
Informare privind proiectele implementate la nivelu l Municipiului Turnu 
Măgurele 

 

Programul Interreg V A România Bulgaria  

1.  L-TeN - Conectarea Re țelei de Transport Europene printr-o leg ătur ă mai 
bună între nodurile ter țiare Turnu M ăgurele și Levski pentru o dezvoltare 
durabil ă a zonei” , cod proiect 15.1.1.014, cod E-MS ROBG-127  

 
Proiectul se derulează în parteneriat cu municipalitatea Levski(Bulgaria) ,are o valoare 
totală de 4.532.577,37 euro. 
Proiectul are ca scop îmbunătăţirea infrastructurii de transport în regiunea 
transfrontalieră Turnu Măgurele-Levski pe o lungime total ă de 8,977 km:  

- 1,909 km  la Turnu Măgurele prin modernizarea a 5 strazi: Chimiei (tronson 
cuprins între strada G-ral Praporgescu și strada Stadionului), David Praporgescu  
(tronson cuprins între strada Taberei și strada Stadionului), Mihai Bravu  (tronson 
cuprins între strada G-ral Praporgescu și strada Griviței), Sfânta Vineri  (tronson 
cuprins între strada G-ral Praporgescu și strada Primăverii), Taberei . 
- 7,068 km  la Levski  prin modernizarea drumului rutier PVN1110  / III-304 / - 
Tranchovitsa - Obnova - Municipalitatea Granitsa (Levski - Pordim) - Kamenets - / III-
3501. 
Proiectul are o durată  de 36 luni (15.02.2017 – 14.02.2020). 
Până la această dată a fost realizat proiectul tehnic și a fost atribuit contractul de 
lucrări. În prezent, lucrările au fost executate în proporție de 60%. 
2. I-TeN – Îmbun ătățirea nodurilor ter țiare Turnu M ăgurele - Nikopole pentru 
dezvotarea durabil ă a zonei printr-o mai bun ă conectivitate cu infrastructura  
TEN-T,Cod proiect 15.1.1.013 , Cod e-MS ROBG-132  

 
Acest proiect se derulează în parteneriat cu municipalitatea Nikopole și are o valoare 
totală de 7.191.797,49 euro. 
Proiectul are ca scop îmbunătăţirea infrastructurii de transport în regiunea 
transfrontalieră Turnu Măgurele-Nikopole, pe o lungime total ă de 11,233 km: 
- 10 străzi din partea de est a Municipiului Turnu Măgurele, cu  o lungime totală 
de 6,276 km  – Călărași, Rampa G ării, Nucilor, Horea, Clo șca, Cri șan, Avram 
Iancu, Mihai Viteazu, Viitorului și strada de acces c ătre Fabrica de conserve;  
- 4,957 km  pentru Municipalitatea Nikopole,prin modernizarea drumului rutier 
PVN 3123 - / III – 304, Transchovitsa – Novachene / Batsova Mahale – limitele 
orașului (Nikopole – Pleven) – Slavyanovo / PVN 2145. 

 

Durata de implementare este de 28 luni de la 09.06.2017 până la 08.10.2019. 

A fost realizat proiectul tehnic și la acest moment a fost atribuit contractul de lucrări. 



3. Podurile timpului: o abordare integrat ă pentru îmbun ătățirea utiliz ării 
durabile a patrimoniului cultural transfrontalier N ikopol – Turnu M ăgurele,Cod 
proiect 15.2.1.104, Cod e-MS ROBG-128 

Proiectul  se derulează în parteneriat cu municipalitatea Nikopole(care este si Lider 
de proiect) și are o valoare totală de 5.836.225,82 euro. 
Prin proiect,  municipiul Turnu Măgurele și-a propus consolidarea, conservarea și 
restaurarea sitului arheologic Cetatea Turnu  iar municipiul Nikopol construirea  
parcului arheologic muzeu “Piers of time” si  drumul de acces la biserica Cliff,  
precum și introducerea acestora  într-un circuit turistic. 
Proiectul se află în implementare, având ca durată 45 de luni. 
În  prezent a fost atribuit contractul de proiectare și execuție și din luna octombrie 
2018 au început lucrările de conservare și restaurare a sitului arheologic. 
 
