente culturale care
să atingă un grup ţintă foarte larg.
Oportunităţi
Tendinţa învăţământului particular de a deveni o alternativă
viabilă a învăţământului de stat;
Existenţa unor reţele de calculatoare şi a echipamentelor
necesare desfăşurării unor activităţi moderne de formare;
Existenţa unui număr de formatori abilitaţi pe toate ariile
i l

Riscuri
Scăderea numărului populaţiei şcolare;
Creşterea influenţei negative reflectată de media vizuală
asupra tinerei generaţii;
Lipsa de informare a populaţiei privind reforma curriculară;
Scăderea interesului cetăţenilor pentru acţiunile culturale;
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curriculare;
Creşterea numărului de parteneriate şcolare şi creşterea
interesului faţă de programe europene, de dezvoltare
instituţională şi în general faţă de toate formele de
cooperare internaţională;
Existenţa unor cadre didactice cu rezultate deosebite în
pregătirea elevilor pentru concursuri naţionale şi
internaţionale;
Creşterea calităţii organizatorice a acţiunilor culturale şi
sportive în municipiul Slatina
Diversitatea acţiunilor culturale şi sportive în vederea
acoperirii unui grup ţintă mai mare;
Posibilităţi de finanţare pentru îmbunătăţirea dotărilor din
bazele sportive şi pentru construirea unor noi baze
sportive, precum şi a unei scene pentru Teatrul Municipal
« Eugen Ionescu »;
Utilizarea eficientă a culturii şi sportului pentru formarea
tinerilor în municipiul Slatina;
Existenţa unui personal calificat în pregătirea sportivilor şi
în organizarea acţiunilor culturale.

I.2 OBIECTIVE

Deteriorarea rapidă a clădirilor monumente istorice;
Lipsa investiţiilor în bazele sportive poate determina
deteriorarea acestora şi duce la scăderea performanţelor în
domeniu;
Migrarea sportivilor de performanţă către alte structuri
sportive din oraşe mai mari care oferă condiţii mai bune de
pregătire.

I.2.1.2 Prezervarea, protejarea şi utilizarea
eficientă a rezervelor de apă
Gospodărirea raţională a rezervelor de apă;

I.2.1. Mediu

Păstrarea şi valorificarea apelor de suprafaţă ce
traversează municipiul Slatina;
Eficientizarea
uzate;

I.2.1.1 Îmbunătăţirea calităţii aerului
Reducerea nivelului de poluare a aerului;
Ameliorarea calităţii aerului ambiental în jurul zonelor
industriale şi de prelucrare în conformitate cu
standardele europene;
Extinderea spaţiilor verzi de protecţie împotriva
poluării industriale din zona nord-est a municipiului;
Amenajarea de scuaruri în zonele aglomerate din
centrul civic al municipiului;
Reducerea impactului traficului rutier asupra calităţii
aerului;
Încadrarea nivelului de zgomot în normele stabilite de
STAS 11007;

epurării

corespunzătoare

Eliminarea pericolelor de deversare
neepurate în apele de suprafaţă;

a

apelor

a

apelor

Modernizarea staţiilor de epurare şi preepurare de pe
platforma industrială Slatina;

I.2.1.3 Managementul judicios al deşeurilor
Extinderea sistemului de precolectare selectivă a
deşeurilor menajere şi valorificarea lor prin reciclare;
Elaborarea unei strategii de gospodărire a deşeurilor
menajere şi industriale pe principiile dezvoltării
durabile
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I.2.2 Urbanism ºi amenajarea teritoriului
Dezvoltarea echilibrată şi durabilă a teritoriului
şi ameliorarea cadrului urban în scopul creşterii
calităţii vieţii locuitorilor.

Eficientizarea transportului urban de călători prin
aducerea parcului auto la standarde europene.
Punerea în valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectură din municipiul Slatina.
Reabilitarea centrului vechi al oraşului.

Utilizarea raţională a terenurilor.

Valorificarea economică a patrimoniului istoric şi
cultural.

Actualizarea documentaţiei de urbanism a municipiului
Slatina cuprinzând perspectiva de dezvoltare urbană
pe termen mediu şi lung.

I.2.3 Social

Ocuparea raţională a terenurilor proprietate privată din
intravilanul localităţi prin organizarea extensiilor
zonelor funcţionale pe baza de Planuri Urbanistice
Zonale.

Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei

zonelor

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de asistenţă
medicală preventivă şi curativă

Modernizarea infrastructurii (străzi, apă, canal, gaze
naturale) din zonele Cireaşov, Satu-Nou, Sărăceşti şi
Grădişte - Oltului.

Asigurarea accesului neîngrădit al cetăţenilor la
serviciile medicale

Creşterea gradului de
periferice ale oraşului.

urbanizare

a

Extinderea spaţiilor verzi în intravilan pe pantele
neconstruibile.
Diminuarea poluării sonore prin realizarea de legături
rutiere ocolitoare pentru mijloacele de transport de
tonaj greu cu variante: Oituz – T. Vladimirescu –
Arceşti sau Clocociov – Baraj.

Asigurarea refacerii integrale a pacienţilor în centre
socio–medicale precum şi în centre comunitare de
recuperare neuro - motorie.
Dezvoltarea infrastructurii în domeniul medical
Asigurarea unui sistem informaţional şi a unei baze de
date necesare cunoaşterii evoluţiei biologice a
cetăţenilor

Îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi construcţia de
locuinţe.

Combaterea sărăciei şi a marginalizării sociale

Realizarea de zone de locuit de tip rezidenţial prin
construirea de locuinţe tip vilă finanţate prin credite şi
surse proprii.

Asigurarea condiţiilor minime de viaţă pentru toţi
cetăţenii

Construirea de locuinţe de închiriat pentru familii şi
persoane cu probleme sociale.

Elaborarea şi implementarea unor politici comunitare
pentru sprijinirea persoanelor şi familiilor defavorizate

Extinderea şi modernizarea reţelelor de utilităţi în
cartierele (zonele) nou înfiinţate.

Combaterea marginalizării sociale şi asigurarea
condiţiilor corespunzătoare de petrecere a timpului
liber pentru persoanele singure.

Integrarea în sistemul european de transport.
Dimensionarea corespunzătoare a arterelor de
circulaţie cu profil subdimensionat şi amenajarea
corespunzătoare a intersecţiilor.
Înfiinţarea de străzi în zonele noi de locuinţe şi
finalizarea acţiunii de modernizare a străzilor din oraş.
Eliminarea parcărilor improvizate prin amenajarea de
spaţii pentru parcare („parking”).

Protecţia copilului
Diminuarea numărului de copii aflaţi în instituţii de
protecţie de tip clasic rezidenţial
Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului
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Crearea de servicii de asistenţă şi sprijin pentru tinerii
peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie şi nu
pot di reintegraţi în familie

Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru
noi servicii sociale

Dezvoltarea unei reţele de servicii alternative pentru
copilul cu deficienţe

Servicii alternative la internarea persoanelor vârstnice
în centrele de îngrijire şi asistenţă socială.

Combaterea delicvenţei juvenile şi a fenomenului
„copiii străzii” şi prevenirea cazurilor de abuz şi
neglijare a copilului

Sprijinirea persoanelor în vârstă pentru a putea
valorifica unele posibilităţi
în scopul asigurării
condiţiilor normale de viaţă fără a fi necesară
internarea în centrele de îngrijire şi asistenţă socială.

Implicarea comunităţii locale în sprijinirea familiei cu
copii aflate în dificultate.
Prevenirea abandonului nou-născuţilor

Consilierea persoanelor aflate în nevoie şi a
persoanelor legal obligate la întreţinere pentru a evita
pe cât posibil abandonul persoanei vârstnice.

Valorificarea eficientă a resurselor umane

Dezvoltarea serviciilor sociale la domiciliul persoanelor
aflate în nevoie.

Corelarea nivelului de instruire a resurselor umane cu
oportunităţile procesului de dezvoltare economicosocială a municipiului şi judeţului.

Asigurarea unei reale securităţi comunitare

Creşterea motivaţiei de învăţare a unor meserii pentru
valorificarea resurselor locale existente.

Identificarea cauzelor care generează stări conflictuale
şi care duc la violentă în familie şi luarea măsurilor
necesare de evitare a cauzelor identificate.

Crearea unui sistem informaţional pentru cunoaşterea
gradului de ocupare a forţei de muncă disponibile în
municipiul Slatina.

Organizarea unor consilii anti-infracţionale în instituţiile
de învăţământ.

Crearea unui sistem informaţional cu privire la piaţa
forţei de muncă în municipiul Slatina.
Crearea
unui parteneriat real între administraţia
publică locală şi instituţiile cu responsabilităţi în
domeniul social, în organizarea de activităţi care să
asigure recrutarea forţei de muncă disponibilizate.
Punerea la dispoziţie a unor spaţii disponibile
administrate de către autorităţile administraţiei publice
locale pentru asociaţii şi interpretări care angajează
forţă de muncă locală şi cu prioritate şomeri sau
membrii familiilor beneficiare de ajutoare sociale.

Dezvoltarea colaborării cu poliţia a
responsabililor
în
domeniul
educaţiei
prevenirea infracţionalităţii.

tuturor
pentru

Creşterea responsabilităţii poliţiştilor în asigurarea
unui climat de ordine publică şi securitate comunitară.
Reintegrarea în viaţa socială a celor ce au executat
pedepse privative de libertate în scopul prevenirii
recidivei.
Prevenirea delicvenţei
educaţionale.

juvenile

prin

programe

Orientarea profesională către instituţiile de învăţământ
cu profil sociale.

Creşterea rolului femeilor în rezolvarea unor
probleme comunitare

Stimularea apariţiei unor instituţii de formare pentru
noi meserii sau specializări.

Crearea unor programe de promovare a femeii în
societate.

Combaterea fenomenului “munca la negru ” prin
conştientizarea cetăţenilor în căutarea unui loc de
muncă precum şi a angajatorilor în legătură cu
riscurile ce decurg din angajarea de forţă de muncă
fără forme legale.

Asigurarea condiţiilor de participare a femeilor la
luarea unor decizii publice cu impact social.
Înfiinţarea unui grup de femei pe bază de voluntariat
care să fie consultat la elaborarea unor programe
sociale comunitare.
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Dezvoltarea capacităţii instituţiilor locale de
protecţie şi asistenţă socială în asumarea
răspunderii de a rezolva problemele sociale la
nivel comunitar

Creşterea numărului de programe de informare,
consiliere şi orientare profesională a tinerilor;
Stimularea înfiinţării de unităţi de învăţământ private;

Elaborarea unei strategii de dezvoltare socială la nivel
local, cu participarea tuturor autorităţilor administraţiei
publice locale şi a serviciilor descentralizate ale
administraţiei centrale
Adoptarea unui sistem de monitorizare şi evaluare a
modului de implementare a strategiei sociale la nivel
local
Elaborarea de propuneri de modificări, completări,
elaborări de acte normative în domeniul protecţiei şi
asistenţei sociale.
Adoptarea unui plan de măsuri comun al autorităţilor
administraţiei publice locale şi a celorlalte servicii
descentralizate ale administraţiei publice centrale
pentru a se aplica legislaţia referitoare la protecţia şi
asistenţa socială a persoanelor.

Diversificarea
permanentă;

şi

extinderea

ofertei

de

educaţie

Dezvoltarea unui centru universitar;
Promovarea imaginii municipiului Slatina prin
organizarea unor acţiuni culturale şi sportive cu
caracter internaţional
Extinderea
parteneriatelor
şi
colaborărilor
internaţionale, pe diverse domenii: cultural, sportiv ,
educativ;
Promovarea schimbului de experienţă cu instituţii
similare din străinătate;
Promovarea şi protejarea patrimoniului cultural şi
istoric local;
Asigurarea unor condiţii optime pentru practicarea
sportului de masă şi a celui de performanţă;

Crearea unui parteneriat între administraţia publică
locală, instituţii cu responsabilităţi în domeniul social şi
organizaţii ale societăţii civile, pentru crearea unei
baze de date necesare stabilirii factorilor de risc
social, parteneriat în baza căruia să se realizeze
acţiuni comunitare pentru eliminarea factorilor de risc
identificaţi.

Atragerea sportivilor de performanţă prin înfiinţarea
învăţământului superior în domeniul educaţiei fizice şi
sportului;

I.2.4 Educaþie ºi culturã

I.2.5 Economic

Îmbunătăţirea procesului de formare a
resurselor umane şi de asigurare a unui grad de
cultură corespunzător pentru toţi cetăţenii.

Dinamizarea sectorului industrial în municipiul
Slatina.

Combaterea consumului de alcool şi droguri şi a
traficului de fiinţe umane prin educaţie, la nivelul
unităţilor de învăţământ.

Promovarea investiţiilor străine
Asigurarea unui
profesionist

management

şcolar

şi

cultural

Desfăşurarea procesului de învăţământ la standarde
europene;
Promovarea tehnologiilor
comunicaţii electronice;

didactice

bazate

pe

Desfăşurarea unui învăţământ deschis, racordat la
nevoile actuale de calificare, diversificat şi care să
asigure concurenţa;

Stimularea unor activităţi industriale nepoluante
Recuperarea tradiţiei micii industrii
Susţinerea în continuare a acelor societăţi industriale
deja existente care fac faţă concurenţei

Dezvoltarea industriei agroalimentare
Înfiinţarea de ferme familiale formate prin cumpărarea
sau arendarea de terenuri agricole
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Retehnologizarea unităţilor de procesare a producţiei
agroalimentare

Reabilitarea infrastructurii urbane de transport în
comun

Promovarea produselor agricole naturale

Modernizarea autogării
Identificarea necesităţii şi înfiinţării unor noi staţii în
transportul urban şi interurban de călători

Dezvoltarea unui sector terţiar cu servicii
evoluate

Modernizarea străzilor

Atragerea marilor comercianţi en-gross şi en-detail
care să ofere produse şi servicii de calitate ridicata la
preţuri accesibile

Dezvoltarea de infrastructuri pentru noile zone de
locuit ale municipiului

Acordarea atenţiei cuvenite componentelor de
protecţie
a
mediului:
depozitarea
mărfurilor,
ambalarea şi generarea de deşeuri

Crearea unui mediu sănătos de afaceri.

Protejarea aspectului arhitectural estetic al faţadelor
spaţiilor comerciale

Diversificarea ofertei de credite pentru IMM-uri

Îmbunătăţirea
calităţii
serviciilor
diversificarea serviciilor de telefonie fixă

de

poştă,

Ridicarea nivelului de cultură şi educaţie prin utilizarea
IT şi dezvoltarea de produse şi servicii IT

Promovarea municipiului Slatina ca oraş turistic
naţional
Identificarea unor zone cu potenţial turistic şi
amenajarea corespunzătoare( Grădişte, Pădurea
Strehareţi, râul Olt în zona Slatina etc.)
Înfiinţarea Centrului de Informaţii Turistice
Realizarea unei pagini web, dedicate turismului
Promovarea turismului sportiv( pescuit şi vânat )

Dezvoltarea infrastructurii şi modernizării
transporturilor
Modernizarea parcului auto urban de călători

Sprijinirea IMM-urilor din sectorul productiv
Colaborarea cu organizaţii specializate capabile să
sprijine iniţiativa IMM-urilor
Sprijinirea agenţilor economici în găsirea de parteneri
interni şi externi

Dezvoltarea pieţii muncii în concordanţă cu
cerinţele mediului economic
Ridicarea nivelului general de educaţie şi de calificare
în domeniul comerţului şi serviciilor
Formarea culturii organizaţionale prin management
performant
Mobilizarea comunităţii
propriilor resurse umane
Dezvoltarea
permanentă

unor

forme

locale

în

eficiente

monitorizarea
de

educaţie
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II. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE

II.1 MÃSURI DE ÎNTÃRIRE A
CAPACITÃÞII INSTITUÞIONALE

În acest sens, funcţionarii publici din administraţia
locală urmează anual cursuri de formare organizate
de către Institutul Naţional de Administraţie Publică
sau Centrul Regional de Formare Continuă pentru
Administraţia Publică Locală – Craiova pe domenii
specifice:
•

Elaborarea strategiei de dezvoltare a oraşului nu
constituie o practică nouă pentru administraţia publică
locală a municipiului Slatina. Planificarea strategică
reprezintă principalul instrument pe care administraţia
locală slătineană şi-a organizat activitatea începând
cu anul 2000 .

•
•
•

Pe parcursul implementării măsurilor propuse prin
Programul local 2000-2004 s-au produs schimbări
majore în mediul socio-economic local şi regional
ceea ce a impus pe lângă adoptarea măsurilor
operative, actualizarea strategiei şi a planului de
măsuri propus, proces în care Primăria municipiului
Slatina a beneficiat de consultanţă tehnică de
specialitate asigurată de PNUD.

•
•
•
•
•
•

În acest proces, documentul programatic a căpătat noi
valenţe, cuprinzând pentru prima dată punctul de
vedere şi portofoliul de proiecte al instituţiilor locale
mobilizând practic toate resursele locale şi corelând
masurile pentru asigurarea dezvoltării durabile a
comunităţii locale.
În acest fel, Strategia de Dezvoltare, Planul Local de
Acţiune şi Portofoliul de Proiecte Prioritare se
integrează atât pe orizontală cu strategiile celorlalte
instituţii locale, cât şi pe verticală cu strategia de
dezvoltare la nivel regional şi Strategia de Dezvoltare
Naţională.
Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, Primăria
municipiului Slatina ca autoritate locală trebuie să-şi
întărească capacitatea instituţională la toate nivelurile
de decizie şi execuţie, această acţiune presupunând
nu numai atragerea de resurse financiare suficiente
realizării investiţiilor, ci şi creşterea nivelului de
pregătire şi specializare a resursei umane,
concomitent cu implementarea de proceduri
administrative standardizate care să asigure calitate
superioară serviciilor oferite către cetăţeni.

