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PREAMBUL

Documentul de față a fost elaborat in cadrul proeictului “Dezvoltarea capacității de planificare
strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod
SMIS 27520”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013. Obiectivul general al proiectuluieste
întărirea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. În
acest sens proiectul își propune, pe termen lung dezvoltarea capacităţii de planificare strategică
la nivelul oraşelor din România.
Strategia de Dezvoltare Durabila a Orașului Topolovenii 2014-2020, realizată sub îndrumarea
experților MDRAP, devine parte a rezultatelor proiectului, obținute în cadrul Regiunii de
Dezvoltare Sud.
La elaborarea acestui document au fost folosite date de la ultimul recensamant al populatiei
precum si date de pe platforma INSSE – in perioada derularii proiectului (26.02.201426.11.2015)

Strategia de Dezvoltare Durabila a Orașului Topoloveni 2014-2020 a fost elaborată,
respectând principiile Egalității de Șanse, propunându-și intervenții pe termen lung
prin care sa asigure politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire,
excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă,
religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală
cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum
şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii,
folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic,
social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
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LOCURI, CADRU NATURAL

1. Date istorice/pozitie geografica/dezvoltare locala
Oraşul Topoloveni este situat în partea central-sudică a României, în nord-vestul
Munteniei, la 20 de km sud-est de oraşul Piteşti, pe vechea şosea naţională Bucureşti-Piteşti, la
contactul dintre lunca Argeşului şi dealurile din Platforma Cândeşti. Altitudinea localităţii este
cuprinsă între 224 m, în lunca Argeşului, 241 m, în zona Protoeriei şi 375 m, în dealul din nordestul satului Inuri.
Localitatea Topoloveni s-a format şi s-a dezvoltat într-o regiune naturală complexă, cu
factori oropedoclimatici favorabili vieţii şi activităţii umane, la întretăierea unor vechi drumuri
comerciale şi căi de comunicaţie care asigurau multiple şi permanente legături între câmpie,
deal şi munte, între Ţara Românească şi Transilvania, prin culoarul Rucăr- Bran şi defileul
Oltului.
Vatra oraşului s-a conturat, iar apoi s-a extins acolo unde pârâul Cârcinov iese în lunca
Argeşului, sub poala dealurilor încărcate cu mireasma pomilor fructiferi şi viţei-de-vie.
Amplasarea localităţii la contactul dintre deal şi câmpie conferă Topolovenilor o notă specifică,
o anumită personalitate şi un pitoresc deosebit. Limitele oraşului se extind până la următoarele
localităţi : Călineşti (V), Priboieni ( N, N – V), Bogaţi (E) , Leordeni ( E, S – E), Căteasca (S),
toate din judeţul Argeş.
Suprafaţa şi componenta localităţii au fost diferite de la o perioadă la alta, de la o
organizare administrativă la alta. Pentru secolul al XIX-lea, cât şi pentru cele anterioare,
întinderea localităţii nu poate fi stabilită cu exactitate deoarece lipsesc date certe. La început de
secol al XIX-lea, în componenţa localităţii intrau doar satele: Inuri, Topoloveni şi Cârcinovul,
care începuse să se dezvolte la drumul Piteştilor, Viticheşti, Ţigăneşti şi Valea Tătarului fiind
sate separate. Această situaţie se menţine şi la începutul secolului al XX-lea, mai precis la 1902,
când Topolovenii era comună rurală care se compunea din trei cătune: Topoloveni, Cârcinov şi
Inuri. Ţigăneşti şi Goleştii – Badii (fosta Valea Tătarului) erau comune rurale distincte, iar
Viticheştii era sat ce intra în componenţa comunei rurale Călineşti.
Ţigăneştii aveau o suprafaţă de 750 ha.
În urma legii de unificare administrativă din iunie 1925, comuna rurală Topoloveni
5
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primeşte în componenţă fosta comună Goleştii – Badii şi cătunul Glâmboc. În anul 1939
suprafaţa Topolovenilor era de 1.360 ha, din care 360 ha – vatra satului şi 1.000 ha teren
cultivabil. Această situaţie se menţine până la organizarea administrativă din 1950, când
comuna Topoloveni primeşte satele Viticheşti şi Tigăneşti-Linie de la comunele Călineşti,
respectiv Ţigăneşti, care fusese desfiinţată şi dezmembrată, satele Ţigăneşti, Boţârcani,
Gorăneşti şi Crinteşti fiind încadrate la comuna Priboieni.
În 1968, la ultima organizare administrativ-teritorială a ţării, comuna Topoloveni a fost
declarată oraş şi a primit în componenţă satele: Ţigăneşti, Boţârcani, Gorăneşti şi Crinteşti din
fosta comună Ţigăneşti.
Deci Topoloveni a cunoscut o extindere treptată pe seama localităţilor vecine care în
prezent sunt străzi sau sate aparţinătoare. Începând cu anul 1968, oraşul are o suprafaţă de 3.303
ha.
Relieful localităţii se încadrează în două subunităţi morfostructurale: Piemontul Getic,
subunitate colinară, de orogen şi Câmpia Română, subunitate de platformă. Piemontului Getic
îi aparţin dealurile din partea de est, nord şi nord-vest, iar Luncii Argeşului (subunitate a
Câmpiei Române) terenurile din sudul localităţii. Subsolul Topolovenilor este bogat în
substanţe minerale utile. În profunzimea structurilor geologice se găsesc zăcăminte de ţiţei şi
gaze naturale, localitatea fiind un important centru petrolifer, exploatarea ţiţeiului începând cu
anul 1953.
Depozitele aluvionare cuaternare din albia râului Argeş oferă mari cantităţi de pietrişuri
şi nisipuri care sunt exploatate intens pentru construcţii. De asemenea, argila şi alte roci sunt
folosite pentru producerea cărămizilor.
Localitatea Topoloveni are o climă temperat-continentală, de pădure. În lunile de iarnă
nu se înregistrează temperaturi foarte scăzute sau viscole puternice, iar verile sunt mai puţin
toride. Localitatea este scăldată la limita sa sudică de apele Argeşului şi este traversată de la
nord la sud de pârâul Cârcinov, care într-o anumită perioadă de timp i-a împrumutat şi numele
Târgului Cârcinov.
În perioadele bogate în precipitaţii, localitatea, în partea sa colinară, cunoaşte acţiunea
a numeroşi torenţi care au fost supuşi unor uşoare lucrări de regularizare a cursurilor, în vederea
prevenirii acţiunii lor distructive.
Solurile sunt reprezentate, pe pantele dealurilor, de cele podzolice şi brun roşcat
podzolice, iar în lunca Argeşului, de cele argilo-nisipoase destul de fertile. Pe aceste soluri
locuitorii au practicat din cele mai vechi timpuri agricultura, o amploare deosebită cunoscând6
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o pomicultura şi viticultura.
Flora şi fauna sunt foarte bogat reprezentate, fiind specifice tuturor zonelor de contact
dintre deal şi luncă. Flora este reprezentată de către pădurea colinară, vegetaţia de silvostepă şi
azonal, de cea de luncă, iar fauna este caracteristică acestor zone de floră şi anume biotopului
de pădure colinară şi în mai mică măsură, celui de silvostepă.
Topoloveni s-a dezvoltat ca aşezare la “drumul mare al Piteştilor”, care a avut un
important rol pentru dezvoltarea economică, socială, politică şi culturală a Munteniei în epocile
medievală, modernă şi contemporană. Pe acest “drum al olacului” au circulat mărfuri, călători
români şi străini, armate. De asemenea, în imediata apropiere trece magistrala feroviară (101)
Bucureşti- Piteşti, pusă în funcţiune în anul 1872. Aici, la ieşirea Cârcinovului dintre dealuri,
într-un cadru natural armonios, au existat condiţii geografice favorabile apariţiei şi dezvoltării
unei aşezări ce va avea de jucat un important rol în zona de-a lungul istoriei noastre.
Toponimia locală se încadrează în stratul slav, care este mai nou decât cel latin şi tracodacic şi deci, mai bogat şi în cel românesc, care reprezintă marea majoritate a toponimiei locale.
Asupra originii toponimiei “Topoloveni” au fost formulate diferite păreri.
Astfel, preotul Ion Răutescu susţine că toponimul derivă de la cuvântul “topola”, care
în limba slavonă înseamnă plop, în timp ce Ion Moise este de părere că derivă din cuvântul
bulgar “topol”, care înseamnă plop plus sufixul slav-ov, la care se adaugă sufixul de grup – eni.
Într-adevăr, mult către zilele noastre, până la anul 1968, când au început să se ridice actualele
blocuri de locuinţe pe ambele maluri ale pârâului Cârcinov şi numai în zona localităţii
Topoloveni, se afla un zăvoi secular de plopi, cu un frumos parc.
Tot de origine slavă este şi denumirea celei mai importante ape care traversează
localitatea, gârla Cârcinov, care, într-o anumită perioadă de timp, i-a împrumutat şi numele
localităţii noastre. Cârcinov provine din slavul “Krecin” – loc unde s-a tăiat pădurea – plus
sufixul – ov, este de părere Ion Moise, explicaţie semnalată şi de preotul Ion Răutescu. Însă
acesta din urmă crede mai degrabă că vine de la cuvântul slavon “craci” şi “corci”, care
înseamnă căldare, aramă.
De origine românească sunt cele mai multe dintre denumirile locale: Ţigăneşti,
Vitichesti, Golestii-Badii, Inuri.
O explicaţie se impune în privinţa denumirii dealului Bărăţia din satul Goleştii- Badii.
Aici, în dealul din partea de nord a satului , a avut vie în arendă, pe moşia Mânăstirii Nucet,
biserica catolică din Câmpulung. Bărăţia era numele generic dat unei biserici catolice. Cuvântul
provine din “barat” – “călugăr catolic”, care, la rândul lui, provine din slavonul “braţ”- frate.
7
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Deci denumirea nu evoca existenţa în timp pe aceste locuri a vreunui grup de credincioşi
catolici, ci o stăpânire de moşie.
Interesant că localitatea apare în documente şi sub numele de Cârcinov cum este în
Enciclopedia României din 1938. Suntem, evident, în prezenţa unei aşezări unde avea loc
schimbul de produse între ţăranii zonei înconjurătoare. Cu siguranţă că localitatea a purtat
această din urmă denumire după anul 1778, când cu voia Domnului ţării începe să se facă târg
pe moşia Topoloveni.
Istoria zonei în care s-a întemeiat şi a crescut localitatea Topoloveni şi satele
componente se caracterizează în primul rând prin permanenta, prin continuitatea de vieţuire a
colectivităţilor umane, aici, unde Cârcinovul iese în lunca Argeşului.
Descoperirile efectuate în ultimele decenii dovedesc că această zonă a fost populată de
oameni încă din primele perioade ale comunei primitive, Topoloveniul fiind situat la marginea
principalului areal al paleoliticului inferior din România.
Atât la Topoloveni, cât şi în comunele vecine Călineşti şi Căteasca, săpături arheologice
au scos la iveală vestigii din epoca nouă a pietrei, îndeosebi topoare-ciocane perforate..
O scurtă istorie, prin atestări arhivistice, a satelor din Topoloveni, dovedeşte vechimea
lor care se pierde undeva în negura veacurilor.
Cel mai vechi document îl constituie actul din 19 iunie 1421 prin care voievodul Radu
Prasnaglava întăreşte Mânăstirilor Cozia şi Cotmeana toate daniile făcute de tatăl său Mircea :
sate, bălţi, mori, vii, vămi şi ţigani. “ Radu mare voievod şi domn, singur stăpânitor a toată ţara
Ungrovlahiei, binevoit domnia mea cu a sa bunăvoinţă , cu inima curată şi luminată , a domniei
mele şi am dăruit această atotcinstită şi de faţă poruncă a domniei mele, mânăstirilor domniei
mele, locaşului sfintei troiţe de la Cozia şi al blagoveşteniei preacuratei Maici a Domnului, de
la Cotmeana, că, câte a dat şi a dăruit părintele domniei mele, sfânt răposatul Mircea Voievod,
a celor sfinte mănăstiri: satele numite….Viticheşti, mai sus de Topoloveni…acestea toate le dă
şi le dăruieşte, domnia mea acelor sfinte mănăstiri să fie de … şi de ohaba, cât vat rai domnia
mea”.
Astfel, prima atestare documentară a Topoloveniului datează din anul 1421. Localitatea
s-a dezvoltat pe locul unei vechi aşezări rurale. Prin acest document care a fost întocmit pe
vremea voievodului Radu Prasnaglva, fiul lui Mircea cel Batrân, se oferea în dar o parte din
pământurile mănăstirilor Cozia şi Cotmeana. Vechiul drum care făcea legătura dintre oraşele
Piteşti şi Câmpulung de Bucureşti străbate oraşul Topoloveni de la un capăt la celălalt.
Despre satul Topoloveni, despre boierii care aveau moşii aici vorbeşte Hrisovul lui Radu
8
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cel Mare din anul 1502. După cunoscuta formula introductivă, hrisovul ne spune că
“…mănăstirii ce se cheamă Nucet pă care s-au ridicat din temelie cinstitul şi îndreptătorul
boiarinul domniei mele jupân Gherghina Pârcălabu… ca să-i fie satul Topoloveni jumătate,
pentru că au fost bucate bătrâne şi drepte ale jupânesii Neagăi ce au fost jupâneasă Gherghinei
pârcălab, iar jupâneasa Neagă l-au adaos sfintei mănăstiri ca să-i fie ei întru moşie.”
Prin acest hrisov pârcălabul Gherghina dăruia Mănăstirii Nucet, cealaltă jumătate de
Topoloveni, pe care o adăuga la prima jumătate dăruită aceleiaşi mănăstiri mai dinainte. Cine a
fost Gherghina pârcălabul? Privitor la el avem mai multe ştiri . B. P. Haşdeu spune că Gherghina
a fost pârcălab al vestitei cetăţi Poenari, om foarte bogat, care, neavând copii, decât pe Drăghici
– mare paharnic – dar care murise fără urmaşi, a ridicat din temelie şi a înzestrat cu toată averea
sa Mănăstirea Nucet din judeţul Dâmboviţa.
Deci la anul 1502, cea mai mare parte din satul Topoloveni aparţinea Mănăstirii Nucet.
După cum era obiceiul, aproape la fiecare schimbare de domn, se înnoiau hrisoavele de danii
către mănăstiri. Aşa şi Neagoe Basarab, la 5 septembrie 1515 (7024), printr-un hrisov, înnoieşte
Mănăstirii Nucet stăpânirea peste satul Topoloveni şi alte sate. Un altul, cu un conţinut
asemănător cu cel al lui Radu cel Mare, însă cu un adaos important, dădea Petru Voievod la