4.  Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul  Memorial 
“Grivitsa” şi Cetatea “Turnu”/ cod eMS ROBG - 397 
 
 Acest proiect  a fost acceptat la finanțare din luna septembrie 2018 și se 
implementează  în parteneriat cu municipalitatea Pleven, în calitate de Lider de 
proiect. 
Prin proiect, municipiul Turnu Măgurele și - a propus să realizeze : 

- construirea unui corp anexă, semiîngropat,în care să funcționeze un punct de      
informare turistică și grupuri sanitare  pe sexe, 

- amenajarea unei platforme auto, 
- amenajarea sitului(amenajare peisageră pe cercuri concentrice, alimentare cu 

energie electrică a centrului turnului, mobilier urban, iluminare cu stâlpișori 
fotovoltaici, platformă pentru balon cu aer cald). 

Proiectul are ca durată de implementare 36 luni și o valoare totală de 1.499.799,44 
euro. 
 
 
 Programul Opera țional Regional 2014 – 2020  

5. Restaurare, consolidare, protec ție și conservare a catedralei Sfântul 
Haralambie din municipiul Turnu M ăgurele, Cod SMIS 116469  

 Proiectul  se implementează în parteneriat cu Parohia ”Sfântul Haralambie”, având  
o valoare totală de 20.443.003,11 lei. 
În prezent, a fost atribuit contractul  de proiectare și execuție. 
 
6. Reabilitarea termic ă a sediului Prim ăriei municipiului Turnu M ăgurele , Cod 
SMIS 114284, proiect cu o valoare totală de 4.062.819,07 lei și o durată de 
implementare de 28 de luni. 

La acest moment s-a întocmit proiectul tehnic și s-a semnat contractul de proiectare 
și asistență tehnică. 

Programul Opera țional Capital Uman  



 
7. Dezvoltarea capitalului uman din municipiul Turnu M ăgurele, prin 
participarea la educa ție, cod SMIS 107012  

Proiectul se derulează în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 2 și Școala 
Gimnazială nr. 4 din Turnu Măgurele. 
Proiectul are o valoare totală de 4.215.801,53 lei și se implementează pe o durată de 
36 luni. 
Până în prezent au fost selectați experții pentru derularea activităților grupului țintă : 
grădinița prietenoasă, școală după școală, a doua șansă și au fost întocmite dosarele 
grupului țintă(atât pentru copii cât și pentru părinți). 
 
Programul Opera țional Capacitate Administrativ ă 

8. Administra ție public ă local ă eficient ă, transparent ă și orientat ă către 
cetățean în municipiul Turnu M ăgurele, cod SIPOCA 110909  

Proiectul vizează: 
- implementarea unui sistem de management al calității ISO 9001 
- organizarea unui schimb de experiență cu instituții/organisme publice 

internaționale(1 schimb de experiență); 
- participarea unui număr de 60 de membri ai grupului țintă la sesiuni de pregătire în 

domenii de interes pentru creșterea calității resurselor umane din administrație și 
prestarea de servicii publice de calitate. 

Proiectul  se va derula pe o perioadă de 18 luni, având o valoare totală de 411.334 
lei.                                                                                                              
 
Programul National de Dezvoltare Local ă  2017-2020 
9. Reabilitare infrastructura de canalizare pe stra da 1907, din municipiul 
Turnu Magurele  

- valoare totala investitie 85 825, 97 lei inclusiv TVA din care: 
- 75 142,44 lei finantare prin PNDL; 
- 10 683, 53 lei finantare de la bugetul local. 