•

•

organizarea activităţii de urbanism şi de
amenajarea teritoriului
audit intern
impozite şi taxe locale
concepte privind integrarea europeană şi
dezvoltarea regională
organizarea şi funcţionarea administraţiei
publice locale
relaţii publice şi mass-media
resursele umane in administraţia publică
achiziţii publice
protecţia socială în România
investiţiile – condiţie a dezvoltării locale
implementarea proiectelor de infrastructură
finanţate din fonduri PHARE
managementul proiectelor cu finanţare UE în
domeniul dezvoltării regionale

Tot în acest sens, administraţia locală a municipiului
Slatina a implementat în anul 2003 proiectul
Dezvoltarea
capacitaţii
instituţionale
şi
perfecţionarea profesională a factorilor de decizie
din Consiliul Local al municipiului Slatina (finanţat
prin PHARE 2000 – Resurse Umane) care a avut
drept scop ridicarea nivelului de competenţă
managerială a personalului cu putere de decizie din
cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Slatina.
La procesul de formare au participat 20 de persoane
cu funcţii de conducere din Consiliul Local al
municipiului Slatina, capabili din punct de vedere
managerial pentru a contribui activ la procesul de
coeziune economică şi socială.
Consolidarea capacităţii instituţionale este un proces
de durată, în care administraţia publică trebuie să
acţioneze
atât
pentru
schimbarea
atitudinii
funcţionarului public fată de cetăţean, cât şi în sensul
transformării modului de organizare al activităţii
instituţiei: de la o activitate fundamentată pe structuri
administrativ-birocratice - orientată spre interior - spre
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o instituţie bazată pe structuri funcţionale - orientată
spre satisfacerea nevoilor cetăţenilor.
În acest sens, administraţia locală a municipiului
Slatina implementează proiectul O reţea de idei
pentru o reţea de servicii in parteneriat cu,,Europe
for Europe”- Italia şi cu sprijinul Ministerului de Externe
al Italiei(Lege 212). Proiectul îşi propune sa transmită
experienţa
italiana
in
domeniul
modernizării
administraţiei publice printr-o acţiune pilot in cadrul
Consiliului Local al municipiului Slatina

2. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa
Slatina -1999
Scopul proiectului: Modernizarea sistemului de
distribuţie a apei potabile în municipiu
Rezultatele proiectului:
•

Rezultate anticipate ale proiectului sunt:
•
•

furnizarea de servicii on-line către cetăţeni
realizarea reţelei locale pentru schimbul de
informaţii şi furnizarea de către primărie, a
serviciilor on-line multicanal;

În planul reformei instituţionale s-a construit din anul
2000 o structura care să asigure atragerea de resurse
financiare externe prin înfiinţarea în cadrul Direcţiei de
Resurse Umane a Serviciului de Integrare Europeană
şi Cooperare Externă; aceasta asigură accesarea
surselor de finanţare externă de către administraţia
publică locală şi coordonează implementarea
proiectelor cu finanţare externă precum si a
programelor guvernamentale .
Proiectele care au obţinut finanţare externă şi au fost
implementate la nivelul administraţiei locale a
municipiului Slatina:

1. Implicarea cetăţeanului în decizia publică 1998
Scopul proiectului a fost creşterea numărului de
decizii publice elaborate cu implicarea cetăţeanului
Rezultatele proiectului:
•
•

•

Toate deciziile de interes public au fost aduse
la cunoştinţa cetăţenilor
5% din deciziile publice au fost realizate pe
baza propunerilor cetăţenilor (10 Hotărâri ale
Consiliului Local Slatina şi 19 Dispoziţii ale
Primarului)
reducere cu 43% a numărului de sancţiuni
pentru nerespectarea actelor normative locale.

Proiectul a fost realizat de Fundaţia Consorţiul Local
pentru Dezvoltare Slatina in parteneriat cu Consiliul
Local al municipiului Slatina in cadrul programului
PHARE <Participarea cetăţeanului in decizia publica –
Condiţie a Democraţiei Locale>

•

Începând cu luna decembrie 2000 nu au mai
fost întreruperi în distribuţia apei potabile către
locuitorii oraşului Slatina. Au fost cumpărate
apometre, au fost schimbate pompele de la 100
de puţuri şi au fost schimbate opt pompe în
staţiile de pompare Salcia şi Crişan
Conform
estimărilor
făcute
în
urma
măsurătorilor se poate spune că prin
schimbarea pompelor, prin folosirea instalaţiei
de curăţare a puţurilor, prin programul de
depistare a spărturilor şi deci de reducere a
pierderilor s-a obţinut o economie de 51
miliarde lei sau 6 miliarde lei / an într-o
perioadă de 10 ani.

Proiectul a fost realizat pe baza grantului oferit de
Guvernul Austriei - cu sprijinul Ministerului de Externe
pentru Europa Centrală şi de Est .

3. Centrul de Consultanţă juridică pentru
cetăţeni
Scopul proiectului a fost sprijinirea cetăţenilor în
rezolvarea problemelor personale sau comunitare, a
celor ce vor să ştie dacă au fost lezaţi prin modul de
aplicare a unor legi de către organele administraţiei
publice locale şi centrale
Rezultatele proiectului:
•
•
•
•
•

realizare a 3 centre de consultanţă juridică
acordarea consultantei juridice gratuite pentru
cetăţeni
reducerea numărului de audiente făcute la
autorităţile administraţiei publice locale
instituţionalizarea procesului de aducere la
cunoştinţa
Bugetul proiectului:15.017 EURO, din care
11.532 EURO contribuţie locala (Fundaţia
Consorţiul Local pentru Dezvoltare Slatina si
Consiliul Local al municipiului Slatina).

Proiectul a fost realizat in cadrul programului PHARE
pentru democraţie 2000,
de către
Fundaţia
Consorţiul Local pentru Dezvoltare in parteneriat cu
Consiliul Local al municipiului Slatina.
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4. Managementul Integrat al Deşeurilor Solide 2002
Scopul proiectului: Implementarea unui sistem pilot
de gestiune a deşeurilor solide, bazat pe colectare
selectivă şi valorificarea reciclabilului
Rezultatele proiectului:
•

•

În cadrul proiectului s-a realizat un sistem de
precolectare selectivă a deşeurilor în 8 locaţii
diferite din oraş, dotate cu echipamente pentru
colectarea separată pe categorii de reciclabil
(sticlă, metal, hârtie, plastic pet-uri) şi
biodegradabil.
Regulamentul local în domeniul deşeurilor
solide în municipiul Slatina, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare

Proiectul a fost realizat prin programul EcoLinks
finanţat de USAID, realizat de Primăria municipiului
Slatina (în calitate de Leader de proiect) în parteneriat
cu Aquatest as –Cehia şi Quantum Leap SA.

5. Colectarea selectivă a deşeurilor din
municipiul Slatina – etapa I : 2003-2004
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii mediului
înconjurător prin reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de salubritate în vederea implementării
colectării separate a deşeurilor refolosibile şi a
eliminării depozitării în locuri neamenajate, în 8
cartiere din municipiul Slatina
Rezultatele proiectului:
•

•
•

•
•

Darea în folosinţă a 64 de puncte de colectare
selectivă a deşeurilor în 8 cartiere de blocuri din
municipiul Slatina, constând fiecare din
amenajări şi echipamente
Implementarea programului de informare şi
educaţie publică privind depozitarea şi
colectarea selectivă a deşeurilor
Crearea, la unul până la doi ani de la
implementarea proiectului, a 120 de locuri de
muncă
în
sectorul
colectării,
sortării,
transportului,
neutralizării
şi
reutilizării
materialelor reciclabile colectate.
Reducerea cu 50% până la 60% a cantităţii de
deşeuri depozitate în locuri neamenajate
Reducerea cu 50% până la 60% a pericolelor
pentru sănătatea umană şi a poluării cauzate
de aruncarea deşeurilor în locuri neamenajate

•
•

•

Reducerea cantităţii totale de deşeuri colectate
în municipiul Slatina cu 5%
Colectarea unei cantităţi de materiale
refolosibile egală cu 25% până la 30% din
cantitatea totală de deşeuri colectate din
cartierele în care a avut loc implementarea
Reducerea cantităţii totale de deşeuri
depozitate (şi implicit a ratei de încărcare a noii
halde ecologice) datorită atât reducerii cantităţii
totale, cât şi reutilizării deşeurilor colectate
selectiv.

Proiectul a fost realizat în cadrul programului PHARE
2001 – Infrastructură Mică, Consiliul Local al
municipiului Slatina fiind solicitant. Proiectul se află în
prezent în implementare

6. Împreună pentru un oraş mai curat – 20032004
Scopul proiectului: Crearea unui parteneriat durabil
între administraţia publică locală şi societatea civilă
pentru îmbunătăţirea serviciului de salubritate din
municipiul Slatina
Rezultatele proiectului:
•

•
•

Informarea populaţiei de către Primăria
municipiului Slatina cu privire la modul şi
responsabilii cu salubritatea în oraş, la
drepturile şi obligaţiile cetăţenilor în domeniul
salubrităţii, la obligaţiile firmei de salubritate şi
ale asociaţiilor de proprietari
Stabilirea baremului de măsurare a calităţii
serviciilor de salubritate
Implicarea cetăţenilor în controlul serviciilor de
salubritate

Proiectul se realizează în cadrul programului GRASP
– Reforma Administraţiei Publice Locale şi
Parteneriate Durabile finanţat de Guvernul S.U.A. prin
USAID şi cu cofinanţarea Consiliului Local al
municipiului Slatina.

7. Dezvoltarea capacităţii instituţionale si
perfecţionarea profesională a personalului IMMurilor din municipiul Slatina -2003
Scopul
proiectului:
Ridicarea
nivelului
de
competenta manageriala a personalului IMM-urilor din
municipiul Slatina
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Rezultatele proiectului:
•

60 de IMM-uri cu performanţe crescute din
punct de vedere managerial

Proiectul a fost realizat in cadrul programului PHARE
2000, Consiliul Local al municipiului Slatina fiind
solicitant , iar partenerii de proiect au fost: ADDSpartener local si MEDIACOMM SAS- partener extern

8. Dezvoltarea socio-economică a cartierului
Tudor Vladimirescu -2003
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea situaţiei romilor din
municipiul Slatina prin crearea condiţiilor necesare
iniţierii si dezvoltării activităţilor productive in cartierul
Tudor Vladimirescu.
Rezultatele proiectului:
•
•
•

reţele electrice pe străzile: Meşteşugarilor,
Puţuri,N. Bălcescu, Fântânilor
reţea apa pe străzile: Meşteşugarilor, Puţuri,N.
Bălcescu, Fântânilor
reabilitare străzi: Meşteşugarilor, Puţuri,N.
Bălcescu, Fântânilor

Proiectul a fost realizat in cadrul programului
,,Parteneriat pentru Sprijinul Romilor” -2003 , Consiliul
Local al municipiului Slatina fiind solicitantul proiectului

9. Integrarea copiilor aflaţi in situaţia de risc
social in şcolile de masa - 2004
Scopul proiectului: Crearea unei scoli incluzive care
sa cuprindă copiii aflaţi in situaţia de risc social
Rezultate anticipate:
•
•
•
•

corectarea diferitelor deficiente ale copiilor aflaţi
in situaţia de risc social
perfecţionarea cadrelor didactice , adaptânduse la cerinţele impuse de cazuistica copiilor
crearea de noi locuri de munca
părinţii îşi vor îmbunătăţi tehnicile si metodele
de educare a copiilor

Proiectul este realizat in cadrul programului PHARE
2001, Consiliul Local al municipiului Slatina este
solicitantul , iar Şcoala Ştefan Protopopescu din
Slatina este partener de proiect

10. Program local integrat de asistenta sociala
a persoanelor vârstnice – 2004
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea si diversificarea
serviciilor sociale comunitare care vizează persoanele
vârstnice
Integrarea sociala a şomerilor si tinerilor proveniţi din
instituţiile de ocrotire prin implicarea activa in serviciile
comunitare adresate persoanelor vârstnice
Rezultate anticipate:
•
•
•
•
•

Centru de Îngrijire si Asistenta Adulţi amenajat
corespunzător pentru a oferi servicii de calitate
vârstnicilor instituţionalizaţi
Amenajare Club de zi pentru vârstnici
Acordare servicii de asistenta la domiciliu
pentru vârstnici
Realizare reţea de lucrători sociali
Înfiinţare Centru de Consiliere vârstnici

Proiectul este realizat in cadrul programului PHARE
2001, Consiliul Local al municipiului Slatina este
solicitantul , iar Centru de Îngrijire si Asistenta Adulţi
este partener de proiect

11. Centru de Informare Europeana Slatina
Scopul proiectului: Sprijinirea la nivel locala a
procesului de integrare a României la Uniunea
Europeana prin sensibilizarea opiniei publice din
municipiul Slatina asupra importantei proceselor si
extindere UE
Rezultate anticipate:
•
•
•

un Centru de Informare Europeana in
municipiul Slatina complet echipat
personal angajat si format pentru deservirea
Centrului
reţele de multiplicatori de informaţie europeana
la nivel local si judeţean

Proiectul este realizat in cadrul programului Fondul
Europa , Consiliul Local al municipiului Slatina este
solicitantul , iar Europe for Europe - Italia este
partener de proiect
Obiectivele dezvoltării durabile a oraşului Slatina nu
se pot concretiza în lipsa unor măsuri de dezvoltare şi
regenerare urbană. Evoluţia oraşului s-a desfăşurat in
3 cicluri (până în 1965, 1965 – 1989 şi după 1990)
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care au avut influenţe diferite asupra modului în care
arată astăzi oraşul în care trăim.
Centrul istoric al oraşului Slatina localizat în partea de
jos al oraşului, construcţiile civile uniformizate de tip
bloc de locuinţe realizate între anii 1965 – 1989 în
partea de sus a oraşului şi construcţiile noi, moderne
apărute după anii 90 în zonele periferice fac din
Slatina un sistem urban complex ce impune o
strategie de dezvoltare teritorială care să pună în
valoare patrimoniul urban existent şi să asigure
dezvoltarea armonioasă a oraşului în continuare.

An de an, bugetul încearcă să realizeze un echilibru
între nevoile comunităţii şi posibilităţile de satisfacere
a acestora, funcţie de sursele existente la nivel local
precum şi resurse financiare externe pentru realizarea
obiectivelor de investiţii care nu pot fi realizate de
administraţia locală prin forte proprii.
Veniturile realizate şi cheltuielile de funcţionare a
autorităţii locale, precum şi cele pentru asigurarea
serviciilor prestate pentru comunitate, inclusiv
programele
pentru
dezvoltare
înregistrează
următoarea evoluţie:
•

II.2 PROIECÞIA FINANCIARÃ

•

Bugetul local reflectă evoluţia activităţii economicosociale a municipiului Slatina, care se încadrează în
cadrul general de dezvoltare al societăţii româneşti.

•

Denumirea indicatorilor
VENITURI - TOTAL
VENITURI PROPRII - TOTAL
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZITE DIRECTE
A2. IMPOZITE INDIRECTE
B. VENITURI NEFISCALE
II. VENITURI DIN CAPITAL
III. VENITURI CU DESTINAŢIE
SPECIALĂ
IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE
STAT
VI. SUBVENŢII
SUBVENŢII PRIMITE DIN
BUGETUL DE STAT
SUBVENŢII PRIMITE DE LA ALTE
BUGETE
VIII. ÎNCASĂRI DIN
RAMBURSAREA ÎMPRUMUT
ACORDATE
IX. ÎMPRUMUTURI
X. SUME DIN FINANŢĂRI
EXTERNE
XI. TRANSFERURI DE LA
BUGETUL DE STAT
CHELTUIELI - TOTAL

Cod
Cod
rand indicator

încasări de impozite şi taxe, provenite
îndeosebi din dezvoltarea activităţii economicosociale;
prin prelevările de la bugetul de stat, corelate
cu dezvoltarea de ansamblu a economiei
româneşti în concordanţă cu programul de
guvernare;
venituri cu destinaţie specială, provenind din
aplicarea unor programe a căror derulare a
început anterior

Realizări
2003

Program
2004

Propuneri
2005

Propuneri
2006

Propuneri
2007

1
2
3
4
5
25
32
50

00.01
48.02
00.02
00.03
00.04
13.00
20.00
30.00

594,984,550
169,850,000
164,800,000
145,800,000
117,050,000
28,750,000
19,000,000
4,500,000

712,035,089
218,000,000
215,000,000
165,390,000
144,440,000
20,950,000
49,610,000
2,000,000

1,020,284,871
208,483,615
203,315,515
171,420,955
137,299,190
34,121,765
31,894,560
4,860,475

899,595,514
227,247,144
221,613,915
186,848,843
149,656,118
37,192,725
34,765,072
5,297,918

980,573,666
249,971,859
243,775,307
205,533,726
164,621,729
40,911,997
38,241,581
5,827,710

55

31.00

550,000

1,000,000

307,625

335,311

368,842

69
76

32.00
37.00

401,534,550
6,500,000

430,363,650
0

561,301,256
0

601,818,370
0

660,001,807
0

77

37.02

6,500,000

0

0

0

0

81

39.02

0

0

0

0

0

85
88

42.00
44.00

0
17,100,000

0
15,000,000

0
0

0
0

0
0

0

32,420,388

250000000

70000000

70000000

0
594,984,550

16,251,051
712,035,089

500000
1,020,284,871

530000
899,595,514

600000
980,573,666

90
91
95

50.02
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Denumirea indicatorilor
I. AUTORITĂŢI PUBLICE
ÎNVĂTĂMÂNT
SĂNĂTATE
CULTURĂ, RELIGIE SI ACŢIUNI
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ
ŞI DE TINERET
ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII,
PENSII,AJUTOARE SI
INDEMNIZAŢII (rd.232 la 244)
IV. SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE, MEDIU ŞI
APE
AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ
TRANSPORTURI SI COMUNICAŢII
ALTE ACŢIUNI ECONOMICE
VI. ALTE ACŢIUNI
XI. TRANSFERURI
XII. ÎMPRUMUTURI ACORDATE
XIII. PLĂŢI DE DOBÂNZI SI ALTE
CHELTUIELI
XIV.RAMBURSĂRI DE
ÎMPRUMUTURI
XV. FONDURI DE REZERVĂ
XVI. CHELTUIELI CU DESTINAŢIE
SPECIALĂ
XVII. CHELTUIELI DIN
ÎMPRUMUTURI
XVIII. CHELTUIELI DIN FONDURI
EXTERNE
XIX. CHELTUIELI DIN
TRANSFERURI DE LA BUGETUL
DE STAT
XX EXCEDENT / DEFICIT

Cod
Cod
rand indicator

Realizări
2003

Program
2004

Propuneri
2005

Propuneri
2006

Propuneri
2007

145
172
190

51.02
57.02
58.02

45,800,000
262,831,800
3,950,000

58,900,000
271,765,350
5,253,737

43,238,286
332,984,000
6,420,000

47,129,732
362,952,560
6,997,800

51,842,705
399,247,816
7,697,580

195

59.02

7,100,000

11,000,000

9,202,000

10,030,180

11,033,198

219

60.02

47,255,750

51,178,563

67,517,000

73,593,530

80,952,883

245
287
297
310
323
347
356

63.02
67.02
68.02
69.02
71.00
84.00
86.00

178,405,000
146,000
19,700,000
700,000
1,600,000
0
0

135,000,000
166,000
62,700,000
0
6,000,000
1,000,000
0

255,092,960
214,000
21,293,000
535,000
3,745,000
535,000
0

288,041,971
233,260
23,209,370
583,150
4,082,050
583,150
0

316,846,169
256,586
25,530,307
641,465
4,490,255
641,465
0

363

88.00

8,736,000

10,200,000

4,288,000

1,724,000

680,000

391
403

90.00
95.00

18,210,000
0

34,200,000
1,000,000

22,808,000
1,605,000

7,820,000
1,749,450

7,820,000
1,924,395

409

96.00

550,000

0

307,625

335,311

368,842

410

0

15,000,000

0

0

0

411

0

32,420,388

250,000,000

70,000,000

70,000,000

0
0

16,251,051
0

500,000
0

530,000
0

600,000
0

412
437

98.00
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II.3 OBIECTIVE SPECIFICE ªI PROIECTE IDENTIFICATE

II.3.1 Educaþie ºi culturã
Nr.
crt.
1.