1567.”…iar după aceea, când au fost în zilele răposatului Vintilă Voevod (1532-1535),
călugării de la sfânta mănăstire au avut pâră cu Paşadia paharnicul şi aşa pâra Paşadia
Paharnicu, cum au fost luat jupâneasa Gogoşoae, fata Gherghinii pârcălab nişte brăţări de aur
drept 5000 de asprii de la Alexandra fata Paşadii paharnicul. Într-aceea dumnealui Vintilă
voevod au judecat şi au dat jumătate de Topoloveni.
Activitatea economică a fost favorizată de aşezarea geografică şi impulsionată de
creşterea demografică. În zona Topoloveni, factorii naturali au favorizat întotdeauna practicarea
agriculturii. Pe platourile însorite ale dealurilor, pe ogoare, în grădini şi ogrăzi, dar mai ales în
lunca Argeşului, s-au cultivat cereale, legume, plante textile, oleaginoase, furaje etc. În toate
timpurile, viile şi livezile au constituit o caracteristică a peisajului geografic al zonei. Pe dealuri
şi pe pantele văilor, în grădini şi curţi s-au plantat pomi fructiferi şi viţă-de-vie. În documente
se fac referiri frecvente la viticultură.
O dovadă a acestui fapt este toponimul Viticheşti, denumire a unuia din satele
componente, pe care tradiţia locală îl explica prin aceea că locuitorii se ocupau cu cultura viţeide-vie şi că dealurile limitrofe – Chiciura, Unguroici erau ocupate în întregime cu vii.
Unii cercetători din ţara noastră au subliniat că în secolele XVI-XVII “ cele mai căutate
vinuri sunt cele produse în jurul oraşului Piteşti.” Calitatea deosebită a vinurilor obţinute a
9
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determinat orăşeni din Câmpulung, Braşov sau Piteşti să cumpere sau să arendeze vii în
Topoloveni.
În Dealul Topolovenilor au avut vii mitropolitul Ungrovlahiei Daniil Topoloveanu,
Biserica din Scheii Braşovului, Bărăţia din Câmpulung sau Mănăstirea Glavacioc. O dovadă a
importanţei acestei ocupaţii în zonă este şi faptul că Constantin Brâncoveanu introduce, în
vederea perceperii vinăriciului şi pentru măsurarea vinului sau a vaselor (butiilor), “ vadra de
Piteşti. “
Cultura pomilor fructiferi ocupa un loc important datorită configuraţiei reliefului,
dealurile reprezentând aproape jumătate din suprafaţa localităţii şi datorită condiţiilor pedoclimatice. Documentele vorbesc de adevărate livezi de pomi. Cea mai mare extindere o
cunoştea prunul, lucru dovedit de catagrafia din 1838, unde, separate, se indica numărul
acestora.
Lunca Argeşului, care se întinde de la drumul mare al Piteştiului până la râul Argeş,
crea condiţiile cultivării cerealelor. Aici clăcaşii produceau , în cea mai mare parte, cerealele
necesare hranei .
Din primele secole ale existenţei sale, Topoloveni, datorită aşezării prielnice, a jucat
rolul de centru de schimb pentru întreaga zonă. Aici se întâlneau ţăranii de pe valea
Cârcinovului şi lunca Argeşului, din satele de pe drumul mare al Piteştiului şi din cele de sub
poala dealurilor pentru a-şi vinde surplusul muncii lor. Aşa cum s-a arătat, pe moşia Nucetului
se ţinea un târg anual de hramul mănăstirii la Sfântul Gheorghe.
În perioada interbelică întreaga activitate economică din satele Topolovenilor a
cunoscut o înviorare considerabilă ca urmare a faptului că, în agricultură, ţăranii deveniseră
stăpâni pe pământuri.
În lunca Argeşului se cultivau cerealele, în primul rând grâul şi porumbul. În urma
folosirii îngrăşămintelor naturale, a seminţelor selecţionate, puse la dispoziţie de către
cooperative şi Federală, a unor metode noi de lucru, au sporit cantităţile de produse. Deşi
suprafaţa cultivată a înregistrat o creştere, producţia a cunoscut mari fluctuaţii. Variaţia mare a
recoltelor s-a datorat factorilor naturali.
Deoarece localitatea nu dispunea de suprafeţe întinse în luncă, necesarul de cereale era
asigurat fie prin cumpărături din târgul local, fie prin aducerea de cereale, de către cooperative,
din zona de câmpie.
Ţăranii încep să înţeleagă superioritatea vitei nobile şi a soiurilor de pomi, un rol
important în această direcţie jucându-l pepiniera din Golestii – Badii. Sătenii, treptat, renunţă
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la cultivarea viţei-de-vie de slabă calitate – directă, extinzându-se suprafeţele cu viţă nobilă.
Adunaţi în Cooperativa Viticolă “Dealul Topolovenilor”, ei trec la prelucrarea şi valorificarea
în comun a strugurilor de calitate superioară.
În perioada interbelică, în zona se înfiripau începuturile unei mici industrii. Aceasta
trebuia să folosească surplusul de forţă de muncă şi să valorifice bogăţia de materii prime.
Un loc de seamă în viaţa localităţii îl ocupau morile de piatră carea sigurau măcinatul
cerealelor. Tradiţia păstrează amintirea morii lui Costică Boangiu, în Golestii – Badii, pe Udeni,
pe drumul naţional, la contactul cu comuna Călineşti. Am amintit mai sus de acel început de
“fabrică” de magiun, în 1914.
Aceasta şi-a schimbat denumirea în Fabrica de marmeladă şi a fost închiriată
Cooperativei din Topoloveni. Statisticile studiate nu ne dau informaţii despre numărul
lucrătorilor. În anul 1941 a fost preluată de Ministerul Agriculturii, Direcţia Viticulturii.
Această trecere a fost urmarea situaţiei deosebit de grele în care ajunsese. Ca urmare a măsurilor
organizatorice, s-a înregistrat o uşoară revigorare. Se produceau marmeladă şi magiun din
dovleac, prune, mere. Erau începuturile industriei alimentare.
Atunci au fost puse în evidenţă rezervele de petrol şi gaze din zonă, care urmau să devină
o nouă sursă de venit pentru locuitori. În localitate şi-au făcut apariţia investitori care doreau să
încheie contracte de concesionare cu stăpânii terenurilor.
Pădurile au început să fie exploatate mult mai eficient. Pe lângă lemnul de foc, se trece
la forme uşoare de prelucrare. Se valorifică sub formă de lemn de construcţie pentru binale şi
de cherestea.
În urma lucrărilor edilitar-gospodaresti, executate în perioada 1936-1938, centrul
localităţii dispunea de apă potabilă şi curent electric produs de grupul electrogen de la Casa
Sănătăţii.
Cooperativa “ Dealul Topolovenilor” avea deschise aproximativ 20 de magazine de
desfacere a vinului în judeţ şi în localităţi din ţară, iar ţuica de Piteşti, cum era cunoscută, era
consumată cu multă plăcere în cele mai renumite localuri ale Capitalei şi de către cei care vizitau
localitatea.
Se naşte în 1882, la Topoloveni Muscel, Ion Mihalache, într-o familie foarte săracă şi
împovărată, cu mai mulţi copii. Impresionat de inteligenţa ieşită din comun a acestui copil, la
terminarea şcolii primare, învăţătorul său din sat l-a dat pe cheltuiala lui la Şcoala Normală de
la Câmpulung, unde copilul reuşeşte cu nota zece, absolvind şcoala ca premiant de onoare, tot
timpul fiind bursier al statului, fără nici un sprijin din partea familiei. După o scurtă şedere că
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învăţător la Ludeşti, judeţul Dâmboviţa, se stabileşte că învăţător în satul său natal, Topoloveni,
de care îşi va lega numele prin luptă sa pentru ridicarea ţărănimii. Aici, la Topoloveni, vreme
de 12 ani, Ion Mihalache, pornind de la ideile înaintaşilor, va pune bazele ţărănismului. El nu a
fost numai un teoretician, un gânditor, ci şi un practician, urmând cu tenacitate aplicarea în
practică a ideilor şi gândurilor care îl stăpâneau. Unde putea face mai bine acest lucru decât la
Topoloveni, acolo unde văzuse lumina zilei, acolo unde lumea avea mare încredere în el.
Mihalache a susţinut cu toată forţa sa dreptul de proprietate individuală al fiecărui ţăran.
El văzuse rezultatele benefice ale unei astfel de organizări tot la Topoloveni, unde la 22
septembrie 1902 se forma societatea economică cooperatistă “Cârcinovul”, care îşi propunea,
printre altele, “… a face operaţiuni de tovărăşie agricolă, de aprovizionare sau cumpărare în
comun de unele obiecte sau produse.
Învăţătorul lui Mihalache, Nicolae Cristescu, răspunzând la chemarea lui Spiru Haret,
organizase în anul 1901, prima bancă populară, bucurându-se de rezultate foarte frumoase.
La 18 ianuarie 1904, din iniţiativa lui Ion Mihalache, a lui Nicoale Cristescu şi a lui
Maximilian Popovici – arendaşul moşiei statului din localităţi – se pun bazele băncii populare
“ Carcinovul”, cu 68 de membri şi cu un capital de 845,50 lei.
La 1 iulie 1904 banca avea 98 de membri, dintre care 84 de plugari şi meseriaşi şi un
capital de 2.319,78 lei. Banca populară a fost prima formă de cooperaţie bine organizată la
Topoloveni . Ea a deschis , cu adevărat, calea cooperaţiei în zonă, fiind nu numai una din
puternicele bănci populare, dar şi model de prosperitate şi bună gospodărire.
În faţa acestui fenomen social-economic, statul nu a putut rămâne multă vreme
impasibil, trecând la adoptarea Legii băncilor populare săteşti şi a Casei lor Centrale, în 29
martie 1903.
Fire de organizator şi conducător, Mihalache va pune la punct planul de organizare a
unei mari federale de bănci populare din judeţul Muscel. Înfiinţată la 16 martie 1908, Federala
“ Podgoria “ va fi prima de acest gen din ţară.
În anul 1915 este organizată cooperativa vinicolă “Dealul Topolovenilor”, care
administra în mod superior munca şi avutul cultivatorilor de vii din Topoloveni şi GolestiiBadii.
O filă aparte din viaţa spirituală a localităţii o reprezintă faptul că dintre oamenii acestor
locuri se va ridica un mitropolit al Ţării Româneşti. Acest lucru dovedeşte profunzimea
credinţei în Dumnezeu , căldură cu care ei încurajau biserica.
Acest fiu al localităţii, care va ajunge la cea mai înaltă demnitate ecumenică a ţării, a
12
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fost Daniil al II-lea Topoloveanu.
Era fiul lui Manole comisul, despre care aminteşte un document din 1661 şi care se
numea Dumitraşcu logofăt sau Dumitraşcu Topoloveanu. La 19 august 1719, este ales
mitropolit al Ungrovlahiei, cum reiese din pomelnicul Mănăstirii Câmpulung, în urma retragerii
mitropolitului Mitrofan. El a păstorit până în august 1732, când a încetat din viaţă la vârsta de
peste 80 de ani. În aceşti ani s-a dovedit un harnic şi priceput gospodar al mitropoliei.
După încetarea războiului, intrarea vieţii pe făgaşul normal însemna şi redeschiderea
şcolilor săteşti. Cele din Topoloveni şi Goleştii – Badii funcţionau cu două posturi, iar cele din
Ţigăneşti şi Călineşti – Turculeşti cu trei posturi.
În toamna anului 1923 începea să funcţioneze în Topoloveni, în cătunul Inuri, acolo
unde a fost vechea vatră a Topolovenilor, o nouă şcoală sătească. Primul învăţător la această
şcoală a fost Gheorghe Catanoiu, din Viticheşti.
La sfârşitul deceniului trei, şcolile din Topoloveni construite la început de secol
deveniseră neîncăpătoare, mulţi copii de vârsta şcolară rămânând în afara lor din lipsă de spaţiu.
O statistică din 1930 arată că la şcoala Ţigăneşti , din 231 de elevi înscrişi urmau cursurile
numai 190, localul având 4 săli de clasă şi cinci posturi de învăţători.
Nu se poate încheia acest capitol al şcolii fără să amintim că în Topoloveni au funcţionat
şi grădiniţe de copii. În anul 1913 este întemeiată prima grădiniţă. Aceasta a funcţionat în casa
Bucşan în perioada 1913-1918, după care, prin stăruinţa Mariei M. Vlădescu şi cu sprijinul
Societăţii “Îndrumarea” , este ridicat un local propriu cu două săli de clasă. Cea dintâi
educatoare a fost Livia Biligan. Grădiniţa din Topoloveni era una dintre cele două grădiniţe
săteşti din tot judeţul Muscel care funcţiona în 1916-1917.
Dezvoltarea şi formarea oraşului s-a făcut într-o regiune complexă, cu factori favorabili
vieţii şi activităţii umane, la întretăierea unor vechi rute comerciale şi căi de comunicaţie.
Aceste drumuri, aceste căi asigurau permanente şi multiple legături între câmpie, deal şi munte,
între Ţara Românească şi Transilvania şi se făceau prin culoarul Rucăr – Bran şi defileul
Oltului.
Vatra oraşului s-a conturat, apoi s-a extins acolo unde pârâul Cârcinov iese în lunca
Argeşului, sub poala dealurilor încărcate cu mireasma pomilor fructiferi şi viţei de vie.
Amplasarea localităţii la contactul dintre deal şi câmpie conferă Topolovenilor o notă specifică,
o anumită personalitate şi un pitoresc deosebit. Limitele oraşului se extind până la următoarele
localităţii: Călineşti (V), Priboieni (N, N-V), Bogaţi (E), Leordeni (E, S-E), Căteasca ( S), toate
din judeţul Argeş.
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Oraşul a avut un rol important pentru dezvoltarea economică, socială, politică şi
culturală a Munteniei. Un număr de 258 eroi au murit pe câmpul de luptă în timpul campaniilor
din 1877-1878, 1916-1919 şi 1941-1945. În timpul campaniei din 1916-1919 şi-a pierdut viaţa
învăţătorul şi folcloristul Dumitru Mihalache, fratele învăţătorului şi omului politic Ion
Mihalache.
“ Cine a trecut prin Topoloveni acum 40 de ani, nici nu-l mai cunoaşte azi, atât de
minunate schimbări s-au făcut….” spunea Ion Simionescu, preşedintele Academiei Române ,
în 1942.
În anul 1968, Topoloveni a fost declarat oraş. De atunci şi până în prezent el a cunoscut
o puternică dezvoltare. Economia sa şi-a păstrat şi astăzi caracterul industrial agrar. Numărul
populaţiei a crescut deasemenea, oraşul având în prezent 10.219 locuitori, dintre care 5.407
femei şi 4.812 bărbaţi. Oraşul are blocuri de locuinţe, spital, bibliotecă, liceu, bancă, un sediu
ultramodern al Primăriei construit după anul 1990 şi multe alte construcţii de utilitate publică,
printre care amintim construcţia unui Complex Multifuncţional (catedrală, sala de spectacole
ultramodernă, Casă de cultură, Oficiul de relaţii cu publicul, Oficiul de cadastru), Judecatorie,
Parchet, Notariat, Agentia judeteana de Somaj si Ocuparea Fortei de Munca Arges – filiala
Topoloveni.