 INVESTIȚIE FINALIZATA 

10. Reabilitare infrastructura de canalizare pe str ada Mihai Eminescu 
(tronson cuprins intre strada General David Praporg escu – strada Taberei), din 
municipiul Turnu Magurele  

- valoare totala investitie = 259 968,47 lei inclusiv TVA din care: 
- 244 770, 06 finantare prin PNDL; 
- 15 198, 22 finantare de la bugetul local. 

INVESTIȚIE FINALIZATA 
 

11. Reabilitare infrastructura de apa pe strada Mih ai Bravu (tronson cuprins 
intre strada General David Praporgescu – strada Pri maverii), din municipiul 
Turnu Magurele  

- valoare totala investitie = 183 264,67 lei inclusiv TVA din care: 



- 170 329, 28 finantare prin PNDL; 
- 12 935, 39 finantare de la bugetul local. 

INVESTIȚIE FINALIZATA 
 
12. Reabilitare infrastructura de apa pe strada Sfa nta Vineri, din municipiul 
Turnu Magurele  

- valoare totala investitie = 124 030, 22 lei inclusiv TVA din care: 
- 111 613, 22 finantare prin PNDL; 
- 12 417, 00 finantare de la bugetul local. 

INVESTIȚIE FINALIZATA 
 

13. Reabilitare infrastructura de apa  pe strada Ge neral David Praporgescu 
(tronson cuprins intre strada Chimiei  si strada St adionului), din municipiul 
Turnu Magurele  

- valoare totala investitie = 215 691,92 lei inclusiv TVA din care: 
- 177 469, 22 finantare prin PNDL; 
- 38 222, 70 finantare de la bugetul local. 

INVESTIȚIE FINALIZATĂ 

14. Reabilitare infrastructura de apa si canalizare   pe strada Taberei, din 
municipiul Turnu Magurele  

- valoare totala investitie = 931 327, 07 lei  lei inclusiv TVA din care: 
- 887 087, 98 finantare prin PNDL; 
- 44 239, 09 finantare de la bugetul local. 

          Învestiție în execuție, durata de realizare – 9 luni. 

 
15. Reabilitare infrastructura de apa si canalizare   pe strada Chimiei (tronson 
cuprins intre strada General David Praporgescu si s trada Stadionului) , din 
municipiul Turnu Magurele  

- valoare totala investitie = 1 372 698,92 lei inclusiv TVA din care : 
- 1 372 698, 92 finantare prin PNDL; 
- 127 211, 61 finantare de la bugetul local. 

Învestiție în executie, durata de realizare – 9 luni. 
 

16. Reabilitare strazi din zona centrala a municipi ului Turnu Magurele  
-  valoare totala investitie = 7 751 440,00 lei inclusiv TVA din care: 

- 7 437 670, 68 finantare prin PNDL; 
- 313 769, 01 finantare de la bugetul local. 

- strazile incluse in obiectiv: 
o strada 1 Mai   292 m; 
o strada Calea Dunarii   450 m; 
o strada Fratii Golesti    211, 76 m; 
o strada Panduri    266 m; 
o strada Republicii    633m. 

Investiție în executie, durata de realizare – 12 luni. 

17. Reabilitare cl ădire și amenajare curte interioar ă la Grădini ța nr. 2 din 
municipiul Turnu M ăgurele 

- valoare totala investitie =556 660,00 lei inclusiv TVA din care: 



- 435 200, 00 finantare prin PNDL; 
- 121 460, 00 finantare de la bugetul local. 

S-a atribuit contractul de întocmire proiect tehnic. 

18. Consolidare și reabilitare corp principal și amenajare curte interioar ă la 
Grădini ța nr. 4 din municipiul Turnu M ăgurele  

- valoare totala investitie = 882 170, 00 lei inclusiv TVA din care: 
- 660 470,00 finantare prin PNDL; 
- 221 700, 00 finantare de la bugetul local. 

Obiectivul de investiții se află în faza de atribuire a contractului de întocmire 
proiect tehnic. 

 

 