Denumirea
obiectivului

Titlul proiectului

Asigurarea unor Construcţie sală de sport la
condiţii optime
Colegiul Naţional Radu
pentru
Greceanu
practicarea
sportului de
masă şi a celui
de performanţă

Sursa de
finanţare

Valoarea
Perioada
estimativă în
de
EURO
realizare

Instituţii /
departamente
responsabile

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare

B.S.+ B.L.

359.500

7 luni

Consiliul Local
Slatina

Compania Naţională
de Investiţii

Compania
Naţională de
Investiţii
Consiliul Local
Slatina

2.

***

Construcţie sală de sport la
Colegiul Naţional Agricol
Carol I

B.S.+ B.L.

340.100

7 luni

Consiliul Local
Slatina

Compania Naţională
de Investiţii

Compania
Naţională de
Investiţii
Consiliul Local
Slatina

3.

***

Construcţie sală de sport la
Colegiul Naţional Nicolae
Titulescu

B.S.+ B.L.

334.400

7 luni

Consiliul Local
Slatina

Compania Naţională
de Investiţii

Compania
Naţională de
Investiţii
Consiliul Local
Slatina

4.

***

Construcţie sală de sport la
Şcoala Generală nr. 7

B.S.+ B.L.

332.000

7 luni

Consiliul Local
Slatina

Compania Naţională
de Investiţii

Compania
Naţională de
Investiţii
Consiliul Local
Slatina

5.

***

Reabilitarea terenurilor de
sport ale unităţilor de
învăţământ

B.L.+ S.A.

1.500.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

6.

***

Construcţie sală
polivalentă cu o capacitate
de 1000 locuri

B.L.+ B.S.+
S.A.

2.000.000

5 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

7.

***

Modernizare bază sportivă
şi de agrement
„1 Mai”

B.L.+ S.A.

15.000.000

5 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

8.

***

Consolidare sală sport
Şcoala Generală nr. 3

B.L.

250.000

1 an

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

9.

Promovarea şi
protejarea
patrimoniului
cultural şi istoric
local

Organizare manifestare
„Zilele Ion Minulescu”

B.L. + B.P.

5.000

Anual

Consiliul Local
Slatina

Centrul Cultural Oltul
Biblioteca Judeţeană
Muzeul judeţean de
istorie

Consiliul Local
Slatina

10.

***

Organizare manifestare
„Zilele Slatinei”

B.L. + B.P.

40.000

Anual

Consiliul Local
Slatina

Centrul Cultural Oltul
I.S.J. Olt
Muzeul Judeţean de
Istorie
Biblioteca judeţeană
Direcţia Judeţeană a
arhivelor naţionale Olt

Consiliul Local
Slatina

11.

***

Organizare „Expoflora”

B.L.

10.800

Anual

Consiliul Local
Slatina

12.

***

Construcţie teatru de vară

B.L.+ S.A.

50.000

2 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local Slatina
Grupul Şcolar
Grup Şcolar
Construcţii Maşini
Construcţii Maşini
Slatina
Slatina
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Nr.
crt.

Denumirea
obiectivului

13.

Promovarea
schimbului de
experienţă cu
instituţii similare
din străinătate

14.

Promovarea
Organizare Festival „Oltenii
şi…Restul lumii”
imaginii
municipiului
Slatina prin
organizarea unor
acţiuni culturale
şi sportive cu
caracter
internaţional

Titlul proiectului
Organizare manifestare
culturală „Zilele Eugen
Ionescu”

Sursa de
finanţare

Valoarea
Perioada
estimativă în
de
EURO
realizare

Instituţii /
departamente
responsabile

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare

B.L. + B.P.

10.000

Anual

Consiliul Local
Slatina

Societatea culturală
„Eugen Ionescu”,
Direcţia pentru
Cultură Culte şi
Patrimoniu Cultural,
Centrul Cultural Oltul
I.S.J. Olt, parteneri
externi

Consiliul Local
Slatina

B.L. + B.P.

18.900

Anual

Consiliul Local
Slatina

Biblioteca Judeţeană,
Muzeul judeţean de
istorie,
Centrul Cultural Oltul

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina,
I.S.J. Olt

15.

***

Organizare Festival
„Căluşul Românesc”

B.L. + B.P.

13.200

Anual

Consiliul Local
Slatina

I.S.J. Olt, Palatul
copiilor Slatina,
Centrul Cultural Oltul,
Biblioteca Judeţeană

16.

***

Organizare „Ziua Europei”

B.L. + B.P.

15.000

Anual

Consiliul Local
Slatina

Prefectura Judeţului
Consiliul Local
Olt
Slatina, Prefectura
Judeţului Olt
Consiliul judeţean Olt
I.S.J. Olt

B.P.

300

Anual

I.S.J. Olt

C.C.D.
C.J.A.P.

I.S.J. Olt

200.000

3 ani

I.S.J. Olt

Consiliul Local Slatina

I.S.J. Olt
Consiliul Local
Slatina

17.

Asigurarea unui Program de formare pentru
management directorii de şcoli, consilierii
şcolari si consilierii
şcolar şi cultural
educativi
profesionist

18.

Modernizarea Dotarea şcolilor cu material B.S.+B.P.+B.L
.+S.A.
procesului de
didactic; introducerea
învăţământ către
Internetului în toate
standardele
unităţile şcolare;
europene
participarea cadrelor
didactice la proiecte şi
programe iniţiate de MECT
în diferite domenii ale
educaţiei (de ex. MATRA)

19.

***

Consolidarea Colegiului
Naţional Radu Greceanu corpurile B şi C

B.L.

400.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

20.

***

Reparaţii curente în
unităţile de învăţământ

B.L.

1.200.000

anual

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

21.

Promovarea
tehnologiilor
didactice bazate
pe comunicaţii
electronice

Introducerea sistemului
A.E.L. în unităţile de
învăţământ din Slatina

B.S.

Nespecificată

1 an

I.S.J. Olt

I.S.J. Olt

22.

Creşterea
numărului de
programe de
informare,
consiliere şi
orientare
profesională a
tinerilor

Acţiuni de orientare şcolară
şi profesională pentru
tinerii din clasele terminale

B.P.

300

Anual

I.S.J. Olt

A.J.O.F.M
C.J.A.P.

I.S.J. Olt

23.

***

Aplicarea de teste
psihopedagogice elevilor
de către specialiştii C.J.AP

B.P.

300

Anual

I.S.J. Olt

A.J.O.F.M.
C.J.A.P.

I.S.J. Olt

24.

***

Târg de oferte
educaţionale

B.P.

1000

Anual

I.S.J. Olt

A.J.O.F.M.
C.C.I.A.

I.S.J. Olt
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Nr.
crt.

Denumirea
obiectivului

Titlul proiectului

Sursa de
finanţare

Valoarea
Perioada
estimativă în
de
EURO
realizare

Instituţii /
departamente
responsabile

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare

Biblioteca Judeţeană
25.

Desfăşurarea
Dotarea şcolilor cu softuri
educaţionale editate de
unui învăţământ
deschis, racordat
MECT, pentru toate
la nevoile actuale disciplinele de învăţământ
de calificare,
diversificat şi
care să asigure
concurenţa

B.P.

Nespecificată

2 ani

I.S.J. Olt

I.S.J. Olt

27.

Diversificarea şi „Festivalul şanselor tale” extinderea ofertei
Lansare de cărţi
de educaţie
aparţinând elevilor şi
permanentă
cadrelor didactice;
Iniţierea unor programe de
parteneriat între unităţile
şcolare şi instituţiile
implicate în educaţia
permanentă

B.P.

200

Anual

I.S.J. Olt

Biblioteca Judeţeană
A.J.O.F.M.
C.C.D.
Direcţia Judeţeană
pentru Cultură, Culte
şi Patrimoniu Naţional
Cultural Olt

I.S.J. Olt
MECT

Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară
Bucureşti

Consiliul Local
Slatina

28.

Dezvoltarea
Centrului
Universitar
Slatina

Amenajare unui club
studenţesc în campusul
colegiului Carol I
(Consolidarea corpului C)

B.L.+S.A.

300.000

2 ani

Consiliul Local
Slatina

29.

Extinderea
parteneriatelor şi
colaborărilor
internaţionale

„Oraşele şi apa” - proiect
şcolar,
Comenius 1

B.P. + S.A.
(Agenţia
Naţională
Socrates)

2.870

2 ani

Şcoala Generală
nr. 3 Slatina

Liceul Jules Rieffel
I.S.J. Olt
(Franţa)
Agenţia Naţională
Liceul Antonio Meucci
Socrates
(Italia)

30.

***

„ La recuperation du
patrimoine” - proiect şcolar,
Comenius 1

B.P. + S.A.
(ANS)

3.100

3 ani

Colegiul Naţional
Radu Greceanu

ICOF (Lyon Franţa)
Colegiul Julian Zarco
(Spania)
Colegiul Allain
Gerbault (Franţa)

I.S.J. Olt
ANS

31.

***

„ De la oral la scris, pentru
construirea spiritului critic
al viitorului cetăţean
european” - proiect şcolar,
Comenius 1

B.P. + S.A.
(ANS)

800

1 an

Colegiul Naţional
Nicolae Titulescu
Slatina

Colegiul Privat La
Providence, (Franţa)
Scuola Media Via de
Rochis, (Italia)
IES Montserrat Roig,
(Spania)

I.S.J. Olt
ANS

32.

***

„Forum EDUCA” - proiect
şcolar,
Comenius 1

B.P. + S.A.
(ANS)

2.870

1 an

Colegiul Naţional
Ion Minulescu

Şcoala Gueo Milev,
(Bulgaria)
IES Diego de Siloe,
(Spania)
Ipsia Calapso, (Italia)
ISICSMT, (Italia)

I.S.J. Olt
ANS

33.

***

„Şcoala în Europa” Proiect şcolar,
Comenius 1

B.P. + S.A.
(ANS)

2.870

3 ani

Şcoala Generală
Constantin
Brâncoveanu
Slatina

Integrierte
Gesamtschule
Kastelstrabe,
(Germania)
Colegiul Albert
Camus Perpignan,
(Franţa)
Kaunatas Vidusskola,
(Letonia)

I.S.J. Olt
ANS

34.

***

12.110

1 an

Casa Corpului
Didactic Slatina

Primrose PublishingWethersfield
Cambridge, (Anglia)

I.S.J. Olt
LDV

35.

***

18.000

1 an

Grupul Şcolar

MECT

I.S.J. Olt

„Formarea formatorilor de
B.P. + S.A.
limbi străine pentru
(Leonardo da
Vinci)
utilizarea TIC în
predarea/învăţarea
limbilor” programul
Leonardo da Vinci, măsura
mobilităţi : „Informatik”
PHARE TVET

B.P. + S.A.
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Nr.
crt.

36.

Denumirea
obiectivului

***

Valoarea
Perioada
estimativă în
de
EURO
realizare

Instituţii /
departamente
responsabile
Agricol Carol I –
Centrul de
Resurse

Titlul proiectului

Sursa de
finanţare

9405

(PHARE)

PHARE TVET
010801; PHARE TVET
010803

B.P. + S.A.
(PHARE)

545.400

2 ani

B.L. + S.A.

600.000

5 ani

Consiliul Local
Slatina

I.S.J. Olt
C.C.I.A.
agenţi economici

Consiliul Local
Slatina

B. P.

1.000

Anual

I.S.J. Olt

Inspectoratul
Judeţean de Poliţie
Crucea Roşie
Direcţia de Sănătate
Publică
O.I.M.
Asociaţia Română
Antidrog, Antiterorism
Olt

I.S.J. Olt

37.

Dezvoltarea
Dezvoltarea atelierelor
pieţei muncii in şcoală aparţinând unităţilor
de învăţământ liceal
concordanţă cu
cerinţele mediului
economic

38.

Combaterea
consumului de
alcool şi droguri,
a traficului de
fiinţe umane prin
educaţie

„Prin educaţie spre
educaţie”- program
judeţean de prevenţie

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare

Consiliul Local Slatina

MECT

Grupul Şcolar
MECT
Construcţii maşini Consiliul Local Slatina
Slatina

I.S.J. Olt
MECT

II.3.2 Mediu
Nr.
crt.

Denumirea
obiectivului

1.

Reducerea
nivelului de
poluare a aerului

2.

***

Titlul proiectului

Sursa de
finanţare

Valoarea
Perioada
estimativă în
de
EURO
realizare

Instituţii/
departamente
responsabile

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare

Retehnologizarea
sistemului de captare şi
epurare a gazelor
evacuate din halele de
Electroliză ale S.C. ALRO
S.A.

B.P.

6.500.000

4 ani

S.C. ALRO S.A.

S.C. ALRO S.A.

Retehnologizarea
sistemului de captare a
gazelor de evacuare din
secţiile de Anozi ale S.C.
ALRO S.A.

B.P.

3.500.000

4 ani

S.C. ALRO S.A.

S.C.ALRO S.A.

3.

***

Retehnologizarea
sistemului de captare a
gaze evacuate – secţii
Anozi, S.C. Electrocarbon
S.A.

B.P.

4.500.000

4 ani

S.C. Electrocarbon
S.A.

S.C. Electrocarbon
S.A.

4.

***

Echipare cu filtre de
degudronare aer pentru
morile CIMMA de la
SFENPA, cuptor electric
nr. 5

B.P.

1.500.000

1 an

S.C. Electrocarbon
S.A.

S.C. Electrocarbon
S.A.

5.

***

Echipare cu filtre pentru
sistemul de desprăfuire de
la atelierul amorfe
SFENPA

B.P.

1.200.000

1 an

S.C. Electrocarbon
S.A.

S.C. Electrocarbon
S.A.

B.L. + S.A.

1.500.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

F.S. + B.L.

2.200.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

6.

7.

Extinderea
Realizare perdea verde de
spaţiilor verzi de
protecţie in zona
protecţie
industrială a municipiului
Slatina
împotriva poluării
industriale din
zona de nord-est
a oraşului
Încadrarea
nivelului de

Finalizare drumului de
centură pentru traficul
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Nr.
crt.

Denumirea
obiectivului

Titlul proiectului

Sursa de
finanţare

Valoarea
Perioada
estimativă în
de
EURO
realizare

Instituţii/
departamente
responsabile

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare

greu:
zgomot în
normele stabilite - DC 90A Banului – Cuza
de STAS 11007 Vodă – Văilor – Artileriei –
Cireaşov – Piteşti;
- D J 677 B Cimitirului –
Drum Stroe – Oituz –
Piteşti.
8.

Reducerea
impactului
traficului rutier
asupra calităţii
aerului

Reabilitarea sistemului de
transport în comun în
municipiul Slatina

B.L. + S.A.

1.500.000

6 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

9.

Gospodărirea
raţională a
rezervelor de
apă.

Reabilitare sistemului de
alimentare cu apă al
municipiului Slatina în
vederea protejării
rezervelor naturale

B.L. + S.A.

2.500.000

6 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

10.

***

Extinderea reţelei de
alimentare cu apă in
cartierul Clocociov

B.L. + S.A.

500.000

2 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

11.

***

Extindere reţelei de
canalizare şi realizarea
microstaţiei de epurare
pentru cartierul Cireaşov Satu Nou

B.L. + S.A.

1.500.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

12.

***

Extinderea reţelei de
canalizare în cartierul
Clocociov

B.L. + S.A.

1.500.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

B.L. + S.A.

1.000.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

13.

Păstrarea şi
Regularizarea şi casetarea
pârâului Sopot
valorificarea
apelor de
suprafaţă ce
traversează
municipiul Slatina

14.

***

Casetare Valea Urlătoarea

B.L. + S.A.

1.700.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

15.

***

Decolmatarea Pârâului
Strehareţi

B.L.

500.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

16.

***

Consolidarea versantului
parcului dendrologic –
cimitir Strehareţi

B.L.

300.000

2 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

17.

***

Amenajarea şi extinderea
parcului Aleea Oltului şi a
lacurilor existente

B.L. + S.A.

1.500.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

18.

***

Amenajarea şi
reconstrucţia ecologică a
zonei Valea Clocociov

B.L. + S.A.

3.500.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

19.

Eficientizarea
epurării
corespunzătoare
a apelor uzate

Extinderea şi
modernizarea staţiei de
epurare a municipiului
Slatina

B.L. + S.A.

3.500.000

6 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

20.

Eliminarea
pericolelor de
deversare a
apelor uzate
neepurate în
apele de
suprafaţă

Realizarea sistemului
integrat de monitorizare a
poluanţilor evacuaţi în
apele de suprafaţă

B.L. + S.A.

500.000

6 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

B.P.

500.000

4 ani

S.C. ALRO S.A.

S.C. ALRO S.A.

21.

Modernizarea Retehnologizarea staţiei de
staţiilor de
epurare a apelor uzate
epurare şi
evacuate de S.C. ALRO
S.A.
preepurare de pe
platforma
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Nr.
crt.

Denumirea
obiectivului

Titlul proiectului

Sursa de
finanţare

Valoarea
Perioada
estimativă în
de
EURO
realizare

Instituţii/
departamente
responsabile

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare

industrială
Slatina
22.

***

Retehnologizarea staţiei de
epurare a apelor uzate
evacuate de S.C.
Electrocarbon S.A.

B.P.

1.500.000

4 ani

S.C. Elctrocarbon
S.A.