2. Resurse culturale
Desi nu are o traditie mare in practicarea turismului, orasul Topoloveni are un potential
remarcabil.
Potenitalul cultural al localităţii este conferit de existenţa monumentelor istorice şi de
patrimonial cultural cărora li se mai adaugă şi tradiţiile specifice zonei. In unitatea administrativ
teritoriala Topoloveni există următoarele monumente istorice de importanţă naţională şi
universală şi de importanţă locală, înscrise în lista monumentelor istorice si lista monumentelor
de patrimoniu:
 Fostul schit „ Din vii „ 1745
 Biserica Goleştii – Badii „ Adormirea Maicii Domnului „ – 1745 medievală
târzie
 Fosta Şcoala Agricolă – mijlocul secolului al XVIII –lea
 Biserica Inuri „ Sf Arhanghel Mihail şi Gavril „ – 1706 medievală târzie
 Cămin Cultural - 1936
14
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 Casa / Liceu Ion Mihalache şi Internat – construite în perioada 1933-1940

La aceasta data mai există şi alte imobile propuse a fi declarate şi clasate ca monumente
istorice de interes public local, după cum urmează :








Casa „ Mărăşoiu „ -1928
Crama „ Răducanu „ – 1938
Crama „ Boţârcan „ - 1884
Vila „ Ion Mihalache „ – 1940
Sediu „ Ferma Viticolă „ -1940
Casa „ Iriminoiu „ - 1938

Pe lângă acestea in oraşul Topoloveni există Parcul dendrologic Ion Gh. Popovici
(inginer silvic care in anul 1896 a infiintat primul ocol silvic privat din Romania), fantina
haiducului Radu lui Anghel si Gradina de vara "Popasul Haiducului" acestea fiind numai citeva
repere interesante pe harta turistica a localitatii. Se mai poate aminti Casa Ion Raducanu
(profesor - intemeietorul Facultatii de Stiinte Economice Bucuresti) si deputat (propune Legea
acordarii concediului de odihna platit - 1928), sediul primei Cooperative (podgoria care a
imbuteliat vin la sticla pentru comercializare) ori Muzeul orasenesc ce detine documente vechi
care furnizeaza informatii despre atestarea documentara a localitatii (1421), ceramica veche,
fotografii.
Orasul Topoloveni are şi un mare avantaj fiind situat foarte aproape de citeva atractii
turistice ce merita vazute:
-

Muzeul Golesti (al fratilor Golesti) 9 km,
Manastirea Rancaciov - 7 km,
Manastirea Calinesti - 6 km,
Vila Florica (a familiei Bratianu) - 10 km,
Casa memoriala Liviu Rebreanu - 12 km,
Manastirea Curtea de Arges - 60 km,
Castrul de la Cetateni - 40 km,
Cetatea lui Vlad Tepes de la Poienari - 70 km.

3. Elemente de unicitate şi originalitate
Cele mai vechi dovezi despre vechimea satului Topoloveni, dupa cum s-a vazut,
dateaza din secolul al XV – lea. Traditia vorbeste de o asemenea bisericuta in catunul
Glambocel. Stiri precise despre biserici avem, insa, din secolul al XVIII - lea
.Documentele amintesc despre un vechi schit al manastirii Nucet, in dealul
Topolovenilor .Cel mai vechi document care care confirma existenta unui schit in dealul
Topolovenilor dateaza din 24 octombrie 1736 “ Adec eu popa Ghinea, feciorul popii
Gheorghe, dat-am acest credincios zapis, ca sa fie de buna credinta la cinstita mana
sfintii sale, parintele egumen de la sfanta manastire Nucetu , chir Dionisie , precum sa
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se stie ca primindu-ma sfintia sa ca sa fiu preot la schitu manastirii ce iaste in dealul
Topolovenilor, pe mosia sfintei manastiri, m-am asezat ca sa fiu preot la acest schit….”
 Biserica Inuri „ Sf Arhanghel Mihail şi Gavril „ – 1706 medievală târzie

În partea de nord–est a oraşului Topoloveni se află satul Inuri. În acest sat s-a zidit în
1706 o biserică în formă de corabie de către jupân Gheorghe de la Ianina, numit mai târziu
Topoloveus sau Topoloveanu . Biserica este lungă de 18 m, lată de 4,5 m şi înaltă de 10 m ,
învelişul a fost întotdeauna de lemn, iar temelia şi zidurile din piatră şi cărămidă , fiind declarată
monument istoric. Monumentul păstrează trei pisanii : una în pridvor, deasupra uşii la intrare ,
a doua în interior pe zidul dintre naos şi pronaos , iar a treia se află deasupra uşii de la intrarea
în pronaos pusă de un nepot al ctitorului după 61 de ani. Pictura de la 1767 nemaifiind refăcută
este în multe locuri ştearsă sau prăfuită. Tâmpla, sculptată artistic în lemn este o adevărată
podoabă a acestei vechi biserici.
Orasul Topoloveni in cadrul parteneriatului dintre Biserica Inuri si Consiliul Local al
Orasului Topoloveni, a depus in anul 2008, in cadul Programului Operational Regional, Axa
Prioritara 5, “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul major de interventie
5.1., “Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si
crearea/modernizarea infrastructurii conexe”. Astfel, in anul 2010 s-a semnat contractul de
finantare nr. 836 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru proiectul:
“Consolidare – Restaurare si Valorificare Turistica a Bisericii cu Hramul “Sfintii
Arhangheli Mihail si Gavril” Inuri, oras Topoloveni, avand ca valoare totala proiect:
4.107.369,83 lei, din care contributia Uniunii Europene: 2.754.544,39 lei, contributia
Guvernului Romaniei: 421.283,26 lei, Contributia Orasului Topoloveni: 148.878,60 lei.
Implementarea proiectului s-a realizat in perioada 2010-2014 si a presupus doua etape
principale :
1) De restaurare a monumentului in sine, pentru readucerea la starea initiala si
durabilitatea sa peste veacuri in aceasta forma, care se bazeaza pe folosirea
combinata a unor metode si tehnologii specific acestui tip de monumente cu
materiale si tehnici dintre cele mai modern;
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2) De valorificare in scop turistic a acestui monument, etapa care se bazeaza in cea mai
mare parte pe interventia utilizarii mijloacelor celor mai moderne de informare si
comunicare.
Prin acest proiect s-a realizat un ansamblu arhitectura-structura, menit sa-i asigure
durabilitatea in timp a monumentului, in integralitatea sa si a tuturor elementelor sale
componenete: picture, inscriptii de piatra, sculpturi in lemn si toate elementele artistice care fac
din aceasta biserica o bijuterie a arhitecturii de inceput de secol al XVIII – lea.
Realizarea proiectului de restaurare a Bisericii monument din Inuri si de introducere in
circuitul turistic religios si memorial –istoric a contribuit la dezvoltarea si consolidarea
turismului ca activitate economica in localitate si la intarirea rolului si locului acestuia in cadrul
vietii economico-sociale a intregii comunitati.
 Biserica Goleştii – Badii „ Adormirea Maicii Domnului „ – 1745 medievală
târzie

Documente istorice, privitoare la localitatea Topoloveni, datează de pe la anul 1500,
unde se vorbeşte despre viile din Goleştii – Badii care fuseseră dinainte de 1500 ale Mănăstirii
Nucetu.
Denumirea de “Goleştii–Badii“dateză din timpul Regulamentului Organic, după 1830.
Nu se ştie cu exactitate care a fost cea mai veche biserică din Topoloveni. Urmele unei vechi
biserici, de care pomeneşte şi tradiţia, ar fi satul Glâmbocul, care face parte din parohia Goleştii
– Badii.
Cea mai veche biserică, aparţinând satului Goleştii – Badii, este cea zidită de
ieromonahul Dionisie, egumenul Mănăstirii Nucet în anul 1745, în prezent în ruină. Terenul din
jurul acestei vechi biserici serveşte actualmente drept cimitir.
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În pridvorul bisericii se mai menţine destul de vizibil pictura în frescă, reprezentând
scene din rai şi iad.
În partea de sus sunt zugrăviţi Darius Împărat, Por Alexandru Macedon şi Sfântul
Gheorghe. Pronaosul este foarte mic , de formă dreptunghiulară, despărţit de naos printr-un zid
gros şi nu prea înalt. La mijloc are doi 2 stâlpi groşi, cilindrici, pentru susţinerea boltei .Deşi în
mare parte degradată, pictura în frescă prezintă o frumuseţe deosebită. O inscripţie de deasupra
uşii de la intrarera în pronaos specifică hramul bisericii ,,Adormirea Maicii Domnului“ , numele
ctitorului Chir Dionisie, Ieromonahul, egumen al Nucetului, anul 1745 , în timpul domniei lui
Constantin Mavrocordat .
Orasul Topoloveni in cadrul parteneriatului dintre Biserica Golestii-Badii si Consiliul
Local al Orasului Topoloveni, a depus in anul 2008, in cadul Programului Operational Regional,
Axa Prioritara 5, “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul major de
interventie 5.1., “Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si
crearea/modernizarea infrastructurii conexe”. Astfel, in anul 2010 s-a semnat contractul de
finantare nr. 835 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru proiectul:
“Consolidare – Restaurare si Valorificare Turistica a Bisericii cu Hramul “Adormirea
Maicii Domnului” Golestii-Badii, oras Topoloveni, avand ca valoare totala proiect:
7.221.758 lei, din care valoare totala eligibila a proiectului: 5.459.957,01 lei , contributia
Uniunii Europene: 4.640.963,46 lei, contributia Guvernului Romaniei: 709.794,41 lei,
Contributia Orasului Topoloveni: 109.199,14 lei. Implementarea proiectului s-a realizat in
perioada 2010-2015 si a presupus doua etape principale :
1) De restaurare a monumentului in sine, pentru readucerea la starea initiala si
durabilitatea sa peste veacuri in aceasta forma, care se bazeaza pe folosirea
combinata a unor metode si tehnologii specific acestui tip de monumente cu
materiale si tehnici dintre cele mai modern;
2) De valorificare in scop turistic a acestui monument, etapa care se bazeaza in cea mai
mare parte pe interventia utilizarii mijloacelor celor mai moderne de informare si
comunicare.
Prin acest proiect s-a realizat un ansamblu arhitectura-structura, menit sa-i asigure
durabilitatea in timp a monumentului, in integralitatea sa si a tuturor elementelor sale
componenete: picturi, inscriptii de piatra, sculpturi in lemn si toate elementele artistice care fac
din aceasta biserica o bijuterie a arhitecturii de inceput de secol al XVIII – lea.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta intarirea rolului turismului in economia
locala si cresterea contributiei sale la dezvoltarea acestei zone, ca urmare a dezvoltarii
turismului cultural-religios, forma noua in cadrul activitatilor turistice practicate in localitatea
Topoloveni si in zonele invecinate.
Proiectul, va intari efectele economice si ale celorlalte obiective turistice din zona, prin
contributia sa la cresterea numarului de turisti in localitate si a importantei activitatilor turistice
in economia locala.
Efectele dezvoltarii acestor activitati legate de industria turismului se vor face simtite
pe de o parte, prin cresterea veniturilor populatiei locale, pe masura cresterii oportunitatilor de
dezvoltare a afacerii lor, iar pe de alta parte, prin cresterea veniturilor la bugetul local, capabil
astfel sa satisfaca mai bine nevoile curente si de investitii ale localitatii.
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 Catedrala “Sfantul Gheorghe “ Topoloveni