S.C. Elctrocarbon
S.A.

23.

***

Retehnologizarea staţiei de
epurare a apelor uzate
evacuate de S.C.
ALPROM S.A.

B.P.

900.000

4 ani

S.C. ALPROM
S.A.

S.C. ALPROM S.A.

24.

Eliminarea
pericolului de
infestare a apelor
de suprafaţă,
subterane şi a
solului prin
depozitări de
deşeuri menajere
şi industriale

Amenajarea rampei
ecologice de reziduuri
menajere a municipiului
Slatina

S.A.

6.500.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

25.

***

Realizarea haldei
ecologice pentru
asigurarea capacităţii de
depozitare a deşeurilor
industriale rezultate la SC
ALRO SA

B.P.

1.800.000

1 an

S.C. ALRO S.A.

S.C. ALRO S.A.

26.

***

Lucrări de recuperare a
deşeurilor industriale din
halda existentă a S.C.
RODHOS S.R.L. Câmpina

B.P.

2.500.000

3 ani

S.C. RODHOS
S.R.L. Câmpina

S.C. RODHOS
S.R.L. Câmpina

27.

***

Finalizarea lucrărilor de
amenajare a haldei
ecologice pentru
depozitarea deşeurilor
industriale a S.C.
RODHOS SA Câmpina

B.P.

1.900.000

3 ani

S.C. RODHOS
S.R.L. Câmpina

S.C. RODHOS
S.R.L. Câmpina

28.

***

Extinderea sistemului de
precolectare selectivă a
deşeurilor menajere şi
valorificarea lor prin
reciclare

B.L. + S.A.

1.000.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

B.L. + S.A.

750.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

29.

Lucrări pentru
Reconstrucţia ecologică a
reconstrucţie haldei de deşeuri menajere
ecologică în zona din zona S.C. ALPROM
Slatina
S.A.

30.

***

Amenajarea, extinderea
grădinii zoologice şi a
lacurilor adiacente
Strehareţi, reconstrucţia
ecologică a Pădurii
Strehareţi şi amenajare
zonă de agrement

B.L. + S.A.

4.000.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

31.

***

Reconstrucţia ecologică a
Dealului Grădişte şi
amenajare zonă de
agrement

B.L. + S.A.

6.500.000

6 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

32.

***

Elaborarea planului de
gestiune a deşeurilor
industriale şi menajere în
municipiul Slatina

S.A.

500.000

2 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

33.

***

Reabilitarea infrastructurii
(drum) pe str. Grădişte –
Oltului

B.L.

225.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

71
SLATINA
Nr.
crt.

Denumirea
obiectivului

34.

***

Titlul proiectului
Reabilitarea mediului în
zona industrială Slatina
(realizare infrastructura de
drum şi reţea de distribuţie
gaze: Cireaşov – Satu Nou
– Sărăceşti)

Sursa de
finanţare

Valoarea
Perioada
estimativă în
de
EURO
realizare

Instituţii/
departamente
responsabile

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare

B.L. + S.A.

2.000.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

Sursa
de
finanţare
B.L.+ B.S.+
S.A.

Valoarea
În
EURO
100.000

Perioada
de
realizare
1 ani

Instituţii/
departamente
responsabile
D.S.P. Olt

Consiliul Local
Slatina; S.C. Salubris
S.A.; S.C. ACETI S.A;
Agenţia Judeţeană
pentru Protecţia
Mediului Olt;
Mediatori sanitari;
O.P.C. Olt; D.S.V. Olt;
Cabinete medicale
individuale

D.S.P. Olt

II.3.3 Social
Nr.
Crt.

Denumirea
obiectivului

1.

Dezvoltarea şi
diversificarea
serviciilor de
asistenţă
medicală
preventivă

Centrul de consiliere
sanitară pentru cetăţeni

2.

***

Educaţia sanitară pentru
copii şi tineri

B.S.+B.P.

20.000

1 ani

D.S.P. Olt

Direcţia de Protecţie
şi Asistenţă Socială;
Consiliul Local
Slatina; Poliţia
municipiului Slatina;
Mediatori sanitari;
I.S.J. Olt

D.S.P. Olt

3.

Asigurarea
accesului
neîngrădit al
cetăţenilor la
serviciile
medicale

Centrul comunitar de
recuperare pentru cetăţeni
(Ministaţionar pentru
bolnavi cronici)

B.S.+ S.A.

100.000

4 ani

D.S.P. Olt

Consiliul Local
Slatina; investitori
interesaţi

D.S.P. Olt;

4.

Asigurarea
refacerii integrale
a pacienţilor în
centre socio –
medicale precum
şi în centre
comunitare de
recuperare
neuro- motorie

Centrul de recuperare
activă pentru persoanele
cu handicap locomotor

S.A.

160.000

1,5 ani

Org. „Trebuie!”

D.S.P. Olt; Consiliul
Judeţean; Consiliul
Local Slatina

Fundaţii Olandeze
de Cooperare în
Europa Centrală şi
de Est

5.

Dezvoltarea
Crearea unui microclimat
infrastructurii în
corespunzător la blocul
domeniul medical operator prin amplasarea
de instalaţii de
aer condiţionat

Titlul proiectului

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare

B.L.+ B.S.+
B.P. + S.A.

10.000

1 an

D.S.P. Olt

Consiliul Judeţean;
B.S.; Consiliul Local
Slatina; investitori
interesaţi

-D.S.P. Olt;

6.

***

Înfiinţarea Centrului
medical de excelenţă dotat
cu computer-tomograf,
aparatură pentru
endoscopie digestivă şi
bronşică, scintigrafie etc.

B.L.+ B.S.+
S.A.

2.000.000

4 ani

D.S.P. Olt

Consiliul Local
Slatina; investitori
interesaţi

D.S.P. Olt;

7.

***

Centrul local de
consiliere si
dezintoxicare

B.L.+B.S.+
B.P. +S.A.

100.000

1 an

D.S.P. Olt

Consiliul Local
Slatina; investitori
interesaţi; asociaţii şi
fundaţii

D.S.P. Olt;
Consiliul Local
Slatina
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Nr.
Crt.

Denumirea
obiectivului

8.

***

9.

***

10.

Sursa
de
finanţare

Valoarea
În
EURO

Perioada
de
realizare

Instituţii/
departamente
responsabile

Dotarea cabinetelor
medicale şcolare şi
preşcolare

B.L.+B.P.+
B.S.+S.A.

10.000

1 an

D.S.P. Olt

Evaluarea impactului şi
riscurilor factorilor de
mediu asupra
stării de sănătate a
populaţiei

B.L.+ B.S.+
S.A.

300.000

2 ani

B.L.+ B.S.

400.000/an

permanent

Consiliul Local
Slatina

Titlul proiectului

Asigurarea venitului minim
Asigurarea
garantat
condiţiilor minime
de viaţă pentru
toţi cetăţenii

D.S.P. Olt

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare

Consiliul Local
Slatina; investitori
străini; dispensarele
şcolare

D.S.P. Olt

Consiliul Local
Slatina; Agenţia
Judeţeană pentru
Protecţia Mediului;
investitori străini

D.S.P. Olt

Consiliul Judeţean;
D.M.S.S.

Consiliul Local
Slatina

11.

***

Acordarea de ajutoare de
urgenţă

B.L.

45.000/an

permanent

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

12.

***

Susţinerea tinerelor talente

B.L.+ S.A.

10.000/an

permanent

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

13.

***

Centru de informare şi
consiliere

B.L.+ B.S.+
S.A.

6.000/An

începând
cu 2004
sem II

Consiliul Local
Slatina

A.J.O.F.M.;
D.G.M.S.S.; poliţia
municipiului Slatina;
D.G.P.D.C.

Centru de urgenţă

B.L.+ B.S.+
B.P.+ S.A.

600.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Judeţean;
DSP –Olt; investitori
interesaţi; parteneri
străini

Consiliul Local
Slatina

B.L.

30.000

1,5 ani

Consiliul Local
Slatina

D.G.M.S.S. Olt
D.P.A.S.

Consiliul Local
Slatina

Construirea de locuinţe de
grup pentru persoanele cu
handicap psihomotor

B.L+ B.S.+
S.A.

500.000

4 ani

Org. „Trebuie!”

Consiliul Judeţean;
Episcopia; Consiliul
Local Slatina

Consiliul Local
Slatina; Consiliul
Judeţean

17.

„Pot şi eu” – Realizarea de
Combaterea
activităţi cultural-sportive
marginalizării
pentru integrarea socială a
sociale şi
persoanelor cu handicap
asigurarea
psihomotor in municipiu
condiţiilor
corespunzătoare
de petrecere a
timpului liber
pentru
persoanele
singure prin
organizarea de
activităţi specifice
şi antrenarea lor
în activităţi
comunitare

B.L.+ B.S.+
S.A.

1.500

anual

Org. „Trebuie!”

Consiliul Local
Slatina; Consiliul
Judeţean; Episcopia

Consiliul Local
Slatina; Consiliul
Judeţean

18.

Diminuarea
numărului de
copii aflaţi în
instituţii de
protecţie de tip
clasic rezidenţial

Extinderea reţelei de
asistenţi maternali
profesionişti cu 39 de
persoane

B.J.+S.A.
(PHARE)

140.130

1 an

D.G.P.D.C.

D.G.P.D.C.

19.

***

Înfiinţarea unei case de tip
familial pentru copiii de 0-3
ani

B.J.+ S.A.
(PHARE)

75.685

1 an

D.G.P.D.C.

D.G.P.D.C.

14.

15.

16.

***

Elaborarea şi
Realizarea hărţii sociale a
municipiului Slatina
implementarea
unor politici
comunitare
pentru sprijinirea
persoanelor şi
familiilor
defavorizate
***

Consiliul Local
Slatina
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Nr.
Crt.
20.

Denumirea
obiectivului

Titlul proiectului

Prevenirea
Asigurarea sprijinului
material pentru
abandonului şi
instituţionalizării prevenirea instituţionalizării
copilului
şi reintegrarea copilului în
familie (cca. 120 copii /an)

Sursa
de
finanţare

Valoarea
În
EURO

Perioada
de
realizare

Instituţii/
departamente
responsabile

B.J.+ S.A.

20.900

începând
cu 2003

D.G.P.D.C.

Consiliul Judeţean
Olt; Asociaţia de
prietenie Românofranceză Olt

D.G.P.D.C.

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare

21.

***

Realizarea de campanii
publice de conştientizare a
rolului familiei în
dezvoltarea armonioasă a
copilului

B.J.+ S.A.

2000 /an

4 ani

D.G.P.D.C.

Consiliul Judeţean
Olt; Organisme
Private Autorizate

D.G.P.D.C.

22.

Crearea de
servicii de
asistenţă şi
sprijin pentru
tinerii peste 18
ani care
părăsesc
sistemul de
protecţie şi nu
pot fi reintegraţi
în familie

Realizarea unei baze de
date computerizata cu
privire la evoluţia post
instituţională a tinerilor

B.J.+ S.A.

Voluntariat

începând
cu 2004

D.G.P.D.C.

Consiliul Judeţean
Olt; Organisme
Private Autorizate

D.G.P.D.C.

23.

***

Centru de consiliere pentru
integrare socioprofesională

B.J.+ S.A.

15.000 /an

începând
cu trim. II
2004

D.G.P.D.C.

Consiliul Judeţean
Olt; Organisme
Private Autorizate

D.G.P.D.C.

24.

***

Centru de rezidenţă
temporară pentru tineri
proveniţi din casele de
copii, până la identificarea
unei locuinţe definitive

B.J.+S.A.

74.000

1 an

D.G.P.D.C.

Consiliul Judeţean
Olt; PHARE

D.G.P.D.C.

Reţea de asistenţi
maternali profesionişti
specializaţi în îngrijirea
copilului cu deficienţe

B.J.+ S.A.

59.700

D.G.P.D.C.

Consiliul Judeţean Olt

D.G.P.D.C.

B.J.+ S.A.

Voluntariat

începând
cu trim. III
2004

D.G.P.D.C.

Consiliul Judeţean
Olt; Organisme
Private Autorizate

D.G.P.D.C.

25. Dezvoltarea unei
reţele de servicii
alternative pentru
copilul cu
deficienţe
26.

Combaterea
Sistem informatizat pentru
delicvenţei
monitorizarea cazurilor de
abuz şi neglijare a copilului
juvenile şi a
fenomenului
„copiii străzii”
precum şi
prevenirea
cazurilor de abuz
şi neglijare a
copilului

27.

***

Înfiinţarea unei linii
telefonice de urgenţă

B.J.+S.A.

Voluntariat

trim. IV
2003

D.G.P.D.C.

Consiliul Judeţean Olt

D.G.P.D.C.

28.

***

Modernizarea Centrului de
Primire în Regim de
Urgenţă a Copilului

B.J.

90.000

1 an

D.G.P.D.C.

Consiliul Judeţean
Olt;agenţi economici

D.G.P.D.C.

Voluntariat

anual

D.G.P.D.C.

Consiliul Local
Slatina; comunitatea
locală

D.G.P.D.C.

29.

Implicarea
Înfiinţarea unei reţele de
comunităţii locale voluntari care să sesizeze
în sprijinirea
cazurile de abuz / neglijare
a copilului
familiei aflate în
dificultate

30.

***

Centru de colectare bunuri
pentru familiile aflate în
dificultate

Voluntariat

2 ani

D.G.P.D.C.

Consiliul Local
Slatina; comunitatea
locala

D.G.P.D.C.;
Consiliul Local
Slatina

31.

***

Parteneriate cu agenţii
economici pentru oferirea
cu prioritate a locurilor de
muncă familiilor aflate în
dificultate

Voluntariat

anual

D.G.P.D.C.

Consiliul Judeţean
Olt; Consiliul Local
Slatina; agenţi
economici

D.G.P.D.C.;
Consiliul Local
Slatina
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Nr.
Crt.

Denumirea
obiectivului

32.

Crearea unui
sistem
informaţional
pentru
cunoaşterea
gradului de
ocupare a forţei
de muncă
disponibile în
municipiului
Slatina

33.

35.

Titlul proiectului
Centru de consiliere şi
informare pentru
persoanele aflate în
căutarea unui loc de
muncă

Crearea unui Centru de informare pentru
parteneriat real
persoanele care doresc
între
încadrarea temporară în
muncă în străinătate
Administraţia
Publică Locală şi
instituţiile cu
responsabilităţi în
domeniul social,
în organizarea de
activităţi care să
asigure
recrutarea forţei
de muncă
disponibilizate
***

SLATINA – parteneriat
local pentru muncă şi
protecţie socială

Sursa
de
finanţare

Valoarea
În
EURO

Perioada
de
realizare

Instituţii/
departamente
responsabile

B.L.+ B.J.+
B.S.+ S.A.

15.000

1 an

A.J.O.F.M.

B.L.+ B.J.+
B.S.+ S.A.

10.000

3 ani

A.J.O.F.M.

B.L. + S.A.

46.850

2 ani

Consiliul Local
Slatina

A.J.O.F.M.

Consiliul Local
Slatina, Finanţator

D.G.M.S.S.; I.S.J. Olt

Consiliul Local
Slatina

36.

Orientarea
Organizarea de seminarii
profesională
în licee pentru a dezbate
către instituţiile cu tinerii (elevi/ absolvenţi
de învăţământ cu
de liceu) necesitatea
profil social
dezvoltării sistemului de
asistenţă socială.

B.L.

200

anual

Consiliul Local
Slatina

37.

Servicii
Dezvoltarea serviciilor de
alternative la
îngrijire la domiciliu pentru
persoanele vârstnice
internarea
persoanelor
vârstnice în
centrele de
îngrijire şi
asistenţă socială

B.L.+ S.A.

9.000

anual
începând
cu 2004 trim. IV

Consiliul Local
Slatina

38.

Dezvoltarea
Serviciul de recuperare la
serviciilor sociale domiciliu a persoanelor cu
handicap
la domiciliul
persoanelor
aflate în nevoie

B.S.+ B.L.

10.000

1 an

Org. „Trebuie!”

39.

Elaborarea şi
implementarea
unor politici
comunitare
pentru sprijinirea
persoanelor şi
familiilor
defavorizate

B.L. + S.A.

7.000.000

5 ani

Consiliul Local
Slatina

Dezvoltarea socio –
economică şi culturală a
comunităţii rrome din
municipiul Slatina

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare

Consiliul Local
Slatina; D.G.M.S.S.

Consiliul Local
Slatina; A.J.O.F.M.

Consiliul Local
Consiliul Local
Slatina; Oficiul pentru Slatina; A.J.O.F.M.
Migraţia Forţei de
Muncă

D.G.M.S.S.; Centrul
Consiliul Local
Slatina; D.G.M.S.S.
de îngrijire si
asistenţă

D.S.P. Olt; I.S.J. Olt;
D.G.P.D.C. Olt;
Consiliul Local Slatina

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina
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II.3.4 Urbanism ºi amenajarea teritoriului
Instituţii/
departamente
responsabile

Denumirea
obiectivului

1.

Actualizarea
documentaţiei de
urbanism a
municipiului
Slatina
cuprinzând
perspectiva de
dezvoltare
urbană pe
termen mediu şi
lung

Actualizarea Planului
Urbanistic General al
municipiului Slatina.

B.L.

125.000

2 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

2.

***

Actualizarea
Regulamentului de
Urbanism al municipiului
Slatina

B.L.

75.000

2 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

3.

***

Elaborarea de Planuri
Urbanistice Zonale pentru
municipiul Slatina

B.L.

75.000

2 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

4.

***

Realizarea hărţii digitale a
municipiului Slatina

B.L. + S.A.

200.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

5.

Construirea de
locuinţe de
închiriat pentru
familii şi pentru
persoane cu
probleme sociale

Reabilitarea blocurilor
SCADT şi transformarea
lor în locuinţe de închiriat
pentru tineri

B.L.

730.000

2 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

6.

***

Construcţia de locuinţe
sociale pe str. Macului

B.L. + A.N.L.

660.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Agenţia Naţională
pentru Locuinţe

Consiliul Local
Slatina

7.

***

Construcţia a cinci blocuri
de locuinţe cu chirie în
cartierul Textilistului

B.L. + A.N.L.

10.900.000

5 ani

Consiliul Local
Slatina

Agenţia Naţională
pentru Locuinţe

Consiliul Local
Slatina

8.

***

Construcţia de locuinţe cu
chirie pe str. Basarabilor

B.L. + A.N.L.

1.200.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Agenţia Naţională
pentru Locuinţe

Consiliul Local
Slatina

9.