Catedrala a primit avizul Sfântului Sinod în anul 2003, când s-a pus temelia doritului lăcaş al
Domnului.
Simbolurile, după Erminia picturii bizantine de Dionisie din Furna, sunt însoţite de
simbolurile româneşti. Vitraliile executate de Art Georgies din Iaşi, au fost alese în urma unor
mari căutări îndrăzneţe pentru a executa o lucrare impresionanta.
În cupolă avem 16 deschideri mari cu:




2 icoane ale Maicii Domnului şi Mântuitorului;
30 de icoane ale Sfinţilor Apostoli şi Sfinţilor Prooroci
16 icoane ale Sfinţilor Români, pe partea de sus, în romanata fiecărei deschideri.
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În partea frontală, cele trei deschideri au, în partea superioară, pe romanată (partea
rotundă) trei icoane în culorile tricolorului, dispuse astfel:


pe Sf. Mare Mucenic Gheorghe – în centru, pe fundal galben, reprezentând ziua
de hram a sfintei catedrale;
 pe fundal albastru este icoana Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, care este
şi patronul spiritual al oraşului a cărui prăznuire se face în fiecare an, în ziua de
25 octombrie, cu o mare manifestare locală, prilejuită de „Focul lui Sumedru”
şi Sărbătoarea Vinului;
 pe fundalul roşu este icoana Sfântului Mina, sfânt militar ca şi cei doi sfinţi de
care am făcut vorbire.
În deschiderea dinspre Curtea de Argeş se află icoana Sfintei Filofteia ale cărei moaşte
se găsesc la Sfânta Mănăstire Curtea de Argeş.
În deschiderea dinspre Bucureşti se află icoana Sfântului Calinic de la Cernica, în
această mănăstire fiind şi moaştele sfântului.
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Catedrala „Sf. Gheorghe”, în splendoarea ei, oferă repere morale, artistice, istorice, de
angajament spre aplecare şi încredere că Bunul Dumnezeu este alături de noi.
4. Obiceiuri locale
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In oraşul Topoloveni, există câteva obiceiuri tradiţionale care au păstrat şi până astăzi forme
ample de desfăşurare. Dintre obiceiurile tradiţionale care se păstrează vii şi în zilele noastre
amintim:
- focul lui Sumendru. Traditia este legata de sarbatorirea Sfantului mucenic Dimitrie,Izvoratorul
de mir – protectorul orasului Topoloveni. Este o sarbatoare a recoltei in care are loc o expozitie
de produse :legume, fructe, produse traditionale, un festival folcloric urmat de aprinderea
focului care simbolizeaza purificarea atat spirituala cat si a naturii inconjuratoare, facand
trecerea de la anotimpul toamna la iarna.
- Vinăritul la Topoloveni: inainte de 1421 exista in Topoloveni o bogata traditiea de cultivare
a vitei de vie si de producerea de vinuri in satul Vitichesti, care face parte din orasul Topoloveni,
denumirea acestuia vine de la vita de vie. In limba latina inseamna « locul (sfatul) vitei ».
- Turistii care viziteaza zona pot alege locuri de cazare la cele două hoteluri cochete existente
în localitate, cu o capacitate de peste 60 de camere, beneficiind totodată şi de o serie de facilităţi
culturale de agreement şi recreere.
- Muzeul – deţine documente vechi care furnizează informaţii despre atestarea documentară a
localităţii (1421), ceramică veche, fotografii
- Bibliotecă orăşenească are un număr de 24.100 volume şi 1173 de cititori înscrişi /an
- Casa de Cultură organizează acţiuni de interes local, judeţean şi internaţional, cum ar fi:
- Tabără de pictură şi sculptură
- Vinăritul la Topoloveni
- Focul lui Sumedru
- Festivalul Internaţional Carpaţi
Vinaritul la Topoloveni
Din documentul datat 19 iulie 1421, care atesta existenta localitatii Topoloveni, reiese
ca Radu, marele voievod si domn peste toata tara Ungrovlahiei a intarit daniile tatalui sau Sfant
Mircea Basarabul asupra a ceea ce el a donat manastirii Nucet, printre altele spunand si «
Vitichesti, mai sus de Topoloveni » , fapt care dovedeste ca inainte de 1421 exista in Topoloveni
o bogata traditie de cultivare a vitei de vie si de producerea de vinuri. Chiar denumirea acestei
mici localitati – Vitichesti - care face acum parte din orasul Topoloveni, vine chiar de la vita de
vie ( Latinescul vitea ) , etimologic, numele comunei fiind compus din cuvintele latinesti vitea
– vita si chest – sfat, in traducere insemnand locul (sfatul) vitei.


Focul lu’ Sumedru la Topoloveni – marca inregistrata la Oficiul de Stat pentru
Inventii si Marci ( Certificat de inregistrare a marcii nr. 115208/03.11.2010)

Traditia este legata de sarbatorirea Sfantului mucenic Dimitrie, Izvoratorul de mir –
protectorul orasului Topoloveni. Imparatul Maximilian l-a prins si l-a pus in temnita pe Dimitrie
pentru ca marturisea dreapta credinta. Un tanar crestin, Nestor, mergand la Sfantul Dimitrie in
temnita, ii zise sa se roage pentru el fiidca vrea sa se lupte cu Lie, un om puternic din cetate.
Luand binecuvantarea lui Dimitrie, Nestor l-a omorat pe Lie. Afland ca Sfantul Dimitrie a
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indemnat la aceasta pe Nestor, maniindu-se, imparatul a trimis ostasi si le-a poruncit sa-l
strapunga cu sulitele pe Sfantul in temnita. Facandu-se aceasta, indata marele Dimitrie si-a dat
sufletul in mainile lui Dumnezeu, facand dupa moartea sa multe minuni si tamaduitoare
tamaduiri. Din porunca Imparatului, s-a taiatapoi si capul Sfantului Nestor.
Tradiatia este specifica zonei muscelului, unica in tara. Dupa ce focul este aprins, intr-o
explozie de bucurie, copiii striga : « Hai la focul lui Sumedru, ca a prins Dumitru iedu’ ! »
Este o sarbatoare a recoltei in care are loc o expozitie de produse :
legume, fructe, produse traditionale (cozonacul, otetul, magiunul si vinul), un aafestival
folcloric urmat de aprinderea focului care simbolizeaza purificarea atat spirituala cat si a naturii
inconjuratoare, facand trecerea de la anotimpul toamna la iarna. In jurul acestui foc, satenii
impart nuci, mere, pere, struguri, must, covrigi, cozonac in amintirea mortilor.
In cadrul acestui eveniment are loc o expozitie de arta populara unde sunt prezentate
renumitele covoare romanesti, si alte tesaturi, obiecte din ceramica, lut, lemn, etc.
La eveniment participa alaturi de reprezentantii comunitatii locale, cetateni ai localitatii
si personalitati din judet si din tara, etnologi, muzeografi. Este o ocazie unica pentru reintalnirea
fiilor satului, schimb de experienta, promovarea obiceiurilor locale.
 Festivalul International Carpati se desfasoara anual in perioada 09 – 15 august.
Festivalul reuneste formatii folclorice internationale de renume, orasul Topoloveni fiind la a 10
a participare. Anul acesta festivalul se va desfasura in localitatea noastra in sediul noii Case de
Cultura. Prin desfasurarea acestui festival se consolideaza noi legaturi de prietenie intre
localitatea noastra si localitati din afara tarii.


Tabara de pictura si sculptura



Mestesugurile in Topoloveni

Mestesugurile in Topoloveni, in sistem organizat, dateaza din 01.05.1950, data infiintarii
Cooperativei Mestesugaresti Muncitoarea.
Cooperativa a luat fiinta cu un numar de 30 cooperatori care executau la domiciliu, cusaturi
nationale ( ii, fete de masa , stergare, mileuri si covoare tesute (covorul romanesc).
Mai tarziu activitatea de covoare a fost organizata in sectii de productie avand o prima
locatie in Vitichesti, iar mai tirziu in actualul sediu al societatii.
Cooperativa a continuat sa dezvolte activitatea de covoare atat cu munca la domiciliu cat
si in sectii infiintate in satul Tiganesti si Municipiul Pitesti.
Cusaturile nationale se executau la domiciliul lucratoarelor care erau organizate in 17
centre in comunele limitrofe localitatii Topoloveni cat si in cadrul unei sectii organizate la
sediul societatii.
In satul Tiganesti, sat apartinator orasului Topoloveni, a mai fost organizata o sectie de ,,
tesaturi cu alesaturi ’’.
Din aceasta tesatura se executau cuverturi, stergare, fete de masa.
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Cooperativa a infiintat in localitati precum Cosesti, Contesti si Domnesti centre unde se
executau fote, marame si bete. La Domnesti se executau si broderii cu margele si paiete.
Dupa 1970 s-au construit doua complexe la sediul societatii, un altul in centrul localitatii
si a fost cumparat in Pitesti un complex in care au fost organizate sectii de covoare innodate (
tip persan ) si sectii de confectii cu aplicatii de broderie manuala si broderie de masina in
activitatea de covoare si cusaturi populare. In anul 1989 isi desfasurau activitatea un numar de
3000 de lucratoare.
Trebuie mentionat ca suportul pe care se executau cusaturile nationale (panza Extrahant
40/1 si 70/1 ) era tesut tot in cadrul cooperativei.
Tot din categoria mestesugurilor in cooperativa se executau produse artizanale din lemn (
plosti, butoiase, rame de oglinzi, vaze, diverse bibelouri ).
A mai functionat o sectie de imprimerie manuala (basmale, esarfe, pasmanterie diversa).
La domiciliu se mai executau impletituri cu croseta din fir de bumbac, mileuri, fete de masa
(laseta) si diverse aplicatii pentru confectii. S-au mai executat si zaruri din os.
In prezent in cadrul Societatii Cooperativei Mestesugaresti Muncitoarea se executa (la
domiciliu) cusaturi nationale : ii, fete de masa, mileuri, produse solicitate pe piata interna.
S-a pregatit o colectie de ii si fete de masa pentru piata SUA si s-a primit informatia ca
pentru unele exponate urmeaza sa se primeasca comenzi.
Artizanatul executat de Muncitoarea SCM participa anual la Tirgul National de Arta
Populara si Artizanat TINART unde se bucura de o larga apreciere.



Covoarele muntenesti

Inceputul mestesugului de producere a covoarelor este foarte vechi . El a aparut ca
urmare , a necesitatii oamenilor de a produce tesaturi groase pe care sa le puna pe jos ( pe pamint
) in locuinte reci , iar pe de alta parte ca urmare a cresterii productiei in lana , in urma dezvoltarii
cresterii animalelor , mai ales a oilor si a caprelor cu lana fina.
Tesutul si cusutul pentru familie faceau parte dintre indeletnicirile de baza ale femeii
muscelene. De la piese de port cotidian la cele de sarbatoare si pina la textilele care ‘ imbraca ‘
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locuinta , era totul lucrat de maini harnice si maiestre. Pina de curind se preia traditia ca fetele
sa deprinda in familie arta tesutului. Cele mai multe incepeau la 6-7 ani sa coasa prima ‘floare
de pinza’ sau sa-si ajute mama la ‘facutul’ razboiului. Si astfel, deprindea arta tesutului si
cusutului , straduindu-se sa realizeze piese cit mai frumoase cu care sa se mandreasca in sat.
Covoarele realizate in cadrul gospodariilor atat la razboiul clasic cat si la gherghef sunt
de o frumusete rara ceea ce le-a facut renumite si la nivel international . Pornind de la piesele
simple cu cateva motive ornamentale si ajungand la cele care contin motive geometrice si
florale ample, trecind de la o gama cromatica simpla de rosu, negru, albastru inchis si ajungand
la una mai noua care include culori vii, contrastante, covoarele muscelene realizate cu atata
maiestrie sunt de o frumusete rara. La inceput, culorile erau obtinute cu ajutorul florilor de tei,
cojilor de ceapa, coji de nuca, iar mai tarziu pe cale chimica.
Cel mai frecvent pe suprafata covoarelor sunt motivele florale in diferite forme de
prezentare, ca simbol al vietii si aperpetuarii ei.Imaginile simbolice ale celor patru elemente din
natura se prezentau in stravechile podoabe sub diferite forme geometrice. Dintre motivele cele
mai frumoase in arta covoarelor sunt cele care infatiseaza imagini de pasari si animale,
simbolizind ‘’ perechea” ca principiu de baza al existentei, din ea luand nastere insasi viata.
Motivul geometric specific Muscelului prezent in aproape toate tesaturile este rombul
care incadreaza o cruce, motive specific romanesti; rombul apare si in structura de lemn a
caselor taranesti reprezentand infinitul, continuitatea in timp, iar crucea este simbolul vietii
spirituale a taranului roman.
Gastronomie – produse traditionale:
- Magiunul de Topoloveni ,, Magiunus Scorillos”– magiun natural din prune, produs traditional
romanesc, care in temeiul Legii nr.84/ 1998 , a fost inregistrat la Oficiul de Stat pentru Inventii
si Marci, Certificat de Inregistrare Marca Nr.54527, titular S.C.SONIMPEX SERV COM
S.R.L. Topoloveni, obtinand protectie pe teritoriul Romaniei
- Otetul de Topoloveni produs original romanesc , obtinut din zaharuri, drojdie de vin si alcool,
conform sistemului de management al calitatii EN ISO9001:2001 si sigurantei alimentare
HACCP (anexa)
- Vitelul la protap de Topoloveni
- Bunatati de Topoloveni
- Tuica de Topoloveni
-Vinul de Topoloveni
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INDICATORI DE REFERINȚĂ PRIVIND SITUAȚIA ACTUALĂ

2.1.