Continuarea
construcţiei de
locuinţe pentru
locuitorii
municipiului
Slatina

Realizare studiu de
fezabilitate privind
mansardarea blocurilor de
locuit P+4

B.L. + S.A.

50.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

10.

***

Refacerea faţadelor
blocurilor de locuit

B.L. + S.A.

2.500.000

8 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

Titlul proiectului

Sursa de
finanţare

Valoarea
Perioada
estimativă în
de
EURO
realizare

Nr.
crt.

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare

11.

Realizarea de Construcţia a 50 de vile de
zone de locuit de
locuinţe individuale cu
tip rezidenţial
credit ipotecar şi a
prin construirea
utilităţilor aferente în
cartierul Textilistului
de locuinţe tip
vilă finanţate prin
credite şi surse
proprii

B.L. + A.N.L.

400.000

5 ani

Consiliul Local
Slatina

Agenţia Naţională
pentru Locuinţe

Consiliul Local
Slatina

12.

Creşterea
Construcţia de locuinţe de
gradului de
închiriat în zona Steaua
Roşie (bl. 19E)
urbanizare a
zonelor periferice
ale oraşului

B.L. + A.N.L.

1.980.000

2 ani

Consiliul Local
Slatina

Agenţia Naţională
pentru Locuinţe

Consiliul Local
Slatina

Refacerea sistematizării pe B.L. + A.N.L.
verticală în zonele de locuit
(parcări, locuri de joacă
pentru copii, alei pietonale,
mobilier urban, zone verzi)

1.230.000

6 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

3.000.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

13.

Refacerea
imaginii
urbanistice a
oraşului

14.

***

Redimensionarea şi
refuncţionalizarea

B.L. + S.A.
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Nr.
crt.

Denumirea
obiectivului

Titlul proiectului

Sursa de
finanţare

Valoarea
Perioada
estimativă în
de
EURO
realizare

punctelor termice din
municipiul Slatina
15.

Eliminarea
parcărilor
improvizate prin
amenajarea de
spaţii pentru
parcare

Realizare studiu de
fezabilitate privind
construirea de noi parcări
(supra şi subterane)

Instituţii/
departamente
responsabile
Slatina

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare
Slatina

B.L. + S.A.

1.000.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

16.

Dimensionare şi
Dimensionarea
corespunzătoare amenajare străzi: Str. P.S.
Aurelian; Str. Salcâmului;
a arterelor de
circulaţie cu profil Str. Zorleasca; Str. Prof.
Alexe Nicolau
subdimensionat
şi amenajarea
corespunzătoare
a intersecţiilor

B.L.

341.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

17.

Înfiinţarea de
străzi în zonele
noi de locuinţe şi
finalizarea
acţiunii de
modernizare a
străzilor din oraş

B.L.

405.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

18.

Dezvoltarea şi
modernizarea
infrastructurii de
trafic

BL + SA

70.000

2 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

19.

***

Modernizarea infrastructurii
de trafic din municipiul
Slatina

BL + SA

3.800.000

5 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

20.

Reabilitarea
centrului vechi al
oraşului

Modernizarea centrului
istoric al municipiului
Slatina

B.L. + S.A.

6.000.000

6 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

Modernizare străzi:
Str. Alis Botez
Str. Almaşului
Str. Poet Dumitrana
Str. Izvorului
Str. Mărăşeşti
Staţii acoperite, prevăzute
cu panouri publicitare
iluminate

II.3.5 Economic
Nr.
Crt.
1.

Denumirea
Obiectivului

Titlul proiectului

Dezvoltarea unui Plata în format electronic a
sector terţiar cu impozitelor şi taxelor locale
servicii evoluate

Sursa de
finanţare

Valoarea
Perioada
estimativă în
de
EURO
realizare

Instituţii/
departamente
responsabile

B.L. + S.A.

90.000

1 an

Consiliul Local
Slatina

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare
Consiliul Local
Slatina

2.

***

Realizare supermarket

B.P.

1.600.000

5 ani

Consiliul Local
Slatina

C.C.I.A., investitor

Consiliul Local
Slatina

3.

***

Actualizarea
regulamentului comercial
local

B.L. + S.A.

10.000

1 an

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

4.

***

Extinderea reţelei de
telefonie fixă, televiziune
prin cablu acolo unde nu
există şi a reţelei de fibră
optică în tot oraşul

B.P.

Nespecificat

3 ani

Operator local de
televiziune prin
cablu

Operator local de
televiziune prin
cablu

5.

***

Infrastructura pentru
dezvoltarea tehnologiei
informaţiei în municipiul
Slatina – parc de soft

B.L. + S.A.

150.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

C.C.I.A.

Consiliul Local
Slatina

6.

Crearea unui
mediu sănătos
de afaceri

Realizarea unui portal pe
internet care să asigure
promovarea economiei
locale

B.L. + S.A.

10.000

1 an

Consiliul Local
Slatina

C.C.I.A., firme
partenere în domeniul
IT

Consiliul Local
Slatina
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Sursa de
finanţare

Valoarea
Perioada
estimativă în
de
EURO
realizare

Instituţii/
departamente
responsabile

Nr.
Crt.

Denumirea
Obiectivului

7.

***

Centru de informare pentru
mediul economic local şi
regional

B.L. + S.A.

300.000

4 ani

Consiliul Local
Slatina

C.C.I.A.

Consiliul Local
Slatina

8.

***

Dezvoltarea economiei
locale prin schimb de
experienţă cu parteneri
externi

B.L. + S.A.

120.000

2 ani

Consiliul Local
Slatina

C.C.I.A., asociaţii ale
IMM-urilor slătinene

Consiliul Local
Slatina

9.

***

Dezvoltarea IMM-urilor
locale prin îmbunătăţirea
laturii manageriale

B.L. + S.A.

35.000

2 ani

Consiliul Local
Slatina

C.C.I.A., asociatii ale
IMM-urilor locale

Consiliul Local
Slatina

10.

***

Sensibilizarea mediului de
afaceri din judeţul Olt
asupra implicării integrării
europene pentru România

B.P. +
PHARE,
FONDUL
EUROPA

47.000

1 an

C.C.I.A.

11.

Dezvoltarea
industriei
agroalimentare

Evaluarea, identificarea
activelor agricole
neutilizate şi reintegrarea
lor în circuitul economic

B.L .+ S.A.

50.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

C.J., C.C.I.A.

Consiliul Local
Slatina

12.

***

Organizarea producătorilor
agricoli privaţi în asociaţii –
avantaje şi dezavantaje

B.L .+ S.A.

5.000

1 an

Consiliul Local
Slatina

C.C.I.A.

C.C.I.A.; Consiliul
Local Slatina

13.

Dezvoltarea
sectorului
serviciilor
/Dezvoltarea
industriei agroalimentare

Reabilitarea activităţii
serelor

B.L .+ S.A.

100.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

14.

Dezvoltarea
infrastructurii şi
modernizarea
transporturilor

Dezvoltarea sistemului de
transport în comun local

B.L .+ S.A.

300.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

Consiliul Local
Slatina

15.

Dezvoltarea
pieţei muncii în
concordanţă cu
cerinţele mediului
economic

Formare profesională în
turism

BP + PHARE
CBC

65.000

6 luni

C.C.I.A.

Asociaţia
industriaşilor din
Plevna – Bulgaria

Ministerul Integrării
Europene

Centrul de Informare
Europeană în domeniul
economic

BP +PHARE

55.000

1an

C.C.I.A.

Fundaţia Şcoala
Romana de Afaceri,
Asociaţia Studenţilor
Slatina, Asociaţia
„Renaşterea” Oltului”

ADR4 S-V
Oltenia

16.

***

Titlul proiectului

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare

Federaţia patronatelor ADR 4 S-V Oltenia
din judeţul Olt

17.

***

Centru de pregătire şi
plasament în domeniul
serviciilor

B.L .+ S.A.

70.000

2 ani

Consiliul Local
Slatina

C.C.I.A., A.J.O.F.M.

Consiliul Local
Slatina

18.

***

Dezvoltarea IMM-urilor prin
îmbunătăţirea laturii
manageriale

B.L .+ S.A.

400.000

5 ani

Consiliul Local
Slatina

C.C.I.A.

Consiliul Local
Slatina

19.

Promovarea
municipiului
Slatina ca oraş
turistic naţional

Centrul de promovare a
tradiţiilor locale şi regionale

B.L .+ S.A.

70.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

C.C.I.A.

Consiliul Local
Slatina

20.

***

Turism regional in zona
Olteniei

B.L .+ S.A.

100.000

3 ani

Consiliul Local
Slatina

C.C.I.A.

Consiliul Local
Slatina

21.

Atragerea
investiţiilor
străine

Ghidul investitorului în
municipiul Slatina

B.L .+ S.A.

20.000

1 an

Consiliul Local
Slatina

C.C.I.A.

Consiliul Local
Slatina

22.

Corelarea
nivelului de
instruire a
resurselor umane
cu oportunităţile
procesului de

Centru de afaceri

B.L.+ B.J.+
B.S.+ S.A.

20.000

2 ani

A.J.O.F.M.

C.C.I.A. ; I.S.J. Olt;
Consiliul Local
Consiliul Local Slatina Slatina; A.J.O.F.M.
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Nr.
Crt.

Denumirea
Obiectivului

Titlul proiectului

Sursa de
finanţare

Valoarea
Perioada
estimativă în
de
EURO
realizare

Instituţii/
departamente
responsabile

dezvoltare socioeconomică a
municipiului şi
judeţului
B.S. – Buget de stat
B.L. – Buget local
B.J. – Buget judeţean

B.P. – Buget propriu al instituţiei care propune proiectul
F.S. – Fonduri speciale
S.A. –Surse atrase

Partener(i)

Monitorizare şi
evaluare
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III. PROIECTE PRIORITARE
•

III.1 Proiecte în domeniul
URBANISM

1. ACTUALIZAREA PLANULUI
URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI
SLATINA
Unitatea care propune: Consiliul Local al Municipiului
Slatina; Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Tel./fax 0249/439337; 0249/439336
E-mail: pms@primariaslatina.ro
Unitatea care execută: Consiliul Local al Municipiului
Slatina; Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Tel/fax: 0249/439337;0249/439336
E-mail: pms@primariaslatina.ro
Localizarea proiectului: Slatina, jud. Olt
Justificare
Planul urbanistic general are caracter director şi de
reglementare operaţională în domeniul urbanismului.
Întrucât acesta cuprinde reglementări pe termen scurt,
trebuie actualizat periodic şi corelat cu prevederile
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, Zonal
sau Judeţean.
Beneficiari: comunitatea în ansamblu.
Obiectivul proiectului
Actualizarea documentaţiei de urbanism a municipiului
Slatina cuprinzând perspectiva de dezvoltare urbană
pe termen mediu şi lung.
Impactul proiectului este multiplu, vizând atât
domeniul urbanistic, cât şi pe cel economic, social şi
de mediu:
•

Ocuparea eficientă a terenurilor;

•
•
•
•
•

Actualizarea zonării pe funcţiuni a teritoriului de locuit, industrială, comercială;
Armonizarea aspectului general al municipiului;
Armonizarea circulaţiei şi a transportului în
comun;
Crearea cadrului pentru dimensionarea reală a
sectorului industrial (activităţi economice);
Îndepărtarea actualelor şi posibilelor probleme
de mediu;
Prioritizarea eventualelor posibilităţi.

Rezultate
•
•
•

Previziuni privind evoluţia în perspectivă a
localităţii;
Stabilirea direcţiilor de dezvoltare funcţională în
teritoriu;
Detalierea şi delimitarea în teren a prevederilor
planurilor de amenajare a teritoriului.

Activităţi principale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Întocmirea notei de fundamentare şi aprobarea
ei;
Aprobarea bugetului;
Organizare licitaţie şi contractare executant;
Prezentare Comisiei de Urbanism şi obţinerea
avizului de principiu;
Informarea şi consultarea populaţiei;
Avizare;
Aprobare;
Atragerea de surse financiare de la bugetul de
stat;
Execuţie.

Valoare estimativă: 125 000 Euro

2. MODERNIZAREA CENTRULUI ISTORIC
AL MUNICIPIULUI SLATINA
Unitatea care propune: Consiliul Local al Municipiului
Slatina
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Tel./fax 0249/439337; 0249/439336
E-mail: pms@primariaslatina.ro
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Unitatea care execută: Consiliul Local al Municipiului
Slatina

Impactul proiectului
economic:

Str. M. Kogălniceanu nr. 1

Reabilitarea zonei istorice a oraşului şi reintegrarea ei
în viaţa economico-socială;

Tel/fax: 0249/439337;0249/439336

urbanistic,

social

şi

Atragerea turiştilor străini şi români în municipiu;

E-mail: pms@primariaslatina.ro

Conservarea patrimoniului cultural şi istoric al oraşului;

Localizarea proiectului: Slatina, jud. Olt

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii zonei
istorice a oraşului.

Justificare
Slatina şi-a început existenţa în urmă cu 2000 de ani
ca un castru sau fort roman, devenindun important
centru comercial şi administrativ în secolul XIX. Zona
veche a oraşului a continuat să fie un centru socioeconomic activ până la sfârşitul anilor ’60, când s-au
pus bazele noului oraş. În acest fel s-au schimbat şi
punctul de greutate şi demografia oraşului. Atunci s-a
schimbat demografia localităţii, fiind atrase în sectorul
industrial peste 50.000 de persoane. Zona
veche/istorică a oraşului a fost neglijată din punct de
vedere turistic, în prezent fiind locuită de persoane cu
venituri foarte reduse (pensionari, Beneficiari ai
ajutorului social etc.)
Numeroase monumente istorice sunt concentrate în
zona veche – clădirea Primăriei, Judecătoria, case
particulare etc. Proiectul îşi propune refacerea şi
reconstituirea faţadelor clădirilor din centrul vechi al
municipiului, pentru a crea mediul de atragere a
turiştilor în oraş.
Stabilizarea economiei Slatinei a devenit evidentă în
principal datorită prezenţei în oraş a celui mai mare
producător de aluminiu – ALRO. Economia locală este
dominată de sectorul industrial (producerea şi
prelucrarea aluminiului în principal). Însă sectorul
privat s-a diversificat prin apariţia de prestatori de
diferite alte activităţi economice ca: industrie uşoară,
construcţii, comerţ, servicii.
Diversificarea economică constituie un obiectiv
important pe plan local, la care ar putea contribui şi
dezvoltarea acestui important punct turistic.
Beneficiari direcţi: locuitorii zonei istorice a oraşului.
Beneficiari indirecţi: întreaga comunitate.
Obiectivul proiectului
Reabilitarea centrului vechi al oraşului – Conservarea
patrimoniului cultural şi istoric al oraşului Slatina.
Utilizarea potenţialului istoric existent
reintegrarea oraşului vechi în circuitul turistic.

este

pentru

Rezultate
•

•
•
•

Un centru vechi restaurat care să devină un
punct de atracţie turistică şi un nucleu al
activităţii economice locale (în special comerţ,
servicii, recreere);
Proiectul va fi un mijloc de a atrage turiştii
străini şi români în municipiu;
Refacerea centrului vechi ca un centru al
activităţilor economice şi culturale;
Conservarea patrimoniului cultural şi istoric al
oraşului.

Activităţi principale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniţierea unui concurs de soluţii pentru
reabilitarea centrului istoric;
Contractarea executantului proiectului;
Aprobarea bugetului;
Obţinerea documentaţiei de urbanism în
vederea restaurării faţadelor clădirilor din zona
centrului istoric;
Executarea lucrărilor de restaurare a faţadelor
clădirilor;
Reabilitarea căilor de acces în zona centrul
istoric;
Reabilitarea iluminatului public, păstrând
specificul stilului istoric;
Regularizarea circulaţiei auto în zonă;
Stabilirea de măsuri în vederea revenirii la
specificul istoric al comerţului în zonă.

Valoare estimativă: 6.000.000 Euro

3. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
TRAFIC ÎN MUNICIPIUL SLATINA
Unitatea care propune:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Tel/Fax 0249/439337; 0249/439336
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E-mail: pms@primariaslatina.ro
Unitatea care execută:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Tel/fax:0249/439337;0249/439336
e-mail: pms@primariaslatina.ro
Localizarea proiectului: Slatina, Jud. Olt
Justificare:
Necesitatea proiectului rezultă din considerente de
ordin logistic, social, economic şi urbanistic.a)
a) Necesităţi de ordin logistic - traficul rutier pe
arterele principale din municipiul Slatina, în special la
orele de vârf este lipsit de fluiditate, prezentând
aglomerări şi blocaje cauzate în principal de:
•
•
•

trafic greoi şi supra-aglomerat în centrul
oraşului;
blocarea unei benzi de circulaţie şi a altor
porţiuni de carosabil pe arterele principale de
autovehicule staţionate în mod neregulamentar;
lipsa de staţii amenajate pentru transportul în
comun în unele zone; drept rezultat, staţionarea
autobuzelor / troleibuzelor se face pe carosabil,
blocând traficul pe durata opriri.b)

b) Necesităţi de ordin social
•

•

lipsa de fluiditate a traficului cauzează întârzieri
semnificative în transportul local şi regional
(care traversează localitatea) de persoane şi de
marfă;
În municipiul Slatina există rampe de acces şi
sisteme de avertizare sonoră la trecerea străzii
numai pe străzile principale, motiv pentru care
Consiliul Local îşi propune să extindă aceste
facilităţi.c)

c) Necesităţi de ordin economic
Lipsa de fluiditate a traficului cauzează costuri
economice sub formă de întârzieri, consumuri
crescute de combustibil, factori care afectează negativ
calitatea vieţii.d)
d) Necesităţi de ordin urbanistic
Planificarea urbanistică din anii 1965 – 1985, perioadă
în care populaţia Slatinei s-a triplat (de la 20.000 la
75.000 locuitori), nu a prevăzut decât o parte din
numărul de autovehicule existente. Gradul actual de
motorizare a municipiului este de 210 automobile la

1.000 locuitori, comparativ cu perioada de referinţă,
când era de sub 30 autovehicule la 1.000 locuitori.
Ca urmare a creşterii exponenţiale a parcului auto
privat după anul 1990, numărul spaţiilor de parcare
amenajate a devenit insuficient, instaurându-se
practica, în special pe arterele principale, de a parca
autoturismele pe prima bandă de carosabil sau pe
trotuare. Aceasta duce la utilizarea de către
autovehicule a unei singure benzi în loc de două, iar
pietonii de pe carosabil trebuie să ocolească maşinile
parcate pe trotuar, fenomene care încetinesc sau
blochează traficul rutier.
Obiectivul proiectului
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de trafic, în
vederea facilitării dezvoltării economice în municipiul
Slatina.
Impactul proiectului este multiplu - economic, social,
urbanistic, de mediu:
•

•
•

•

Conducătorii auto din municipiu care se
deplasează la locul de muncă cu autoturismul
personal şi alţi participanţi la trafic în orele de
vârf vor beneficia de efectele regularizării
fluxului de trafic şi de reducerea duratei
deplasărilor
Se vor realiza parcări cu sau fără plată, de care
vor beneficia peste 3.000 de conducători auto;
Rampele de acces şi celelalte facilităţi care se
vor realiza, vor deservi un număr de
aproximativ 580 persoane cu handicap din
municipiu, asigurându-le accesul la principalele
obiective de interes socio-economic din oraş;
Se va elimina parcarea autovehiculelor pe
spaţiile verzi de pe marginea străzilor şi de pe
trotuare.

Activităţi principale:
Activităţile propuse în proiect se referă în principal la
lucrări de amenajare şi reabilitare a infrastructurii
rutiere din municipiul Slatina.
Lucrările de amenajare şi reparaţii parcări vizează
aducerea acestora la un nivel de siguranţă şi confort
corespunzătoare cerinţelor urbanistice. Tipul de
operaţiuni necesare refacerii parcărilor diferă în funcţie
de starea actuală, respectiv: infrastructura, betonarea,
suprastructura. Modul de amenajare (marcaj,
aşezarea şi configuraţia locurilor de parcare) se vor
stabili pe baza studiilor topografice. Dimensiunile şi
aranjamentele locurilor de parcare şi aleilor carosabile
vor fi stabilite în conformitate cu normativele de
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specialitate în vigoare. Se urmăreşte realizarea de
lucrări de amenajare sau reamenajare pe o suprafaţă
de cca. 55.890 m2, ceea ce reprezintă aproximativ
2690 locuri de parcare.

e-mail: relaţiipublice@primariaslatina.ro

Lucrările de amenajare a alveolelor prevăd
dezafectarea
trotuarelor
(înlăturarea
bordurii,
spargerea îmbrăcămintei şi fundaţiei trotuarului,
precum şi îndepărtarea materialului excavat) şi
lărgirea părţii carosabile a drumului.

În Slatina există un mare număr de persoane aflate în
situaţie de risc social, cuprinse în evidenţa Direcţiei
pentru Protecţie şi Asistenţă Socială ca Beneficiari ai
drepturilor conferite de legislaţia în vigoare. Cauzele
sunt diverse şi trebuie cunoscute zonele de
concentrare ale persoanelor aflate în situaţie de risc
social. Aceste adevărate „zone roşii ale oraşului”,
cartiere în care ponderea acestui tip de persoane
deţine un procent ridicat, au nevoie de măsuri de
protecţie socială. Se pot stabili modalităţi de a sprijini
persoanele/familiile respective şi acţiuni de prevenire
a unor fenomene negative care sunt asociate situaţiei
de risc social (violenţa în familie, consumul excesiv de
alcool etc.).

Construcţia alveolei pe amplasamentul trotuarului
dezafectat prevede, pe lângă extinderea sistemului
carosabil existent şi refacerea trotuarului pe un
amplasament retras cu 2 m faţă de cel iniţial, inclusiv
montarea de noi borduri din beton prefabricat la limita
trotuarului aşezat pe fundaţie de beton. Alveolele
astfel realizate vor ocupa o lungime totală de 19 m în
lungul străzii, incluzând spaţiile de abatere şi reintrare
în banda de circulaţie prevăzute pentru mijloacele de
transport în comun, iar în lateral alveolele se extind 2
m pe amplasamentul trotuarului existent.
Lucrările necesare pentru realizarea rampelor de
acces pentru persoanele cu handicap presupun
execuţia unor pante practicate în trotuar în dreptul
trecerilor pentru pietoni.
Se vor realiza de asemenea lucrări de reabilitare a
infrastructurii rutiere pe 10 km drumuri de centură în
zona industrială a oraşului, care este destinată
traficului greu.
Valoare estimativă: 3.800.000 EURO

III.2 Proiecte în domeniul SOCIAL

4. HARTA SOCIALĂ A MUNICIPIULUI
SLATINA
Unitatea care propune: Consiliul Local al municipiului
Slatina
Tel: 0249/439337 fax: 0249/439336
e-mail: relaţiipublice@primariaslatina.ro
Unitatea care execută: Consiliul Local al municipiului
Slatina
Tel: 0249/439337 fax: 0249/439336

Localizarea proiectului: Municipiul Slatina
Justificare:

Acest lucru se va realiza cu sprijinul Direcţiei de
Muncă şi Solidaritate Socială şi cu participarea
voluntară a studenţilor de la Facultatea de Asistenţă
Socială şi Sociologie.
Modalităţi de armonizare cu alte măsuri: proiectul
vine în completarea măsurilor de protecţie socială
iniţiate de administraţia locală pe linia asigurării
venitului minim garantat, realizând localizarea în profil
teritorial a zonelor din oraş în care se manifestă
probleme sociale.
Beneficiari: persoanele aflate în situaţie de risc
social, comunitatea în ansamblu
Obiectivul proiectului: Elaborarea şi implementarea
unor politici comunitare pentru sprijinirea persoanelor
şi familiilor defavorizate.
Impact social: prevenirea unor evenimente sociale
negative, acţionarea în zonele cu pondere ridicată a
persoanelor/familiilor aflate în risc social pentru
eliminarea/diminuarea cauzelor care duc la intrarea în
dificultate a cetăţenilor din zonă.
Activităţi principale:
•
•
•

identificarea persoanelor/familiilor aflate în risc
social;
identificarea cauzelor care duc la intrarea în
risc social a cetăţenilor;
realizarea hărţii sociale.

Valoare estimativă: 30.000 Euro
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5. CENTRU DE REZIDENŢĂ TEMPORARĂ
PENTRU TINERII PESTE 18 ANI CARE

•

PĂRĂSESC SISTEMUL DE PROTECŢIE ŞI
NU AU POSIBILITATEA REÎNTOARCERII ÎN
FAMILIE

•

Asigurarea autonomiei sociale şi profesionale
pentru tinerii care părăsesc instituţiile
rezidenţiale şi nu se pot întoarce în familie;
Sensibilizarea opiniei publice şi implicarea
comunităţii în susţinerea acestui tip de serviciu
(prin sprijinul acordat de Consiliile Locale şi
agenţii economici în identificarea unei locuinţe
şi a unui loc de muncă).

Unitatea care propune: Consiliul Judeţean Olt –
Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Activităţi principale

Tel./fax 0249/434902; 0249/412692

Activităţile specifice funcţionării centrului sunt:

E-mail: dgpdc@slatina.rdsnet.ro

•

Unitatea care execută: Direcţia Generală pentru
Protecţia Drepturilor Copilului
Tel./fax 0249/434902; 0249/412692

•

E-mail: dgpdc@slatina.rdsnet.ro
Localizarea proiectului: Corabia, jud. Olt
Justificare
Prin înfiinţarea acestui centru se îndeplineşte unul din
obiectivele propuse până în 2004 şi anume crearea de
servicii sociale care să faciliteze integrarea
educaţională, ocupaţională şi socială a tinerilor cu
vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul de
protecţie şi nu au posibilitatea reîntoarcerii în familie.
Considerăm necesară înfiinţarea acestui centru,
având în vedere numărul mare de copii
instituţionalizaţi, precum şi faptul că numărul
organismelor private autorizate care desfăşoară
activităţi în domeniul protecţiei copilului este scăzut în
judeţul Olt şi nu derulează programe pentru tinerii care
părăsesc sistemul de protecţie.

•

Activităţi de autogospodărire: procurarea
alimentelor şi prepararea hranei, realizarea
igienei personale şi a locuinţei şi administrarea
bugetului;
Activităţi de consiliere şi sprijin în vederea
integrării familiale, profesionale şi sociale a
tinerilor;
Activităţi de informare/formare a personalului
centrului, ce vor consta în punerea la dispoziţie
a tuturor materialelor de specialitate şi
legislative care apar în analizarea acestora
împreună cu personalul DGPDC.

Valoare estimativă: 74.000 Euro

6. REŢEA DE ASISTENŢI MATERNALI
PROFESIONIŞTI SPECIALIZAŢI ÎN
ÎNGRIJIREA COPILULUI CU DEFICIENŢE
Unitatea care propune: Consiliul Judeţean Olt –
Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului
Tel./fax 0249/434902; 0249/412692

Obiectivul proiectului

E-mail: dgpdc@slatina.rdsnet.ro

Înfiinţarea unui centru temporar care să răspundă
nevoilor sociale şi profesionale ale tinerilor cu vârsta
peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie şi nu
au posibilitatea reintegrării în familie (12 tineri în
2004).

Unitatea care execută: Direcţia Generală pentru
Protecţia Copilului

Impact social:

Localizarea proiectului: Judeţul Olt

•

•

Asigurarea de servicii sociale unui număr de 12
tineri cu vârsta peste 18 ani care părăsesc
centrele de plasament din judeţ şi nu au
posibilitatea reintegrării în familie;
Asigurarea a trei locuri de muncă (personalul
centrului);

Tel./fax 0249/434902; 0249/412692
E-mail: dgpdc@slatina.rdsnet.ro
Justificare
Cei 20 de asistenţi maternali profesionişti specializaţi
în îngrijirea copilului cu deficienţe vor contribui în mod
direct la dezinstituţionalizarea unui număr de 20 de
copii din centrul de plasament „Sf. Joachim şi Ana”
Slatina, identificată ca a doua instituţie propusă pentru
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închidere în cadrul Planului Judeţean de închidere a
instituţiilor de tip rezidenţial şi a Strategiei Judeţene în
domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate (2001 –
2004).
Obiectivul proiectului
Promovarea dreptului copiilor cu deficienţe de a creşte
într-un mediu familial, prin crearea şi dezvoltarea
acestui serviciu alternativ – reţea de asistenţi
maternali profesionişti.
Proiectul va avea impact social:
Toate acţiunile desfăşurate în cadrul proiectului
urmăresc satisfacerea nevoilor grupului ţintă – copii cu
deficienţe proveniţi din centrul de plasament „Sf.
Joachim şi Ana” Slatina şi copii cu deficienţe proveniţi
de pe teritoriul judeţului Olt. Proiectul urmăreşte:
•
•
•
•

Crearea unei relaţii de ataşament între copil şi
persoana de referinţă – asistentul maternal
profesionist;
Îngrijire şi educaţie specializată (prin aplicarea
planului de intervenţie personalizat);
Recuperarea şi diminuarea deficienţelor (prin
asistenţă de specialitate: logoped, kinetoterapeut);
Socializare şi integrare socială pentru aceşti
copii.

Activităţi principale
Activităţile specifice funcţionării reţelei de asistenţi
maternali sunt:
1. Activităţi legate de relaţia cu copilul:
•

•

•
•

Activităţi de îngrijire (spaţiu intim conform
vârstei şi nevoilor personale ale copilului, hrană
corespunzătoare din punct de vedere cantitativ
şi calitativ, igienă şi control medical periodic);
Activităţi
de
educare/socializare
(informare/transmitere
de
cunoştinţe
şi
deprinderi, implicarea copilului în activităţi
cotidiene ale familiei asistentului maternal
profesionist, dezvoltarea relaţiilor copilului cu
comunitatea);
Activităţi de comunicare prin oferirea unui
„model parental”;
Activităţi de informare şi formare permanentă a
asistentului maternal profesionist (participarea
la întâlniri periodice de informare şi
perfecţionare).

2. Activităţi legate de relaţia cu ceilalţi profesionişti din
cadrul DGPDC:
•

Colaborarea pentru realizarea planului de
intervenţie personalizat;

•

Comunicarea oricăror modificări apărute în
situaţia asistenţilor sau a copiilor;

•

Colaborarea pentru evaluarea periodică a
activităţii asistenţilor.

3. Activităţi de informare şi formare, pentru realizarea
cărora asistentul maternal participă la dezbateri
organizate de DGPDC, informându-se totodată din
surse ştiinţifice pe teme legate de îngrijirea şi
educarea copilului cu deficienţe.
Valoare estimativă: 59,700 Euro

7. ÎNFIINŢAREA UNEI CASE DE TIP
FAMILIAL PENTRU COPIII DE 0-3 ANI
Unitatea care propune: Consiliul Judeţean Olt –
Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului
Tel./fax 0249/434902; 0249/412692
E-mail: dgpdc@slatina.rdsnet.ro
Unitatea care execută: Direcţia Generală pentru
Protecţia Copilului
Tel./fax 0249/434902; 0249/412692
E-mail: dgpdc@slatina.rdsnet.ro
Localizarea proiectului: Slatina, judeţul Olt
Justificare
După analizarea contextului local a fost elaborat
Planul judeţean de închidere a instituţiilor vechi de tip
rezidenţial în cadrul căruia centrul de plasament
„Prichindel” (Leagănul de copii) a fost propus ca prima
instituţie pentru închidere.
Casa de tip familial pentru copii de 0-3 ani reprezintă
soluţia pe termen scurt pentru acei copii care nu pot fi
îngrijiţi în familia naturală şi pentru care nu au fost
găsite soluţii alternative.
Obiectivul proiectului
Promovarea dreptului copiilor aflaţi în dificultate, cu
vârsta de până la trei ani, de a creşte într-un mediu
familial prin crearea şi dezvoltarea acestui serviciu
alternativ.
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Impact social:
•

•

•

•

Prin îngrijirea copilului casa de tip familial se
urmăreşte satisfacerea nevoilor prioritare şi
dezvoltarea
armonioasă
a
personalităţii
acestuia;
Creşterea şi educarea fiecărui copil conform
individualităţii sale, vor contribui la: formarea şi
dezvoltarea
caracteristicilor
individuale,
formarea
şi
controlul
comportamentului,
dezvoltarea
afectivităţii,
recuperarea
întârzierilor
în
limbaj
cauzate
de
instituţionalizare;
Proiectul propune integrarea copilului în
comunitate, ceea ce va duce la dezvoltarea
capacităţii de relaţionare cu cei din jur şi
creşterea potenţialului de adaptare la mediu;
Prin popularizarea serviciului se preconizează
sensibilizarea familiilor în situaţii de risc,
creşterea
gradului
de
asumare
a
responsabilităţilor
părinteşti
şi
scăderea
numărului de copii abandonaţi la naştere.

Activităţi principale
Activităţile specifice casei de tip familial sunt:
•

Activităţi de îngrijire (crearea unui mediu de
viaţă optim pentru dezvoltarea copiilor,
asigurarea hranei corespunzătoare, a igienei
personale, prevenirea îmbolnăvirilor);

•

Activităţi de educare, socializare, dezvoltare
afectivă
(formarea
deprinderilor
şi
comportamentelor, dezvoltarea afectivităţii,
formarea şi dezvoltarea aptitudinilor de
comunicare);

•

Activităţi de consiliere pentru reintegrarea
copilului în familia naturală sau substitutivă;

•

Activităţi de informare şi formare permanentă a
personalului angajat în casa de tip familial
(participări la întâlniri periodice de informare şi
perfecţionare) în cadrul DGPDC.

Valoare estimativă: 75.685 Euro

Unitatea care execută:
Consiliul Local al Municipiului Slatina
Tel/fax: 0249/421210; 0249/439336
E-mail: pms@primariaslatina.ro
Localizarea proiectului: Slatina, jud. Olt
Justificare
În municipiul Slatina funcţionează 12 unităţi de
învăţământ primar şi gimnazial şi 9 licee, având un
număr total de 20.000 elevi care desfăşoară o bogată
activitate educativă extraşcolară, cea cultural –
artistică reprezentând una din coordonatele de bază
ale preocupărilor colectivului de cadre didactice.
Pentru a valorifica aptitudinile artistice ale elevilor au
fost înfiinţate, în cadrul Palatului Copiilor Slatina şi în
unităţile şcolare, 20 formaţii de dans modern,
gimnastică ritmică şi dansuri de societate, 9 formaţii
de dans popular, 9 grupuri vocale, 7 ansambluri corale
şi 3 formaţii vocal – instrumentale.
La nivelul Grupului Şcolar de Construcţii Maşini
Slatina există mai multe formaţii artistice: ansamblul
folcloric „Plai de dor”, laureat la numeroase concursuri
şi festivaluri judeţene şi naţionale, formaţii de dans de
societate, dans modern, formaţii de teatru, grupuri
vocale şi interpreţi de muzică uşoară şi populară.
Având în vedere că programul de repetiţii al acestor
formaţiilor se desfăşoară în prezent în condiţii
improprii (în sala de sport sau sala de mese a cantinei
liceului) şi că în municipiul Slatina nu există amenajat
un teatru pentru tineri, iar unitatea dispune de resurse
umane cu preocupări extraşcolare şi de spaţiul
adecvat pentru construcţia unui teatru de vară care să
deservească toate unităţile şcolare din municipiul
Slatina, este necesară şi oportună realizarea unui
astfel de obiectiv.
Proiectul se armonizează cu strategia administraţiei
locale de susţinere a procesului educaţional.
Beneficiari direcţi: toţi tinerii din sistemul educaţional
local
Beneficiari indirecţi: comunitatea în ansamblu

8. CONSTRUCŢIE TEATRU DE VARĂ
Unitatea care propune:
Grupul Şcolar Construcţii Maşini Slatina
Str. Cireaşov, nr. 10

Obiectivul proiectului Promovarea şi protejarea
patrimoniului cultural al municipiului Slatina.
Impactul proiectului este de factură socială:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Se reînvie prin acest proiect tradiţia
spectacolelor în aer liber care erau susţinute în
municipiul Slatina;
Se
dezvoltă
interesul
elevilor
pentru
cunoaşterea şi păstrarea valorilor culturale şi
tradiţiilor locale;
Atragerea elevilor în activităţi extraşcolare care
să le permită descoperirea înclinaţiilor artistice
şi a aptitudinilor;
Promovează disponibilitatea continuă a elevilor
pentru cunoaştere şi acţiune;
Formează personalităţi autonome, creative,
eficiente şi responsabile;
Încurajează iniţiativa tinerilor în activităţile
cultural-artistice;
Dezvoltă parteneriatul dintre autoritatea locală
şi comunitate;
Facilitează accesul tinerilor şi al cetăţenilor în
general la actul cultural.