SUPRAFAȚA ADMINISTRATIVĂ

Orașul Topoloveni ocupă o suprafaţă de 3606 hectare (0,52.% din suprafaţa totală a
Judeţului Arges), din care cea mai mare suprafață (39,21.%) o reprezintă terenul agricol, avand
categoria de folosinta arabil.
După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de aprox 94% de
proprietari privați, în timp ce terenul neagricol este deținut într-o proporție de apoximativ 1%
de stat.
Tabel nr.1- Impărțirea suprafeței administrative, după forma de proprietate
Teren agricol

Teren neagricol

Total

ha

%

ha

%

ha

Proprietate publica a UAT

135,36

3,84%

25,98

0,72

161,34

Proprietate privată a UAT

-

2,16

0,059

2,16

Proprietate privată

3388,5

54

1,49

3442,5

TOTAL

3523,86

Specificaţie

94%

82,14

3606

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Topoloveni
Din punct de vedere al evoluției terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeței
administrative a orașului s-a modificat in urma cedarii unor suprafete de catre comunele
invecinate (Calinesti, Cateasca, Priboieni, Leordeni, Bogati) prin care Orasul Topoloveni si-a
marit suprafata administrativa după cum se poate observa din datele prezentate mai jos, variații
inregistrându-se la categoria teren agricol / păduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera.
Suprafata de intravilan a fost marita prin introducerea in aceasta categorie a unor
suprafete de teren ce au avut alte destinatii, in urma amenajrii retelei de drumuri si de utilitati
publice.
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Suprafata
administrativa
Oras
Topoloveni

Proprietate
publica a
UAT
-161,34 ha
Proprietate
privată a UAT

Proprietate
privată
Oras
Topoloveni

2,16 ha

3442,5 ha

Tabel nr.2 - Evoluția terenului pe categorii de folosință
Categorie de folosință

Suprafața (ha / km)
An 2014

An 2013

An 2012

An 2011

An 2010

- arabil

1414 ha

1414ha

1180 ha

1180 ha

1215 ha

- pășuni și fânețe

203 ha

203 ha

248 ha

248 ha

314 ha

- vii și livezi

260 ha

260 ha

268 ha

268 ha

233 ha

Păduri si alte terenuri cu
758 ha
vegetație forestieră

758 ha

738 ha

738 ha

672 ha

Ape și bălți

5 ha

5 ha

34 ha

34 ha

34 ha

Teren intravilan

859 ha

859 ha

767 ha

767 ha

767 ha

Drumuri (km)

73 ha

73 ha

109 ha

109 ha

109 ha

Neproductiv

34 ha

34 ha

33 ha

33 ha

33 ha

Suprafața totală

3606 ha

3606 ha

3377 ha

3377 ha

3377 ha

Teren agricol, din care:
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Sursa- Biroul Urbanism Primăria Topoloveni
Suprafața agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare parte – 1414
ha 39,21.%),
Orasul Topoloveni este o zona cu traditie in cultivarea pomilor fructiferi si a vitei de
vie aceasta activitate fiind incurajata si de dezvoltarea in oras a unor fabrici ce au ca obiect de
activitate prelucrarea legumelor si fructelor, pe viitor preconizand o crestere a acestui sector
care in prezent ocupa o suprafata de aproximativ 7,21% din suprafata administrativa.
Suprafata de teren ce este incadrata in categoria de folosinta pasuni si fanete reprezinta
aproximativ 5,62 % din suprafata administrativa, insa preconizam pe viitor o scadere a acestui
sector in detrimentul sectorului de livezi si vita de vie.
Fondul forestier acoperă 758 hectare, ocupând locul 3 in structura suprafeței
administrative a orașului ( aprox 21 % din totalul suprafeței administrative) și este reprezentată
de păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, autoritatea locala fiind permanent interesata de
starea acestui sector, pe care l-a dezvoltat prin accesarea unui proiect cu finantat prin
Administratia Fondului pentru Mediu (A.F.M.) prin care s-a infiintat o plantatie de aproximativ
67 ha cu diverse specii de arbori si arbusti (garnita, gorun, salcam, etc.)
Luciul de apa care se află pe întinderea orașului Topoloveni este de 5 hectare,
reprezentând aproximativ 0,15% din suprafața totală a orașului și este alcătuit din bălți.
Din totalul suprafetei administrative 2,96% sunt ocupate de drumuri si teren aflat in
categoria de folosinta neproductiv.

2.1.1.

Intravilanul localității

Terenul intravilan al orașului Topoloveni ocupă în prezent o suprafaţă de 859 de
hectare (aproximativ 24% din totalul suprafeței administrative- mai precis 23,82% ).
Tabel nr.3 - Bilanțul teritorial intravilan
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An 2014

An 2006

Suprafata
(ha)

Procent (% )
Suprafata
din
total
(ha)
intravilan

Procent (% )
din
total
intravilan

638,32

75,29

181,70

26,90

Unitati industriale si depozite

80.13

10,36

56,20

8,3

Unitati agro-zootehnice

0

0

10,70

1,60

Institutii si servicii de interes
24
public

2,79

10,20

1,50

Cai de comunicatie si transport
73
(rutier)

8,49

29,80

4,40

Spatii verzi, sport, agrement,
26,49
protectie

3,08

5,60

0,80

Constructii tehnico-edilitare si
12,56
zone protectie

1,46

0,96

0,14

Gospodarire
cimitire

4,79

0,56

4,16

0,60

Destinatie speciala

0

0

0

0

TOTAL INTRAVILAN

859

ZONE FUNCTIONALE

Locuinte
si
complementare

functiuni

comunala,

299,32

Sursa:
Biroul
urbanism
Primaria Topoloveni

2.1.2. Fondul locativ
Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate,
inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, veterani, case
speciale pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi alte încăperi
locative în alte construcţii utile pentru locuit.
Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel:
 fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi în deplină
administrare gospodărească a întreprinderilor de stat; fondul locativ municipal care se află în
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proprietatea raionului (oraşului), municipiului, precum şi fondul care se află în administrarea
gospodărească a întreprinderilor municipale sau în administrarea operativă a instituţiilor
municipale;
fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit individuale,
apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele cooperativelor de
construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea persoanelor juridice (create în
baza proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul mijloacelor proprii;
fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea personală, în
proprietatea comună sau în cote-părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii publice şi private;
proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea întreprinderilor
mixte cu participare străină.
Tabel nr. 4 - Evoluția fondului locativ din orașul Topoloveni in perioada 2010-2014
Total suprafață Proprietate
Total
locuințe locuibilă
publică
(numar)
(mp)
(numar)

Proprietate Proprietate
privată
privată
(numar)

(mixtă)

2002

3696

137771

0

3696

0

2010

3805

139271

0

3805

0

2011

3817

195538

0

3817

0

2012

3890

198538

0

3890

0

2013

3837

197223

0

3837

0

2014

3866

198376

0

3866

0

An

Sursa:Birou Urbanism, Primăria Topoloveni

In conformitate cu datele prezentate in tabelul nr.4 observam ca o modificare
seminificativa in ceea ce priveste evolutia fondului locativ in orasul Topoloveni are loc
incepand cu anul 2011 an in care isi fac simtita prezenta investitiile cu capital strain (spaniol/
italian/libanez) si in sectorul acesta, muncitorii care lucreaza in aceste unitati incercand sa se
stabilizeze in orasul Topoloveni.
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De asemenea incepand cu 2012 au fost date in folosinta in orasul Topoloveni un numar
de 60 de unitati locative A.N.L. (in anul 2008 mai fusese dat in folosinta un astfel de bloc cu
20 de unitati locative) iar la momentul acesta mai exista un numar de aproximativ 500 de
solicitari pentru astfel de locuinte.
Blocurile din orasul Topoloveni (in numar de 49) sunt in situate in domeniul privat al
unitatii administrativ teritoriale, iar cele 80 de unitati locative construite in regim de inchiriere
prin A.N.L., se afla in domeniul privat al statului, fiind in administrarea Orasului Topoloveni.
Ca si proprietate Primaria detine in domeniul privat al localitatii la nivelul anului 2015
un numar de 15 unitati locative pe raza orasului Topoloveni. (12 apartamente, 3 case)
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DEMOGRAFIE

Reperele demografice ale evoluției la nivelul Primăriei Topoloveni reprezintă elemente
de interes major pentru definirea obiectivelor strategice și a planurilor de acțiune pe termen
mediu și lung.
Din acest motiv am sintetizat următoarele informații ca fiind relevante..

Tabel nr.5 - Populația stabilă din mediul urban al judetului Arges
Populație
stabilă
(numar persoane)

Localitatea

RPL 2011
JUDET ARGES

612413

Municipii si Orase

281642

ORAS Topoloveni

10219

MUNICIPIUL Pitesti

155383

MUNICIPIUL
Arges

27359

Curtea de

MUNICIPIUL Campulung

31767

ORAS Mioveni

31998

ORAS Costesti

10375

ORAS Stefanesti

14541

Sursa: Recensământul populației 2011

Densitatea populației în orașul Topoloveni este de 283,87 locuitori/kmp, situându-se
peste media pe județ (89.71locuitori/kmp).
După etnie, locuitorii din Topoloveni sunt în proporție de peste 99% români si doar
0,35% reprezintă populația de etnie romă sau alte etnii. (etnia roma- 0,33%, etnia turca-0,02%).
La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut
pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să declare
aceste trei caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care informaţiile au fost colectate
indirect din surse administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste caracteristici.
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Comparativ cu recensamăntul anterior realizat la nivelul anului 2002 populatia este intro usoara scadere insa premisele cresterii numarului de locuitori sunt incurajatoare acest lucru
fiind dat si de faptul ca la nivelul orasului sunt asigurate un numar semnificativ de locuri de
munca in diferite sectoare ale industriei (ex: industria alimentara; panificatie si patiserie,
metalurgie, confectii textile, etc.) acest lucru stopand intr-o mare masura tendinta fortei de
munca de a migra in special spre Pitesti si Bucuresti dar si in afara Romaniei.
Orasul Topoloveni asigura un climat benefic dezvoltarii armonioase a copiilor, dand
insa o atentie deosebita educatiei.
In anul 2015 in Topoloveni exista invatamant prescolar de stat si particular; scoala
generala cu clasele I-VIII; liceu teoretic si liceu tehnologic, reusind astfel sa concentram pe
plan local toate nivelurile de invatamant preuniversitar. Copiii care invata in aceste unitati de
invatamant beneficiaza si de 2 Sali de sport moderne. (la scoala generala si la liceul teoretic)
Impărțirea populației pe grupe de vârstă
Tabel nr.6 - Populația din orașul Topoloveni pe grupe de vârstă

Grupa de vârstă

Nr. persoane

Procent %

sub 5 ani

453

4,43%

5 – 9 ani

411

4,02%

10-14 ani

489

4,78%

15-19 ani

534

5,22%

20-24 ani

747

7,30%

25-34 ani

1690

16,53%

35-49 ani

2709

26,50%

50-59 ani

1471

14,39%

60-64 ani

511

5%

65-74 ani

660

6,45%

75-84 ani

437

4,27%

peste 85 ani

107

1,04%
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TOTAL POPULATIE

10219

100%

Sursa: Recensământul populației 2011
In tabelul nr.6 a fost sintetizata populatia din orasul Topoloveni pe grupe de varsta si se
observa ca populatia cuprinsa intre 20 si 49 de ani reprezinta aproximativ 50% din totalul
locuitorilor, lucru foarte important dat fiind faptul ca aceste categorii de varsta acopera cea mai
mare parte din piata muncii pe plan local.
Un alt aspect imbucurator si care trebuie precizat este dat de populatia cu varta cuprinsa
intre 0 si 20 de ani care reprezinta aproximativ 18,5% din totalul locuitorilor.
Starea civilă a populației din orașul Topoloveni

Tabel nr.7 -Starea civilă a populației din orașul Topoloveni

STAREA
Orașul
Topoloveni

POPULA
TIA
STABILA
TOTAL

CIVILĂ

LEGALĂ

Necasatori Casatori
t(a)
t(a)

Vaduv
(a)

Divortat(
a)

Informati
e
nedisponi
bila

STAREA
CIVILA
DE FAPT
Persoane
care traiesc
in uniune
consensuala

Ambele
sexe

10219

3780

4888

941

610

-

288

Masculin

4812

1993

2434

165

220

-

144

Feminin

5407

1787

2454

776

390

-

144

Sursa: Recensământul populației 2011

Vazand informatiile din tabelul nr.7 care fac referire la starea civila a populatiei din
orasul Topoloveni constatam faptul ca indicatorii cei mai ridicati sunt regasiti pentru ambele
sexe in segmentul “casatoriti”.
In orasul Topoloveni tinerii sunt tentati sa intemeieze familii deoarece exista si
posibilitatea intretinerii acestora prin stabilitatea locului de munca.
Nu este de neglijat nici pozitia geografica a orasului care este situat la 20 de Km fata de
Pitesti (resedinta de judet) si aproximativ 100 de Km fata de capitala tarii Bucuresti, avand
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acces direct la acestea prin legatura cu autostrada A1 Bucuresti-Pitesti. Deci esti in apropierea
marilor aglomerari urbane si poti beneficia de unele servicii ale acestora (spre exemplu spitale)
sau specula anumite opoortunitati (in domeniul comercial) insa costurile de intretinere ale
familiei sunt incomparabil mai mici in Topoloveni fata de cele doua orase mentionate.

Tabel nr. 8 -Nivelul de educație a populației din orașul Topoloveni

NIVELUL INSTITUTIEI
LVITE

Orașul
Topoloveni

POPULA Superior
TIA
din
STABILA
care:
DE
10
ANI
Univ
SI PESTE
Tota ersita
r
l
TOTAL
de

din

Masculin
Feminin

Fara scoala
absolvita

Secundar

din
care:

Superior
Postliceal
si
de
Total
maistri
Liceal

licent
a
Total,
care:

DE INVATAMANT ABSO

Inferi
Profesi or
(gimn
onal
si de azial)
ucenici

Prim
ar

To
tal

Persoa
ne
analfa
bet

9355

135
4

1264

413

6552

3283

1335

1934

888

14
8

43

4409

630

599

206

3207

1537

932

738

323

43

10

565

10
5

33

4946

724

665

207

3345

1746

403

1196

Sursa: Recensământul populației 2011

Observand informatiile prezentate in tabelul nr.8 constatam ca in orasul Topoloveni cea
mai mare pondere cand vorbim de nivelul institutiei de invatamant absolvite se regaseste la
nivelul secundar unde cei mai multi sunt absolventi de liceu.
Si nivelul superior este oarecum bine reprezentat raportat la numarul de locuitori insa
aici procentul celor cu studii superioare comporta anumite discutii.
Absolventii de liceu din orasul Topoloveni urmeaza in general studiile superioare in
centrele universitare din Pitesti si Bucuresti unde o mare parte se si stabilesc in cautarea unor
locuri de munca mai bine platite, sau in practicarea unor meserii care pe plan local nu pot fi
exercitate. Deci o parte importanta a celor cu studii superioare migreaza catre marile orase din
vecinatatea Topoloveniului.
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Tabel nr. 9 - Mișcarea naturală a populației (număr persoane)
Născuți vii

Decedați

Sporul natural

Jud. Arges

Oraș
Topoloveni

Jud.
Arges

Oraș
Topolove
ni

Jud.
Arges

Oraș
Topoloveni

2010

5911

91

7529

103

-1618

-12

2011

5359

83

7510

87

-2151

-4

2012

5381

85

7289

75

-1908

+10

2013

5132

81

7172

105

-2040

-24

An

2014
Sursa – INSSE Tempo online
Tabelul nr. 9 face o comparatie cu privire la miscarea naturala a populatiei la nivel
judetean si la nivelul localitatii noastre unde constatam chiar o crestere la rubrica de spor natural
in anul 2011 in orasul Topoloveni.
Analiza acestor date referitoare la sporul natural al judetului Arges si al orasului
Topoloveni trebuie raportata la nivelul sporului natural la nivel national care este intr-o scadere
accelerata si de aici s-ar trage concluzia ca orasul Topoloveni nu se afla intr-o situatie foarte
ingrijoratoare date fiind cele expuse in cadrul tabelului nr.9.
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Starea de ocupare a forței de muncă și gradul de sarăcie

Tabel nr. 10 - Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune
CAEN Rev.2 (număr persoane)

JUD. Arges

2010

2011

2012

2013

TOTAL, din care

240009

241007

249004

246004

AGRICULTURA, SILVICULTURA
SI PESCUIT
70900

70000

70800

68000

INDUSTRIE

67800

69200

71200

72000

CONSTRUCTII

18900

18600

18400

18500

COMERT CU RIDICATA SI CU
AMANUNTUL
26900

27400

28000

29300

TRANSPORT SI DEPOZITARE

11200

11900

11300

11200

Sursa – INSSE Tempo online
.
Se observa ca cea mai mare fluctuatie la nivelul tabelului nr.10 o regasim in sectorul
industrie si aceasta o putem pune pe seama celui mai mare investitor din judetul Arges (uzinele
Dacia) dar si pe cea a furnizorilor acestui investitor care si-au dezvoltat unitati de productie in
jurul acestui dezvoltator din industria auto romaneasca.
O fluctuatie regasim la sectorul de Comert cu ridicata si cu amanuntul (aproximativ
2400 de persoane care dezvolta activitati in aceasta zona in comparatie cu anul 2010) acest
lucru fiind dat si de faptul ca unul dintre angajatorii importanti ai judetului (Petrochimia
Arpechim) si-a restrans mult activitatea.
Programele de antreprenoriat destinate tinerilor absolventi isi fac simtita utilitatea,
absolventii de studii medii si superioare incercand sa dezvolte mici afaceri in aceasta zona.
In sectorul agricultura/silvicultura si pescuit se observa o fluctuatie mai importanta intre
anii 2012-2013, aceasta putand fi pusa si pe politicile Ministerului Agriculturii prin care se
incearca o comasare a terenurilor agricole in vederea dezvoltarii unui sistem de agricultura
performant/competitiv la nivel european.
In zona rurala unde este cea mai mare suprafata de teren agricol (arabil) populatia este
imbatranita si desi se incearca atragerea tinerilor in mediul rural prin diferite programe finantate
cu fonduri europene, multi dintre ei ezita.(unii au plecat la munca in strainatate, altii sau
indreptat spre sectoare ale economiei care sunt considerate mai sigure: I.T., Inginerie, etc)
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Tabel nr. 11 - Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură, după statutul juridic al
exploataţiilor agricole
An 2010

ORAS
TOPOLOVENI

JUDET
ARGES

Total , din care:

1652

162344

Exploataţii agricole fără
1627
personalitate juridică

161386

Exploataţii agricole
personalitate juridică

958

cu

25

Sursa – Recensământul agricol 2010
Si in orasul Topoloveni numarul celor care lucreaza in agricultura este in scadere daca
avem in vedere perioada anilor 2000-2010. Acest lucru trebuie analizat sub mai multe aspecte:
1. Persoanele care lucrau in agricultura (micii proprietari) au inaintat in varsta iar tinerii nu au
fost incurajati/sprijiniti la nivel national sa intre in acest sector care il reprezinta agricultura;
2. In agricultura anului 2010 dar si in cea din 2014 infrastructura este practic inexistenta (vorbim
aici de calitatea drumurilor agricole dar si de sistemul de irigatii- indispensabil in aceasta
activitate.);
3. Au aparut totusi niste societati care incearca (si in unele zone au reusit) sa comaseze suprafete
mai mari de teren incercand astfel sa devina rentabili. Comasarea suprafetelor coroborata cu
utilajele agricole performante duc la scaderea numarului de persoane ce lucreaza in acest
domeniu.
Tabel nr. 12 - Numărul mediu al salariaților
Oraș TOPOLOVENI

JUD. ARGES

(număr persoane)

(număr persoane)

2010

2004

123836

2011

2174

124853

2012

2474

129116

2013

2331

130859

AN
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2014
Sursa – INSSE Tempo online
Fata de perioada anterioara anului 2010 numarul locurilor de munca este in crestere, pe
piata muncii in orasul Topoloveni existand oferte de munca in domeniile industriei usoara ce
desfasoara activitati la nivel local.
O parte din cei care activeaza pe piata muncii isi desfasoara activitatea in orasele mari,
Pitesti si Bucuresti.
Pe plan local autoritatea publica a venit in intampinarea agentilor economici prin
infiintarea Liceului Tehnologic Topoloveni incercand sa ofere forta de munca specializata pe
domeniile de activitate care desfasoara activitati in Topoloveni, elevii acestei institutii de
invatamant efectuand partea ce practica in cadrul acestor societati.
In anul 2015 cresterea numarului de salariati este determinat si de faptul ca salariul
minim pe economie a crescut, determinand intrarea pe piata muncii a unor persoane care
anterior acestei cresteri nu erau dispuse sa-si ofere forta de munca, ceea ce are ca efect o crestere
a populatiei active disponibile.
Tabel nr. 13 - Evolutia numarului Şomerilor înregistraţi si Rata şomajului
Şomerii înregistraţi la

din care:

Rata
şomajului

Rata
şomajului

Agenţiile pentru ocuparea

femei

- total (%)

- femei (%)

forţei de muncă

(număr

(număr persoane)

persoane)

2010

280

129

13,9%

6,43%

2011

188

81

8,6%

3,72%

2012

197

84

7,96%

3,39%

2013

181

71

7,52%

3,03%

Anii

2014
Sursa – INSSE Tempo online
Avand in vedere datele cuprinse in tabelul nr.13 observam ca la nivelul anului 2010 se
inregistreaza cea mai mare rata a somajului dupa care urmeaza o diminuare a ratei somajului
data fiind crearea de locuri de munca corelat cu nivelul studiilor absolvite de catre cei ce isi
cauta un loc de munca.
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2.3.

INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA EDILITARĂ

2.3.1. Căile de acces

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN 7, care realizează legătura orașului
Topoloveni cu municipiul Pitesti si Bucuresti. Este de precizat faptul ca prin intermediul
proiectului ”Reabilitarea infrastructurii de transport intre autostrada A1 – D.N7, DJ702
Topoloveni” s-a realizat legatura cu Autostrada orasul Topoloveni avand acces facil la zonele
de importanta ridicata Pitesti si Bucuresti.

Aceste drumuri sunt foarte importante pentru

circulaţie, dat fiind si numărul mare de navetişti care folosesc aceste drumuri.
Reţeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local Topoloveni,
este în prezent în lungime de aproximativ aproximativ 80 km, din care 50 km drumuri și 27,06
km trotuare si un numar de 822 locuri de parcare.

Tabel nr.14 - Structura rețelei de străzi mici, parcări, trotuare din orașul Topoloveni

Număr
km Total km alei
locuri
de
pietonale
parcare

Categorie drum

Număr

Total
km Total
drumuri
trotuare

Drum comunal

3

3

0

0

0

Drum vicinal

20

9,76

0

0

0

Străzi

65

37,24

27,06

2,18

822

TOTAL

88

50

27,06

2,18

822

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Topoloveni
Starea tehnică a drumurilor în localitatea Topoloveni este buna, 70% din drumuri fiind
asfaltate. Practic, cele mai importante strazi din orasul Topoloveni sunt asfaltate . Celelalte
drumuri (care se incadreaza in categoria de drum comunal/ vicinal) sunt pietruite, cu balast sau
balast în amestec cu pietriș și se încadrează in categoria de trafic ușor, urmand ca dupa
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impamantarea retelelor de apa, apa uzata, iluminat public si gaze naturale sa intre in
modernizare si cu infrastructura de tip rutier (asfalt si trotuare/ piste de biciclete).
Accesul pietonal in anul 2015 este ingreunat de implementarea proiectului ce priveste
extinderea retelelor de apa si canalizare (in cea mai mare parte aceste retele trec pepartea de
acces pietonal / exceptie facand zona blocurilor) insa in cadrul proiectului este prevazauta si
repararea acestor trotuare in zonele unde acestea au fost deteriorate.
În ceea ce privește sistemul de colectare și evacuare ape pluviale aferent drumurilor,
acesta este eficient, este realizat din rigole cimentate/ șanțuri de pământ, care sunt intretinute
pentru a nu se colmata pe tot parcursul anului.
Tabel nr.15 - Detalierea structurii rețelei de drumuri din orașul Topoloveni
Lungime drumuri (km)
Total 50 (km),

din care:

Drumuri
asfaltate

Drumuri
Drumuri
de
Reabilitate* /
pamant, modernizate
in
perioada
pietruite
2008-2013

Drum comunal

3

0

3

Drum vicinal

9,76

0

9,76

Străzi

37,24

29

8,24

9

TOTAL

50

29

21

9

Categorie drum

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Topoloveni

La nivelul tabelului nr.15 este sintetizata situatia drumurilor din orasul Topoloveni
facand totodata precizarea ca in perioada 2007-2013 in orasul Topoloveni a fost reabilitat prin
intermediul proiectului ”Modernizarea retelei de strazi urbane in Orasul Topoloveni” proiect
desfasurat prin P.O.R. un numar de 7 strazi insumand aproximativ 9 km. (reabilitarea a presupus
introducerea utilitatilor publice, asfaltare cale rutiera si asfaltare trotuare)
Transportul
Transport feroviar în orașul Topoloveni nu există, cea mai apropiată stație feroviară
fiind în comuna Calinesti la circa 1 km de centrul orasului.
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Transportul public de persoane interjudeţean Topoloveni – celelalte localități vecine
(Pitesti, Stefanesti, Calinesti, Leordeni, Priboieni etc.) este asigurat de mai multi operatori SC
ASTRA SRL; SC CAR COSMIN ALIN SRL;, cu mașinile din dotare- microbuze. Pe teritoriul
orașului sunt amenajate 2 stații de autobuz.