Activităţi principale:
Pentru construcţia teatrului de vară s-au prevăzut
următoarele lucrări:
1. realizare proiect;
2. realizare construcţie;
3. dotări teatru;
4. amenajare zonă.
Valoare estimativă : 50.000 EURO

9. MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ ŞI DE
AGREMENT „1 MAI”
Unitatea care propune: Consiliul Local al Municipiului
Slatina
Str. M. Kogălniceanu nr. 1

Justificare
Administraţia locală a municipiului Slatina acordă o
atenţie deosebită practicării educaţiei fizice şi sportului
printr-o participare organizată sau independentă, care
să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi
confortul spiritual şi să conducă la obţinerea de
rezultate în competiţii de orice nivel.
Administraţia publică locală sprijină sportul de masă şi
cel de performanţă, asigurând condiţiile organizatorice
şi materiale de practicare a acestora în municipiu cu
prioritate tinerilor, în vederea integrării sociale.
Pentru aceasta, este necesar ca populaţia să dispună
de spaţii corespunzătoare pentru practicarea diferitelor
discipline sportive.
Având în vedere că anul trecut prin H.G. 1099/2003 a
apărut oportunitatea preluării Complexului sportiv „1
Mai”, situat pe str. Aleea Oltului nr. 2, în patrimoniul
administraţiei locale, acesta a fost inclus prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 241/23.12.2003 în
inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al
municipiului Slatina.
Baza sportivă „1 Mai” este compusă din: teren în
suprafaţă totală 91.646 mp, din care suprafaţă
construită 40.946,73 m2, care cuprinde stadionul
central, stadioanele 2 şi 3, precum şi spaţii conexe
(vestiare, grupuri sanitare etc.) şi alte dotări specifice
desfăşurării activitătii sportive. Terenul, imobilele şi
dotările permit dezvoltarea unei baze sportive
complexe, care să ofere posibilitatea practicării unei
mari varietăţi de discipline sportive.
Integrarea cu alte proiecte: zona din imediata
vecinătate a râului Olt este destinată realizării unei
baze integrate de agrement, recreere şi petrecere a
timpului liber, fiind deja realizate în acest sens
Ştrandul Olt şi parcul de agrement de lângă Valea
Oltului.

Tel./fax 0249/439337; 0249/439336

Beneficiari: tinerii din
comunitatea în ansamblu.

E-mail: pms@primariaslatina.ro

Obiectivul proiectului:

Unitatea care execută: Consiliul Local al Municipiului
Slatina
Str. M. Kogălniceanu nr. 1

Asigurarea condiţiilor optime pentru practicarea
sportului de masă şi a celui de performanţă,
organizarea de competiţii de nivel naţional şi
internaţional.

Tel/fax: 0249/439337;0249/439336

Impact social:

E-mail: pms@primariaslatina.ro
Localizarea proiectului: Slatina, jud. Olt

•

municipiul

Slatina

şi

se oferă doritorilor posibilitatea practicării unei
diversităţi de discipline sportive;
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•
•
•
•
•
•

se asigură cazarea sportivilor în perioada
cantonamentelor, taberelor de pregătire,
competiţiilor naţionale şi internaţionale;
se va realiza o sală de conferinţe, găzduind
seminarii privind activitatea sportivă;
se asigură condiţii optime pentru întreţinerea
fizică a sportivilor;
se încurajează iniţiativa tinerilor în domeniul
sportului;
se asigură un mediu sănătos de manifestare şi
dezvoltare a personalităţii individuale şi de
grup;
contribuie la creşterea gradului de socializare a
tinerilor.

III.3 Proiecte în domeniul
PROTRCÞIEI MEDIULUI

10. EXTINDERE REŢEA CANALIZARE ŞI
REALIZARE MICROSTAŢIE DE EPURARE
PENTRU CARTIER CIREAŞOV ŞI SATU
NOU
Unitatea care propune:
Consiliul Local al municipiului Slatina

Activităţi principale

Tel/Fax: 0249/439337; 0249/439336

Pentru modernizarea Complexului sportiv „1 Mai” sunt
necesare următoarele investiţii:

E-mail: pms@primariaslatina.ro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

modernizarea sistemului de termoficare;
reabilitarea sistemului de canalizare;
realizare împrejmuire pe o lungime de 2 km;
reabilitare instalaţii sanitare din tribune şi
vestiare;
verificare, expertizare, recondiţionare acoperiş
tribuna oficială;
sistematizare verticală a întregii suprafeţe a
complexului;
construcţie motel pentru sportivi;
înlocuire mobilier tribune;
amenajare zonă agrement;
amenajare teren tenis;
amenajare pistă role, snowboard;
modernizare terenuri fotbal 2 şi 3;
modernizare sală forţă, saună, vestiare, sală
conferinţe;
dotare cu tabelă de marcaj electronică;
reabilitare sistem iluminat;
proiectare;

Valoare estimativă: 15.000.000 EURO

Unitatea care execută:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Tel/Fax: 0249/439337; 0249/439336
E-mail: pms@primariaslatina.ro
Localizarea proiectului: Slatina, Judeţul Olt.
Justificare:
Având în vedere prevederile legislaţiei in vigoare
privind protecţia mediului, orice alimentare cu apă nu
se poate realiza decât cu executarea reţelei de
canalizare care să preia apele uzate menajere şi a
unei staţii de epurare . Realizarea reţelei de canalizare
şi a staţiei de epurare pentru cartierul Cireaşov şi
Satul Nou se vor face ţinând seama de prevederile
Planului Urbanistic General şi de strategia de
dezvoltare economică şi sociala a zonei.
Beneficiari: locuitorii zonelor Cireaşov, Satul Nou
Obiectivul proiectului: - îmbunătăţirea calităţii
factorilor de mediu în zona Cireaşov - Satul Nou
Impactul proiectului este social şi de mediu:
•

asigurarea standardelor de calitate impuse de
normele în vigoare prin epurarea mecanicobiologică a apelor uzate provenite din cele două
cartiere;

•

creşterea confortului şi îmbunătăţirea vieţii
locuitorilor din cartierele Cireaşov şi Satul Nou.

Activităţi:
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Reţeaua de canalizare a fost prevăzută pentru
întreaga tramă stradală a cartierelor Cireaşov şi Satul
Nou. Au fost considerate colectoare principale
tronsoanele de canalizare de pe străzile Eroilor şi
Podgoriilor care colectează apele uzate menajere de
pe întreaga suprafaţă a celor două cartiere, respectiv
colectorul Eroilor din Cireaşov şi colectorul Podgoriilor
din Satul Nou, dirijându-le către staţia de epurare.
Materialul din care vor fi realizate colectoarele va fi
policlorura de vinil (PVC).
S-a luat în considerare situaţia curgerii cu nivel liber
prin conducte, cu excepţia străzilor Prunilor, Grigore
Alexandrescu, Lacului şi a zonei Satul Nou - Ştreangu.
Strada Prunilor are o configuraţie ce nu a permis
dirijarea prin curgere cu nivel liber a apelor de
canalizare către colectorul Eroilor şi de aceea s-a luat
în considerare crearea unui colector în V cu cote de
nivel al radierului maxime la extremităţi şi cu un cămin
dotat cu pompe în zona mediană. Refularea pompelor
se va descărca direct în colectorul Eroilor.
O problemă asemănătoare a apărut pe str. Grigore
Alexandrescu şi Lacului, cu diferenţa că în acest caz a
existat posibilitatea creării unui cămin dotat cu pompe
la intersecţia celor două străzi, de unde apele
acumulate vor fi pompate către colectorul de pe strada
Eroilor.
Zona Satul Nou Ştreangu este canalizată şi ea în
întregime, cu dirijarea debitelor de apă uzată către un
cămin dotat cu pompe amplasat în partea de cotă
altimetrică minimă din zonă, de unde se pompează
către colectorul de pe strada Teodor Burcă, ce la
rândul ei debuşează în colectorul de pe strada
Podgoriilor.
Principalele construcţii prevăzute pentru reţeaua de
canalizare sunt staţiile de pompare şi căminele,
acestea din urmă fiind clasificate în funcţie de scopul
amplasării lor în : cămine de vizitare, de intersecţie, de
rupere de pantă şi de spălare.
Căminele de vizitare şi cele de intersecţie se vor
realiza conform STAS 2448-82.
Căminele de spălare sunt prevăzute la distanţe de
maxim 200 m în reţea, au scopul de a asigura
spălarea conductei în aval, acolo unde debitele de
canalizare sau pantele sunt mici şi nu se asigură
viteza de autocurăţire.
Căminele de rupere de pantă au fost prevăzute în
zonele finale ale colectoarelor principale, pe străzile
Eroilor şi Podgoriilor unde pantele terenului sunt foarte

accentuate, iar amplasarea conductelor la adâncimea
de îngheţ (0,8 - 0,9 m în zona Slatina) duce la riscul
apariţiei de probleme de eroziune a conductelor.
Staţiile de pompare vor fi constituite din cămine în
care apa se va acumula până la un anumit nivel, la
care un senzor specific va transmite comanda de
pornire a pompelor ce vor goli incinta cu un debit mai
mare decât debitul influent. Pompele vor fi dotate cu
sisteme anti-bloc sau cu sisteme de mărunţire.
Volumul acumulat se va calcula astfel încât timpul de
funcţionare al pompei active pentru golirea incintei să
fie de circa 3 minute. Pompele vor trebui dotate cu
senzor de sesizare a lipsei de lichid în incintă sau cu
un senzor de nivel minim care să comande oprirea
pompei în momentul atingerii unui nivel convenabil de
la care să reînceapă acumularea.
Staţia de epurare va fi amplasată la intersecţia
străzilor Podgoriilor şi Eroilor.
Staţia de epurare a apelor uzate trebuie să asigure
reţinerea şi eliminarea următoarelor componente:
•
•
•

reţinerea corpurilor mari şi a nisipului;
reţinerea substanţelor în suspensie de natură
minerală şi organică;
reţinerea substanţelor dizolvate de natură
minerală şi organică.

Schema tehnologică a staţiei de epurare cuprinde
următoarele construcţii şi instalaţii:
•
•
•

•
•

modulul de degrosisare;
staţia de pompare ape uzate;
modulul de epurare mecano-biologică care
reţine substanţele minerale şi organice în
suspensie şi dizolvate precum şi instalaţiile de
mineralizare a părţii organice din nămol;
modulul de deshidratare a nămolului;
pavilion de exploatare, cuprinzând spaţii pentru
mai multe utilităţi: cameră personal, grup
sanitar, laborator de analize.

Modulul de degrosisare este un utilaj destinat curăţirii
mecanice care rezolvă simultan două funcţii: curăţirea
mecanică propriu-zisă şi extragerea, compactarea şi
deshidratarea materialului reţinut până la 35-40%
substanţă uscată.
Staţia de pompare apă uzată este o incintă de tip
cheson circular, cu diametrul de 4 m şi adâncimea de
circa 7 m faţă de nivelul terenului amenajat. În afară
de rolul de bazin de aspiraţie pentru pompe, această
incintă este necesară pentru a se realiza acumularea
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debitelor influente pe perioada efectuării ciclului
complet de epurare în cadrul modulului biologic pe
care-l alimentează.
Modulul biologic este o instalaţie care se livrează întrun container metalic cilindric, protejat anticoroziv, cu
diametrul de 3 m şi având o lungime de 15 m, care se
montează pe o platformă din beton în interiorul unei
clădiri ce va asigura temperatura de minim 100C
necesară derulării în bune condiţii a procesului.
Instalaţia funcţionează pe principiul nămolului activat,
cuprinzând mai multe compartimente, reactoare de
epurare, decantoare, instalaţii de aerare, pompe de
recirculare, sistem de evacuare a nămolului în exces.
Modulul de deshidratare a nămolului este amplasat în
interiorul
clădirii
tehnologice
din
staţia
de
epurare,pentru a evita îngheţul. Nămolul rezultat este
depozitat în saci şi evacuat, putând a fi folosit ca
îngrăşământ în agricultură sau depozitat în zone
special amenajate (gropi de gunoi).
Valoare estimativă: 1 500 000 EURO

modificată prin infiltrarea levigatului în pânza freatică,
ceea ce conduce la imposibilitatea folosirii acestora
pentru alimentarea cu apă a populaţiei din zonă.
Trecând prin deşeuri, levigatul transportă o mare
varietate de substanţe chimice, organice şi anorganice
spre partea inferioară a depozitului.
Datorită autoaprinderii şi proceselor de descompunere
a materialelor organice (mai ales în timpul verii)
depozitul actual este o sursă permanentă de fum şi
mirosuri neplăcute. Deşeurile menajere depozitate
deschis au condus la crearea unor condiţii prielnice
pentru înmulţirea insectelor, rozătoarelor şi stabilirea
unor colonii de păsări ce se hrănesc cu resturile
menajere din depozit. Atât insectele, cât şi rozătoarele
sunt bine cunoscute ca purtători şi răspânditori de boli
infecţioase, ele constituind o sursă de infecţie pentru
populaţia din zonă. De asemenea capacitatea de
depozitare în actualul depozit este epuizată,
depozitarea în acest depozit făcându-se din anul
1990.
Beneficiari direcţi: locuitorii zonei Clocociov
Beneficiari indirecţi: întreaga comunitate

11. AMENAJARE RAMPĂ ECOLOGICĂ DE
REZIDUURI MENAJERE A MUNICIPIULUI
SLATINA
Unitatea care propune:
Consiliul Local al municipiului Slatina

Obiectivul proiectului: Asigurarea calităţii factorilor
de mediu în zona Clocociov
Impactul proiectului este multiplu - mediu, social şi
economic:
•

eliminarea pericolului de infestare a apelor de
suprafaţă, subterane şi a solului, datorită
depozitării deşeurilor menajere şi stradale;

•

protecţia factorilor de mediu (sol, aer, ape
subterane ) prin impermeabilizarea terenului,
drenarea apelor de infiltraţie şi realizarea unui
sistem de colectare a apelor din precipitaţii
scurse pe taluz;

•

crearea de noi locuri de muncă;

•

diminuarea
cheltuielilor
cu
depozitarea
deşeurilor menajere, prin reducerea cantităţii
depozitate prin sortare şi compostare cu până
la 50%;

•

prelungirea duratei de viaţă a depozitului de
deşeuri.

Tel/Fax: 0249/439337; 0249/439336
E-mail: pms@primariaslatina.ro
Unitatea care execută:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Tel/Fax: 0249/439337; 0249/439336
E-mail: pms@primariaslatina.ro
Localizarea proiectului: Slatina, judeţul Olt
Justificare: Depozitarea deşeurilor menajere şi
stradale în actualul depozit situat în partea de S-SE a
municipiului Slatina, poate conduce la poluarea apelor
subterane şi de suprafaţă – pârâul Milcov ( Valea
Urlătoarea ), şi a solului.
Deşeurile biodegradabile ajung în apele de suprafaţă
şi, prin descompunere, influenţează negativ calitatea
acestora, atât din punct de vedere chimic, cât şi
bacteriologic. Calitatea apelor subterane este

Integrarea cu alte măsuri: Proiectul se integrează în
strategia administraţiei locale în domeniul gestiunii
deşeurilor solide, care se actualizează în prezent prin
realizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu.
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Proiectul este o măsură complementară sistemului de
colectare selectivă a deşeurilor în municipiul Slatina –
etapa I care se implementează începând cu anul
2004.

mediului înconjurător s-au luat în calcul următoarele
aspecte:
•

Activităţi principale: În cazul rampei de reziduuri
menajere soluţia adoptată constă în amenajarea lângă
platforma de depozitare a unei staţii pilot de selectare
şi compostare a reziduurilor menajere şi a celor
industriale cu caracter menajer, fapt ce va conduce la
o mai bună calitate a materialelor depozitate.

•

Investiţia ocupă o suprafaţă de 10,5 hectare.

•

Descriere tehnică:
Staţia pilot
Tehnologia propusă cuprinde
principale de funcţionare:
•
•
•
•
•

următoarele

faze

recepţionarea reziduurilor menajere brute;
prepararea mecanică, în vederea alimentării
liniilor de selectare şi compostare;
selectarea automată a materialelor feroase;
selectarea manuală a materialelor reciclabile;
compostarea materialelor organice, uşor
fermentabile din reziduuri menajere.

asigurarea necesarului de apă industrială
pentru nevoile tehnologice şi pentru incendiu,
se va asigura prin două puţuri de mare
adâncime;
apele uzate rezultate de la rampa de spălare a
autovehiculelor şi a containerelor vor fi trecute,
în prealabil, printr-un separator de grăsimi şi
uleiuri;
vor fi prevăzute pregătiri anticorosive a
elementelor metalice, datorită agresivităţii
deosebite a deşeurilor şi a produselor rezultate
din fermentarea acestora.

Rampa de depozitare propriu-zisă este formată din 7
zone de depozitare, delimitate de diguri cu înălţimea
variabilă şi va avea o suprafaţă de 78.800 mp.
Suprafaţa ce va fi ocupată de drumuri şi aleile de
acces este de 3.850 mp, iar cea destinată spaţiilor
verzi este de 14.205 mp.
Valoare estimativă: 6 500 000 Euro

Staţia de selectare compostare ocupă o suprafaţă de
8.800 mp.

12. AMENAJARE ŞI RECONSTRUCŢIE
ECOLOGICĂ VALEA CLOCOCIOV

Capacitatea staţiei pilot va fi:

Unitatea care propune:

•
•

reziduuri menajere: 76t/zi-22.900t/an;
reziduuri industriale cu caracter menajer şi
reziduuri stradale: 12t/zi-3.600t/an.
Componentele staţiei pilot de selectare-compostare
sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grup de exploatare;
pod basculă;
secţie de recepţie a reziduurilor menajere brute;
secţie de preparare mecanică;
secţie de selectare a materialelor refolosibile;
depozit de materiale recuperabile;
hală de fermentare compost;
platformă depozitare compost brut;
platformă depozitare compost fin;
post de transformare;
rampă de spălare pentru autospeciale;
separator de grăsimi şi uleiuri, ce va deservi
rampa de spălare.