Traficul staţionar

In prezent în oraș sunt amenajate doar 822 locuri de parcare în regim public. Suntem
oarecum deficitari la acest capitol in anul 2014 existand inregistrate in zona urbana a localitatii
(zona blocuri) un numar de 1482 de autovehicule urmand ca in perioada urmatoare sa amenajam
un numar de parcari cel putin apropiat de numarul autovehiculelor.

2.3.2. Alimentare cu apă si apă uzată

2.3.2.1.

Rețeaua de alimentare cu apă

Sursa de apă
In orașul Topoloveni, principala sursă de apă o constituie apa subterană, alimentarea cu
apă realizându-se prin extragerea acesteia din puțuri forate. Există un numar de 17 puțuri forate,
insa necesarul localitatii este asigurat din 12 puturi, facand totodata precizarea ca si celelalate
5 puturi sunt tot cu apa potabilă.

Sistem de colectare si depozitare
Apa extrasă din puțuri este colectată în 3 depozite/rezervoare cu o capacitate de
180mc/200mc/1000mc, capacitatea totală fiind de 1380 mc. Potabilizarea apei se face prin
tratarea cu clor gazos și trecerea acesteia prin stația de filtrare înainte de depozitare.
Stația de tratare a apei a fost pusa in functiune in noiembrie 2012 iar la acest moment
este in executie o noua statie de tratare ce va asigura locuitorilor si agentilor economici din
Topoloveni apă potabilă. Sistemul de alimentare cu apă funcționează corespunzător, apa
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extrasă fiind adusă la parametrii igienico-sanitari impuși de lege, facandu-se buletine de analiza
lunara de catre operatorul de apa.
Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 23,9 km și la sfarsitul anului
2016 prin intermediul

proiectului cu finantare europeana- “Extinderea si reabilitarea

infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges” aceasta retea este modernizata si extinsa
astfel incat la sfarsitul proiectului toti cetatenii orasului Topoloveni sa aiba acces la reteaua de
apa si canalizare.
Orasul Topoloveni a implementat in perioada 2010-2014 proiectul „Modernizarea si
reabiltarea retelei de strazi urbane in Orasul Topoloveni” proiect ce a presupus si extinderea
retelei de apa pe strazile ce au intrat sub incidenta acestuia pe o lungime de 8466,50 km.

Din totalul de 3852 de locuințe, până în acest moment la sistemul de alimentare cu apă
sunt racordate 2887, adică un procent de aproximativ 75%. Restul populatiei isi asigura apa din
resurse proprii (foraje individuale) desi pentru o mare parte exista posibilitatea de a se conecta
la reteaua de apa.

Tabel nr.16- Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă 2013 -2014:
Nr. racordate la retea
alimentare cu apă

TIPURI DE UTILIZATORI
CASE PARTICULARE
POPULAŢIE

UNITĂŢI

(nr. contracte, în toate cartierele oraşului)

900

Contracte individuale la blocuri

642

AGENŢI ECONOMICI

158

UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar,
22
piaţă, unitatea de pompieri)

TOTAL

1722

43

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

Facem mentiunea ca toate apartamentele din orasul Topoloveni sunt conectate la reteaua
de apa (un numar de 1987 apartamente), 642 prin contracte individuale, restul prin intermediul
asociatiilor de proprietari.

Consumul de apă potabilă
Tabel nr. 17 - Consumul de apă potabilă în orașul Topoloveni în perioada 2010-2014 conform
informatiilor oferite de operatorul S.C. APA-CANAL 2000 S.A.
CONSUM
ANUL
metri cubi / zi
2010

880,97

2011

821,63

2012

777,95

2013

715,93

2014

669,76

În România, Ordinul ministrului sănătăţii 536/1997 pentru aprobarea Normelor de
igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, prevede, între altele, cantitatea
minimă de apă pe zi pentru un locuitor, care trebuie să fie de minim 50 litri (în scopul acoperirii
necesarului fiziologic, igienei individuale şi pregătirii hranei).
Consumul de apa inregistreaza conform datelor o scadere semnificativa, scadere ce este
data in primul rand de modernizarea retelelor si a contoarelor, pierderile fiind diminuate
substantial odata cu inlocuirea acestor elemente.

Surse de poluare a apei in oraș
Poluarea apei subterane se datorează folosirii pesticidelor si a îngrășămintelor chimice
în agricultură precum si existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale.
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Elementele cele mai poluante ca urmare a celor mentionate anterior sunt nitrații și cei mai
periculoși nitriții.
Preţurile şi tarifele practicate
Potrivit prevederilor Hotărarii Consiliului Local al Orasușlui Topoloveni nr.7 din 28
ianuarie 2015 începând cu data de 01.01.2015 se aplică următoarele prețuri pentru apa potabilă
livrată în orașul Topoloveni:
-

Preț pentru populație – 4,55 lei/mc (inclusiv TVA)

-

Preț pentru restul de utilizatori – 3,67 lei/mc ( fara TVA)

Din informatiile analizate, este mai mult decât evident faptul că necesarul de apă este
acoperit și se fac eforturi ca acest necesar sa fie asigurat indiferent de conditiile climaterice în
acest sens, soluțiile fiind conturate de reprezentanții autorității locale în proiecte de investiții
de tipul :
-

Extindere front de captare și rețea aducțiune – 5 foraje noi si o retea noua de
aductiune cu o lungime de 1,2 km.

-

Reabilitare stații tratare existente – este in constructie o noua statie de epurare si
tratare a apei

-

Extindere rețea distribuție având în vedere tendința de dezvoltare a localității – 23,85
km

-

Extindere gospodărie Apă – capacitate stocare 1500 mc

-

Capacitate pompare 212 mc/h

-

Reabilitarea retelei de apa pe o lungime de 13,98 km.

2.3.2.2.

Rețeaua de ape uzate

În prezent, rețeaua de canalizare este in curs de extindere si reabilitare, pe toată raza
localității avand termen final de executie septembrie 2016. Se vor realiza 33,77 km de rețea.
Prin intermediul proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata
in judetul Arges a fost semnat in data de 09.07.2014 contractul de lucrari C.L.11- avand ca
obiect- Reabilitarea si extinderea conductelor de aductiune, retelei de distributie si retelei de
canalizare in aglomerarea Topoloveni.
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Rețeaua de colectare a apelor pluviale din orașul Topoloveni este formată din șanțuri
și rigolele de scurgere a apelor pluviale, acestea sunt permanent intretinute pentru a nu fi
colmatate evitand astfel riscul ca localitatea să fie inundată de fiecare dată când va ploua mai
abundent.
Orasul Topoloveni a implementat in perioada 2010-2014 proiectul „Modernizarea si
reabiltarea retelei de strazi urbane in Orasul Topoloveni” proiect ce a presupus si extinderea
retelei de apa uzata pe strazile ce au intrat sub incidenta acestuia pe o lungime de 8075,13 km,
precum si realizarea canalizarii pluviale pe o lungime de 8031,90 km.

2.3.3. Energia termică
In orasul Topoloveni energia termica este obtinuta prin intermediul centralelor proprii
de apartament (in cazul locuitorilor de la bloc) conectate la sistemul de alimentare cu gaze,
sistemul centralizat de inaclzire nefiind functional (desi s-au facut investitii in centralele ce
deserveau sistemul centralizat, la acest moment acestea sunt in conservare)
Ceilalti consumatori de energie termica isi asigura aceasta resursa in regim propriu prin
centrale racordate la sistemul de alimentare cu gaze naturale, centrale racordate la sursa de
gaz petrolier lichefiat, centrale conectate la reteaua de energie electrica, centrale pe
combustibil solid (lemn, carbune, peleti, brichete rumegus, etc) sau sobe pe lemne.

2.3.4. Rețeaua de iluminat public
Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii
de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tenșiune subterane sau aeriene, fundaţii,
stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare,
izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru
iluminatul public.
Reţeaua de iluminat public din orașul Topoloveni aparţine S.C. CEZ S.A. și are o
lungime de 3,6 km.

Tabel nr.18 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public
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Denumire

An 2010

An 2011

An 2012

An 2013

An 2014

Stâlpi de iluminat aparţinând
1096
companiei .........

1096

1096

1096

1096

Corpuri de iluminat

1176

1176

1176

1176

1176

Sursa: Primăria Topoloveni-

Din cele 1101 corpuri de iluminat, cele pe LED sunt 75 bucăți, pe sodiu 1101 bucăți.
In ceea ce privește consumul de energie, reprezentat la nivelul tabelului nr.19, după
estimativul pe 2014 pentru instituțiile importante și în același timp mari consumatoare de
energie, se observă o tendință de creștere a consumului. Acest lucru presupune luarea unor
măsuri de optimizare a consumurilor energetice printr-o exploatare raţională a instalaţiilor şi
eliminarea factorilor de consum excesiv din aceste unități.

Tabel nr.19- Consumuri de energie, pe tipuri de consumatori din oraș Topoloveni
Consumuri anuale (kwh)
Tipuri de utilizatori

Primărie
Liceul Teoretic
Mihalache

2013

2014

1.141.308Kw
h

1.250.958Kwh

1.410.010Kwh
19500Kwh

Ion
21965 Kwh

19182Kwh

Liceul
Tehnologic
Topoloveni
35089Kwh

40264Kwh

TOTAL

2015 estimat

1198362Kw
h

41350Kwh
1470860Kwh
1310404Kwh

Sursa: Primăria Topoloveni
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2.3.5. Poșta si telecomunicații

Pe teritoriul orașului Topoloveni funcționează un oficiu poștal. Orașul este conectat la
serviciile de telefonie fixă ROMTELECOM.
Serviciile de telefonie mobilă au acoperire corespunzătoare pentru toate zonele din
localitate - VODAFONE, ORANGE, COSMOTE, servicii de televiziune prin satelit, DOLCE
, FOCUS SAT și BOOM TV, televiziune prin cablu S.C. Leanding S.R.L.
Rețeaua de internet este asigurată de ROMTELECOM, și S.C. Leanding S.R.L.
INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
2.3.6. Serviciile de sănatate

In localitate funcționează 5 cabinete medicale familiale, 8 cabinete de specialitate – 10
cabinete medicale stomatologice individuale.

Tabel nr.20 - Furnizori de servicii de sănătate

NR.
CRT.

Furnizori de servicii de sănătate

Unitate
Privată

1.

C.M.I.dr. RAPEANU ELENA

2.

C.M.I. dr. TAHAS CLAUDIU

stat

3.

C.M.I dr. ARSENE DORINA

stat

4.

C.M.I. dr. GAVRILA FLORICA

stat

5.

S.C. LABOR BIOMED SRL

stat

6.

C.M.I. dr. MORARU CONSTANTIN

stat

7.

C.M.I. dr. BELCHITA CONSTANTIN

stat

8.

C.M.I. dr. BICA STEFAN

stat

9.

C.M.I. dr. TAHER WALID KHALED

privat

10.

C.M.I. dr. DOVLECEL ANDREEA

privat

de

stat
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11.

C.M.I. dr. ZARIOIU TEODORA

privat

12.

C.M.I. dr. IVAN CORINA

privat

C.M.I. dr. RIZEA OANA RODICA

privat

C.M.I. dr. GAVRILA PAUL

privat

C.M.I. dr. BUTAN ANA MARIA

privat

C.M.I. dr. NEAGOE EMILIA

privat

C.M.I. dr. GEANTA ELEONORA

privat

C.M.I. dr. BILOUS CATALIN

privat

C.M.I. dr. EDLER ANCA

privat

C.M.I. dr. MARGINEANU RALUCA

privat

C.M.I. dr. NURCIU MIHAI

privat

S.C. XANDRA DENT SRL

privat

Sursa - DSP ARGES
In tabelul nr.20 sunt prezentate serviciile medicale ce sunt furnizate in orasul
Topoloveni in anul 2015 atat de operatorii de stat cat si de operatorii privati, care acopera
aproape toata sfera serviciilor medicale importante de la medicina interna la chirurgie si
laborator de analize.

Tabel nr.21 - Indicatori servicii de sănătate

Cabinete Medicale
Cabinete Medici
Stomatologice
Farmacii
de Familie
Individuale

Spitale

Indicatori

De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare
Numărul
unităților
Numărul
paturi

de

Numărul
medici
specialiști

de

0

0

0

10

5

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

5

0

0

0

Numărul
de
0
asistente
Sursa - DSP Arges
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In cadrul tabelului nr.21 prezentam situatia serviciilor de sanatate la nivelul localitatii,
orasul beneficiind de serviciile a 5 medici de familie, a 10 cabinete medicale individuale de
stomatologie si 4 farmacii
Tabelul nr. 22. Medici
Nr.
Indicatori
Crt.