Pentru reducerea impactului negativ pe care îl poate
avea construirea şi exploatarea staţiei pilot asupra

Consiliul Local al municipiului Slatina
Tel/Fax: 0249/439337; 0249/439336
E-mail: pms@primariaslatina.ro
Unitatea care execută:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Tel/Fax: 0249/439337; 0249/439336
E-mail: pms@primariaslatina.ro
Localizarea proiectului: Caseta pentru preluarea
debitelor meteorice va fi amplasată în lungul văii
Clocociov, de la clădirea Tribunalului şi până la strada
Banului, ce intersectează valea prin intermediul unui
pod. Conductele de canalizare menajeră vor fi
amplasate paralel cu caseta pentru ape meteorice, de
o parte şi de alta a acesteia, până la intersecţia cu
strada Banului, după care vor continua pe un singur fir
în lungul văii până în apropierea staţiei de epurare.
Zona de parc va fi amenajată pe malul drept al văii
Clocociov, în dreptul străzii Izvorului.
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Justificare: În ultimii ani, in cartierul Clocociov din
municipiul Slatina se manifestă tendinţa de apariţie a
unui cartier rezidenţial, cu locuinţe având un nivel de
confort mediu şi ridicat, care să beneficieze de utilităţi
complete şi cu prezenţă redusă a agenţilor economici.
Dezvoltarea accentuată a zonei a făcut ca în prezent
valea pârâului Clocociov să se găsească în intravilan,
pe ambii versanţi zona fiind locuită.
În aceste condiţii amenajarea văii Clocociov devine
necesară atât pentru asigurarea sănătăţii populaţiei,
cât şi pentru urbanism.
Dezvoltarea nesistematizată a zonei ar putea avea
efecte negative asupra obiectivului turistic „Mănăstirea
Clocociov”, cu o vechime de aproximativ 500 ani,
care, fiind aşezată pe malul văii, poate fi afectată de
prezenţa apelor uzate menajere în apa pârâului.
În vederea remedierii acestei situaţii, administraţia
locală a realizat un plan de investiţii materializat în
amenajarea zonei din jurul monumentului: s-au făcut
lucrări de stabilizare a versanţilor şi s-a realizat o mică
oglindă de apă lângă mânăstire, sursa de alimentare a
acesteia fiind chiar pârâul Clocociov.
Pentru definitivarea lucrărilor urbanistice în zonă este
necesară promovarea unor lucrări de reconstrucţie
ecologică a cartierului Clocociov.
Beneficiari direcţi: locuitorii zonei
Beneficiari indirecţi: comunitatea în ansamblu
Obiectivul proiectului: reabilitarea/
ecologică a zonei Clocociov

reconstrucţia

Impactul proiectului este urbanistic, social şi de
mediu, prin:
•

crearea unei zone rezidenţiale;

•

amenajarea unui parc şi mobilarea acestuia;

•

ridicarea nivelului de viaţă pentru locuitorii din
zonă;

•

stimularea unei dezvoltări armonioase a zonei
din toate punctele de vedere;

•

canalizarea văii Clocociov;

•

îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu.

Activităţi:
Lucrările proiectate se pot împărţi în funcţie de scopul
realizării lor în:
•

colectoare de canalizare menajeră;

•
•

casetă pluvială şi drenuri;
sistematizare verticală, parc, drumuri şi alei.

Colectoare de canalizare menajeră: în prezent au fost
identificate cel puţin trei puncte în lungul văii Clocociov
în care colectoare de canalizare descarcă în apele
pârâului ape uzate ale căror caracteristici le
încadrează inundabil în categoria apelor uzate
menajere. Aportul cel mai important de debit se
realizează chiar în imediata apropiere a descărcării
casetei existente. Cartierul Clocociov are aproximativ
1.750 locuitori, urmând ca în următorii ani acest număr
să crească până la circa 3.500 locuitori. Se va ţine
cont şi de faptul că din cartierele învecinate poate să
apară un surplus de debit. De aceea s-a luat în
considerare un număr de 5.500 de locuitori ce vor fi
deserviţi de colectoarele proiectate pentru evacuarea
debitelor menajere. Rezultă un debit orar maxim de
aproximativ 46,83 l/s. Având în vedere că vor fi două
colectoare, de o parte şi de alta a casetei, debitul pe
unul dintre colectoare va fi de 23,42 l/s = 0,0234 m3/s.
Odată realizată investiţia, iar colectoarele existând, se
preconizează că locuitorii din zonă vor fi conectaţi la
ele acolo unde este posibil, astfel încât debitele ce
sunt transportate în prezent vor suferi unele adaosuri.
O primă variantă este prelungirea pe un singur fir De
600 mm a colectorului pe o distanţă de 1750 m, până
la intersecţia cu colectorul de canalizare de pe strada
Mânăstirii ce duce către staţia de epurare.
Casetă pluvială şi drenuri: sistemul de amenajare
hidrotehnică a văii Clocociov are ca vector de bază
caseta pluvială ce prelua debitele de apă ce se
descarcă în albia pârâului Clocociov din ieşirea
casetei. Caseta se va construi respectând
dimensiunile celei existente; deoarece pe parcurs
caseta va fi alimentată din cămine aflate pe tronsoane
de dren, se va considera că în mod normal nivelul
apei în casetă va fi sub un nivel estimat al
descărcărilor acestor cămine. Drenarea versanţilor se
va face prin intermediul unor drenuri plasate de o
parte şi de alta a casetei proiectate, din loc în loc
aceste drenuri descărcând în interiorul casetei.
Din punct de vedere constructiv colectorul pluvial
Clocociov este o casetă din beton armat monolit, cu
secţiune dreptunghiulară, cu decupaj central. Caseta
se va executa în tronsoane de 20 m lungime, fiecare
tronson fiind considerat că lucrează ca o grindă pe
mediu elastic.
Sistematizarea verticală: pentru a permite accesul
pietonal şi auto în zonă s-au prevăzut a se executa
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drumuri şi alei pietonale ce duc până la acestea.
Drumurile au lăţimea de 5 m şi sistemul rutier format
din îmbrăcăminte din beton de ciment de 20 cm
grosime. Aleile pietonale au lăţimea de 5 m şi 2 m şi sau prevăzut a se executa din dale de beton
prefabricate, aşezate pe un strat de nisip.
Ideea arhitectural-urbanistică a proiectului de
amenajare a parcului o constituie utilizarea platformei
superioare a casetei ca axă pietonală şi pistă de
biciclete, accesibilă prin podeţe, pe ambele laturi,
peste canalele de drenaj longitudinale. Un alt principiu
urmărit l-a constituit proiectarea unor trasee carosabile
în interiorul parcului, utilizate pentru accesul utilitar în
zonă (pompieri, salvare,salubritate). Versantul dinspre
partea de Vest a văii, beneficiind de o mare
accesibilitate faţă de locuinţele colective din apropiere,
are prevăzute un număr de dotări specifice: chioşcuri
acoperite (puncte de belvedere dotate cu bănci şi
mese fixe), pergole, alei de diferite dimensiuni,
platforme orizontale pe care să poată fi realizate o
serie de dotări necesare întregii zone (o biserică,
terenuri de tenis) care vor face obiectul unor investiţii
viitoare. În zonă se mai află amplasate locuri de joacă,
un spaţiu comunitar constituit dintr-un amfiteatru în aer
liber, precum şi două construcţii anexe specifice
parcului: un grup sanitar public şi un pavilion cu un
vestiar pentru practicanţii sporturilor în parc, precum şi
un birou, un vestiar pentru personal şi o magazie
necesare administraţiei parcului. Versantul Estic este
mai puţin amenajat cu construcţii, pentru a nu atrage
mari mulţimi de persoane, realizându-se o zonă mai
liniştită pentru plimbare şi odihnă, având numai un
chioşc şi locuri de joacă pentru copii.
Zona văii Clocociov va fi prevăzută cu mobilier urban
şi alte dotări arhitecturale, care să întregească
ambianţa unui parc urban. În jurul suprafeţei parcului
se va executa un gard metalic din panouri de plasă de
sârmă. Ansamblul va fi deservit de o reţea de iluminat
public cu lămpi cu trei surse de lumină şi cu lămpi
pitic.
Se propune o amenajare a parcului cu o mare
varietate de specii vegetale, în special arbori
ornamentali indigeni, adaptaţi condiţiilor eco-pedoclimatice specifice zonei. Se urmăreşte ca prin
gradarea plantării arborilor de talii diferite să se
sublinieze profilul transversal şi longitudinal al văii.
Prin plantări în masiv se va căuta de asemenea
umbrirea locurilor de odihnă şi a locurilor de joacă
pentru copii.
Valoare estimativă: 3 500 000 Euro

III.4 Proiecte din ECONOMIE

13. CENTRUL DE INFORMARE PENTRU
MEDIUL ECONOMIC LOCAL
Unitatea care propune:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Tel/Fax 0249/439337; 0249/439336
E-mail: pms@primariaslatina.ro
Unitatea care execută:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Tel/fax:0249/439337;0249/439336
e-mail:pms@primariaslatina.ro
Localizarea proiectului: Slatina, Jud. Olt
Justificare
În municipiul Slatina există un număr de 4.382 agenţi
economici din care 2.446 IMM-uri care asigură 11.738
locuri de muncă. Se manifestă şi aspecte negative,
cum ar fi dezocuparea forţei de muncă disponibile; în
Slatina există înregistrat un număr de 2.877 şomeri şi
533 familii beneficiare de asistenţă socială pentru
asigurarea venitului minim garantat.
În ultimii ani s-a demonstrat ca forţa de muncă
disponibilă poate fi absorbită de către IMM-uri,
„motoare ale dezvoltării locale” care au capacitatea de
a se adapta uşor la schimbările pieţei.
Pentru a asigura dezvoltarea mediului de afaceri local
este nevoie de adoptarea unor măsuri active care să
sprijine dezvoltarea IMM-urilor locale; printre acestea
se numără furnizarea informaţiilor necesare cu privire
la evoluţia economiei pe plan local, regional, naţional
şi internaţional, inclusiv a oportunităţilor de afaceri
care apar,precum şi prezentarea către potenţialii
investitori a oportunităţilor de afaceri pe care le oferă
municipiul Slatina.
Administraţia locală îşi propune realizarea în
parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Olt a unui centru de informare pentru IMMurile locale.
Activitatea centrului va avea drept scop punerea la
dispoziţia mediului economic local a unor pachete de
informaţii pe domenii, sprijinirea agenţilor economici
locali în identificarea de parteneri sau oportunităţi de
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afaceri, precum şi furnizarea de informaţii necesare
potenţialilor investitori străini.
Integrarea cu alte măsuri similare: Administraţia
locală a municipiului Slatina a asigurat introducerea
datelor de identificare pentru un număr de 60 IMM-uri
locale în reţeaua „Trade Point” a Uniunii Europene şi
în baza de date „Partener Search Database” prin
proiectul „Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi
perfecţionarea profesională a IMM-urilor din municipiul
Slatina”, iar Camera de Comerţ şi Industrie Olt acordă
astfel de servicii în mod curent,având în vedere că
instituţia primeşte informaţii de la CCIA Vâlcea pe
lângă care s-a deschis în acest an un EuroInfoCenter.

14. PLATA ÎN FORMAT ELECTRONIC A
IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE
Unitatea care propune:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Tel/Fax 0249/439337; 0249/439336
E-mail: pms@primariaslatina.ro
Unitatea care execută:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Tel/fax:0249/439337;0249/439336

Mod de punere în practică: parteneriat între
administraţia publică locală şi Camera de Comerţ şi
Industrie Olt

e-mail:pms@primariaslatina.ro

Beneficiar: mediul economic local, comunitatea în
ansamblu

Justificare

Obiectivul proiectului: Servicii pentru mediul de
afaceri local
Impactul proiectului este economic:
Informarea agenţilor economici locali cu privire la
oportunităţile de afaceri care apar.
Dinamizarea mediul economic local.
Atragerea de investitori ca urmare a promovării
economiei locale.
Activităţi principale:
•

identificarea şi contactarea partenerilor locali,
stabilirea necesarului şi surselor de informaţii;

•

stabilirea
personalului
necesar
pentru
deservirea centrului şi a surselor de finanţare a
activităţii curente a acestuia;

•

amenajare spaţiului cu destinaţia Centru de
Informare pentru mediul de afaceri;

•

dotarea cu echipamente şi racordul la utilităţi
(dacă nu există), inclusiv mijloace de
telecomunicaţie;

•

linie Internet;

•

activităţi de promovare a centrului şi a activităţii
acestuia.

Valoare estimativă: 300.000 EURO

Localizarea proiectului: Slatina, Jud. Olt
Proiectul are în vedere implementarea la Primăria
municipiului Slatina a sistemului de plată în format
electronic pentru impozitele şi taxele locale.
Sistemul propus oferă comunităţii o serie de avantaje
sunt majore: cetăţenii şi agenţii economici vor putea
să obţină informaţii şi să–şi achite obligaţiile către
bugetul local fără a se deplasa la sediul administraţiei
locale, prin simpla accesare a paginii de internet a
Primăriei.
În cadrul proiectului se va achiziţiona aplicaţia
informatică pentru plată în format electronic (prin
intermediul internet-ului) a impozitelor şi taxelor locale
şi dotarea cu echipamentele de calcul necesare
pentru furnizarea acestui serviciu: calculatoare,
echipamente periferice şi reţeaua informatică.
În proiect s-a prevăzut participarea la cursuri de
specialitate a personalului Direcţiei Economice a
Primăriei municipiului Slatina care va fi implicat în
utilizarea aplicaţiei de impozite şi taxe locale.
Asistenţa tehnică pentru implementarea proiectului şi
cursurile pentru instruirea personalului angajat în
utilizarea aplicaţiei informatice vor fi asigurate de către
furnizorul aplicaţiei de impozite şi taxe locale.
Utilizatorii potenţiali ai sistemului vor fi toate
persoanele fizice care au cont de disponibil în bancă
precum şi toate persoanele juridice care au obligaţii de
plată către bugetul local.
Integrarea cu alte măsuri similare: Proiectul se
integrează în politica de informatizare a administraţie
publice
locale
a
municipiului
Slatina,
fiind
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complementar proiectului „O reţea de idei pentru o
reţea de servicii”, care se implementează în prezent la
Primăria municipiului Slatina, cu finanţare din partea
Guvernului Italiei.
Obiectivul proiectului: oferirea de servicii de o
calitate superioară cetăţenilor
Impactul proiectului este economic şi social:
•
•
•
•

Serviciu de colectare a impozitelor şi taxelor
locale modern, oferit în sistem electronic
beneficiarilor;
Eficientizarea modului de organizare şi
funcţionare internă a serviciului de impozite şi
taxe locale;
Degrevarea activităţii biroului de relaţii cu
publicul
şi
asistenţă
sporită
oferită
contribuabililor;
Reducerea stresului, pierderilor de timp şi
cheltuielilor pentru contribuabili.

Activităţi principale
Pentru realizarea obiectivului propus se vor desfăşura
următoarele activităţi:
1. achiziţia aplicaţiei de impozite şi taxe locale în
format electronic, conform legislaţiei în vigoare;
2. achiziţia calculatoarelor, altor componente tehnice
pentru gestionarea aplicaţiei;
3. implementarea sistemului de plată în format
electronic a impozitelor şi taxelor locale;
4. cursuri teoretice şi ateliere practice pentru
funcţionarii care vor gestiona sistemul de impozite şi
taxe locale.
Valoare estimativă: 90.000 EURO

În piaţa locală de soft cererea şi oferta sunt relativ
scăzute comparativ cu activitatea economică
desfăşurată şi cu potenţialul pieţei, fiind vorba de softurile consacrate pe plan mondial (platformele
Windows şi aplicaţiile Office, programe informatice de
gestiune financiară contabilitate sau soluţii integrate
de gestiune a activităţii unei întreprinderi).
Firmele locale producătoare de soft locale sunt puţine,
mici şi cvasinecunoscute, situaţie care nu le permite
dezvoltarea în concordanţă cu evoluţia mediului
economic local şi pe măsura oportunităţilor.
Experienţa altor oraşe a arătat că dezvoltarea
sectorului IMM-urilor locale în contextul actual
generează o cerere de produse şi servicii informatice
(web design, e-commerce, proiectare asistată de
calculator etc.) concomitent cu alte produse de soft
destinate gestionării bazelor de date cu clienţi-furnizori
şi a activităţii întreprinderii, ceea ce asigură premisele
pentru dezvoltarea firmelor din acest domeniu.
Un alt segment al pieţei de soft insuficient exploatat îl
reprezintă piaţa produselor şi serviciilor de soft pentru
administraţia publică. În ultimii ani, administraţia
publică se află într-un proces susţinut de
informatizare, care reprezintă o oportunitate pentru
firmele creatoare de soft. Administraţia publică nu a
avut până acum posibilitatea de a stoca informaţiile în
format electronic, folosindu-se suportul de hârtie şi
arhive clasice care conferă o serie de dezavantaje în
utilizare: greu de manipulat, prelucrat, depozitat, etc.
În acest sens, se prevede ca într-un interval scurt de
timp să se treacă la arhivarea electronică a datelor.
Proiectul îşi propune să asigure condiţiile necesare
dezvoltării firmelor locale producătoare de soft, prin
punerea la dispoziţia lor prin închiriere a unor spaţii
amenajate corespunzător.
Beneficiari direcţi: firme de soft locale

15. INFRASTRUCTURA PENTRU
DEZVOLTAREA TEHNOLOGIEI
INFORMAŢIEI ÎN MUNICIPIUL SLATINA
Justificare
Piaţa serviciilor şi produselor informatice este o piaţă
dinamică atât la noi în ţară, cât şi în străinătate, care
generează o cifră de afaceri în creştere de la an la an,
în care valoarea adăugată are o pondere ridicată în
totalul cifrei de afaceri. Dinamica acestei pieţe rezidă
în cererea în continuă creştere şi diversificare pentru
aceste produse.

Beneficiari indirecţi: instituţii şi mediul economic
local în ansamblu
Obiectivul proiectului: Dezvoltarea
informaţiei în municipiul Slatina

tehnologiei

Impactul proiectului este economic:
•
•

Dezvoltarea sectorului serviciilor în municipiul
Slatina prin asigurarea infrastructurii;
Sprijinirea dezvoltării economiei locale prin
asigurarea serviciilor de soft.
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Activităţi principale:
•

identificarea unor spaţii care pot fi amenajate
cu destinaţia birouri de închiriat pentru
producţia de soft (suprafaţă de aproximativ 600
mp), sau a construcţiei de spaţii şi punerea lor
la dispoziţia creatorilor de soft sau furnizorilor
de servicii informatice;

•

•

stabilirea unui set de reglementări privind
modul în care firmele pot beneficia de această
facilitate, care să stabilească obligaţiile
acestora pentru dezvoltarea economiei locale;
mediatizarea proiectului.

Valoare estimativă: 150.000 EURO