2014 2013 2012 2011

2010

1

Număr medici de familie

5

5

5

5

5

2

Număr medici specialisti

8

8

7

7

5

Sursa: D.S.P. Arges
In tabelul nr.22 se observa categoriile de medici care asigura servicii de sanatate in
orasul Topoloveni: 5 cabinete medici de familie, 8 cabinete medici specialisti la nivelul anului
2014 cabinete care acopera aproape toate segmentele importante ale serviciilor medicale.
Orasul Topoloveni nu dispune de un spital orasenesc, localitatea fiind in apropierea
Spitalului Judetean Arges, la aproximativ 20 km si in apropierea Spitalului de
Pneumofitziologie Leordeni situat la aproximativ 3 km.
In orasul Topoloveni functioneaza din anul 2008 Serviciul de Ambulanta iar din
primavara anului 2015 a fost deschis si un punct de interventie al S.M.U.R.D.
In orasul Topoloveni exista sub tutela Spitalului Leordeni dispensarul de
pneumofiziologie.

2.3.7. Serviciile de asistenţă socială

Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale este de a
monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali în
vederea ameliorării situației persoanelor cu handicap grav astfel încât să primească îngrijire
specială la nivelul la care starea lor o cere.
Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-și valorifice potențialul
fizic, intelectual, spiritual, emoțional și social, în pofida handicapului de care suferă.
În prezent în cadrul Primăriei orașului Topoloveni sunt angajaţi 14 asistenti personali ai
persoanelor cu handicap din care 10 persoane sunt asistenți personali pentru adulţi iar 4
asistenți personali pentru minori.
La nivelul orașului Topoloveni sunt înregistrate 42 persoane cu handicap gradul grav
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care au optat pentru primirea unei indemnizații lunare în locul angajarii unui asistent personal.
În ceea ce privește reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap grav, aceştia sunt persoanele
cu handicap grav. Handicapul acestor persoane este genetic, cele mai frecvente afecțiuni
întâlnite sunt encefalopatia infantilă, oligofrenia, distrofie musculară, epilepsia, distrofie
musculară progresivă, paralizie cervicală infantilă - tetrapareză spastică, glaucom. La adulţii cu
handicap gradul grav predomină hemiplegia, paraplegia, glaucom, întîrziere mintala severă,
alzheimer.
De asemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea şi completarea
O.U.G. nr. 70/2011 şi a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primăria acordă ajutoare pentru încalzirea
locuinţelor. Numărul cererilor anuale pentru acordarea ajutorului la încălzire a fost de 330.
Tabel nr. 23 - Bugetul oraşului Topoloveni pentru asistenţă socială in perioada 2010 2014
ANUL

BUGETUL (lei)

2010

472.446

2011

185.586

2012

196.668

2013

234.560

2014

248.773

Sursa: Primăria Topoloveni

La nivelul tabelului nr.23 se observa bugetul alocat pe asistenta sociala aferent anilor
2010-2014 observand totusi o scadere considerabila daca ne raportam la nivelul anilor 2010
comparativ cu 2014.
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2.4.

INFRASTRUCTURA DE INVATĂMÂNT

Tabel nr. 24 - Infrastructura de invățământ din orașul Topoloveni în anul 2014

Nr.
crt.

Unitate de învăţământ

Învăţământ
Personalitate juridică Acreditată /
public
/
/Arondată
Autorizată
privat

Adresa

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

1.

Topoloveni,
Gradinita cu program
str.
Calea
Personalitate Juridica
normal Lumea Copiilor
Bucuresti,
Topoloveni
nr.74

DA

Public

2.

Topoloveni,
Gradinita cu program str.
Calea
Personalitate juridica
prelungit Licuricii
Bucuresti,
nr.38

DA

Privat

DA

Public

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL
Topoloveni,
Liceul
Tehnologic str.
Calea
Personalitate juridica
Topoloveni
Bucuresti,
nr.62
INVĂŢĂMÂNT LICEAL
Liceul
Topoloveni

Topoloveni,
Tehnologic sat
Tiganesti,
nr.104

Liceul
Teoretic
Mihalache

Personalitate juridica

Topoloveni,
Ion str.
Calea
Personalitate juridica
Bucuresti,
nr.131

In curs de
Public
autorizare

DA

Public

Sursa: Primăria Topoloveni prin date colectate de la institutiile de invatamant aflate pe raza
orasului
In tabelul nr.24 sunt prezentate institutiile de invatamant de pe raza orasului Topoloveni
care acopera tot spectrul invatamantului preuniversitar, incepand cu anul 2012 fiind infiintat
Liceul Tehnologic Topoloveni care la nivelul anului 2015 este in curs de autorizare, urmand ca
aceasta institutie sa fie acreditata.
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Tabel nr. 25 - Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013 – 2014, pentru
învăţământul preuniversitar, în oraşul Topoloveni

Nr.
crt.

Specialitatea
(postului)

Norme / posturi Norme / posturi
catedrei didactice
acoperite cu:

didactice

(număr)

Titulari

Suplinitori

1

Educatoare

17 posturi

17

0

2

Învăţători

21 posturi

20

1

3

Profesori

75 posturi

55

20

4

Discipline tehnice

2 posturi

-

2

TOTAL

115

92

23

Sursa: Primăria Topoloveni prin date colectate de la institutiile de invatamant aflate pe raza
orasului,
Aprobarea planurilor de şcolarizareale unităţilor de învăţământ din oraşul Topoloveni
s-a realizat conform actelor normative în vigoare. Astfel, în anul şcolar 2013- 2014 au fost
înscriși un numar total de 2010 elevi, din care preșcolari 221
Facem precizarea ca s-au analizat datele colectate de la institutiile de invatamant de stat
ce activeaza pe raza orasului Topoloveni.
Tabel nr. 26 - Evoluția numărului de elevi, pe ani școlari

Tip instituţie / Nr. înscrişi

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Grădiniţe

252

250

220

221

Şcoli generale

897

886

971

968

Licee

657

751

805

821

TOTAL

1806

1887

1996

2010

Sursa: Primăria Topoloveni, Liceul Tehnologic Topoloveni, Liceul Teoretic „Ion Mihalache”,
Gradinita cu program normal Lumea Copiilor
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Tabelul nr. 26 reglementeaza evolutia numarului de elevi pe ani scolari, observand astfel
trendul crescator al copiilor care merg la scoala, autoritatea publica locala asigurand mijloc de
transport catre institutiile de invatamant ce nu au sediul in zona central.
Tabel nr. 27 - Situaţia elevilor înscrişi în anul școlar 2013 – 2014
Unitatea de Nr.
Clasa
învăţământ
înscrişi

Liceul
Tehnologic
Topoloveni

Liceul
Teoretic Ion
Mihalache

Nr.
Abandon Rata
Repetenţi
promovaţi
şcolar
promovabilităţii

Pregătitoare 97

0

0

100%

I

81

0

0

100%

II

119

0

0

100%

III

116

0

0

100%

IV

100

0

0

100%

V

92

1

0

99%

VI

83

0

0

100%

VII

104

0

0

100%

VIII

94

0

0

100%

IX

55

1

0

99%

V

22

0

0

100%

VI

28

0

0

100%

VII

0

0

0

0

VIII

31

0

0

100%

IX

168

10

0

94%

X

161

4

0

97%

XI

189

0

0

91%

XII

169

0

0

94%
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Sursa: Primăria Topoloveni, prin date colectate de la institutiile de invatamant aflate pe raza
orasului,
Tabelul nr.27 prezinta situatia elevilor inscrisi in anul 2013-2014 precum si rata
promovabilitatii acestora.

Rezultatele elevilor la examenele naţionale
Tabel nr. 28 - Situatia testărilor naţionale

An școlar

Nr.elevi înscriși

Nr.elevi prezenți

Nr. elevi reușiți

Procent
Promovabilitate

2011/2012

104

104

104

100%

2012/2013

134

133

132

98%

2013/2014

123

123

123

100%

Sursa: Primăria Topoloveni, prin date colectate de la institutiile de invatamant aflate pe raza
orasului.
In tabelul nr.28 este prezentata situatia testarilor nationale si observam procentul celor
ce trec aceste testari, care de altfel este unul imbucurator.

Tabel nr. 29 - Situația Examenului de Bacalaureat -

An școlar

Nr.elevi înscriși

Nr.elevi prezenți

Nr. elevi reușiți

Procent
Promovabilitate

2011/2012

151

148

91

61,48 %

2012/2013

216

212

141

66, 50 %

2013/2014

186

183

131

71, 58 %

Sursa: Primăria Topoloveni, prin date colectate de la Liceul Teoretic Ion Mihalache
Tabelul nr.29 prezinta situatia examenului de bacalaureat, procentele obtinute de elevii
Liceului Teoretic din Topoloveni fiind peste media Judeteana.

Burse acordate elevilor
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Elevii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot beneficia de burse de merit, de
studiu şi de ajutor social. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin
material vizând atât protecţia socială cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune
la învăţătură şi disciplină.
Bursele pe care le pot primi elevii pot fi de tipul:
-

Burse de ajutor social
Burse de merit
Burse de studiu
Burse de performanţă

Tabel nr. 30 - Situaţia statistică privind acordarea burselor şcolare
Nr.
Crt.

Denumire unitate
Ani şcolari
de învăţământ

Burse
de
Burse de merit
performanţă

Burse
sociale
medicale

-

34 pers/8885 lei

-

1.

2011-2012
LICEUL
TEORETIC
ION 2012-2013
MIHALACHE
2013-2014

-

44 pers / 10000 lei -

-

40 pers / 10000 lei -

2011-2012

-

-

4480 lei

2012-2013

-

-

5749 lei

2013-2014

-

-

4685 lei

2.

LICEUL
TEHNOLOGIC
TOPOLOVENI

118
lei

TOTAL

pers/28885

14914 lei

Sursa: Primăria Topoloveni, prin date colectate de la institutiile de invatamant aflate pe raza
orasului,
2.5.

CULTURĂ, CULTE, AGREMENT

•

număr biblioteci

•

număr case de cultură

•

cămine culturale şi muzee

•

monumente istorice

•

număr ONG
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•

publicatii şi reviste

•

formatii de dans (popular, modern)

•

sărbători şi traditii cu specific local
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Cultura
Prima atestare documentara a orasului Topoloveni dateaza din anul 1421. Localitatea sa dezvoltat pe locul unei vechi asezari rurale. Acest document a fost intocmit pe vremea
voievodului Radu Prasnaglva, fiul lui Mircea cel Batran. In epocile medievala, moderna si
contemporana, orasul Topoloveni s-a dezvoltat ca „asezare la drumul mare al Pitestilor.”
Muzeul detine documente vechi care furnizeaza informatii despre atestarea documentara a
localitatii, ceramica veche, fotografii, obiecte de artizanat.

Traditii locale promovate la nivel local:







Focul lui Sumedru, traditie legata de sarbatoarea Sfantului Mucenic Dimitrie Izvoratorul
de mir – protectorul orasului Topoloveni, are loc in perioada 25-26 octombrie;
Vinaritul la Topoloveni, a existat in Topoloveni inca din anii 1421 o bogata traditie de
cultivare a vitei de vie si de producere a vinului, are loc in perioada 25-26 octombrie;
Targul olarilor are loc in perioada mai-iunie.
Festivalul Carpati
Zilele Orasului Topoloveni 18 iunie
Portile deschise la fabrica de magiun din Topoloveni- septembrie

Branduri locale:




Bunatati de Topoloveni;
Magiunul de Topoloveni;
Otetul de Topoloveni;

Mestesuguri locale:






Cusaturile (ii, fete de masa);
Covoarele oltenesti, covoare romanesti;
Sculptura in lemn;
Dogaritul .
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Unitati de cultura

Biblioteci :
-

Bibiloteca oraseneasca, functioneaza intr-un sediu nou, cu dotari corespunzatoare, are
un numar de 24.100 volume si 1.173 cititori inscrisi;
2 biblioteci scolare la Liceul Ion Mihalache si Liceul Tehnologic Topoloveni

Muzeu orasenesc: detine documente vechi care furnizeaza informatii despre atestarea
documentara a localitatii (1421), ceramica veche, fotografii.
Muzeu catedrala Sf Gheorghe: are specific ecumenic (cuprinde o colectie de icoane
si alte elemente de cult)

Camin cultural:
-

Caminul cultural din satul Tiganesti , se foloseste pentru organizarea unor evenimente
coordonate la nivel local prin intermediul Casei de cultura, dar prin inchiriere se
organizeaza de catre cetatenii interesati evenimente de ordin personal : nunti, botezuri,
etc. Este o constructie reabilitata prin fonduri guvernamentale in anul ……dispunand la
acest moment de toate utilitatile.

-

Clubul elevilor functioneaza in incinta Liceului Ion Mihalache

- Casa de cultura „ Preot Ion Ionescu”, constructie finalizata in aprilie 2008. La parterul
cladirii este prevazuta o sala de spectacole cu 250 locuri, scena, garderoba si grupurile sanitare.
La etaj, sala de spectacole, loja oficiala, foier expozitie permanenta, cercuri dans – balet,
muzica, fanfara, arte plastice, tesaturi covoare, ii, broderie, spatii auxiliare (depozite).
Activitati culturale:
1. Corul „ Preot Ion Ionescu” care a implinit 100 de ani de la infiintare, are un numar de 50
de membrii, iar repertoriul este alcatuit din cantece religioase, populare si clasice.
Participa la festivaluri interne si internationale ( Grecia, Italia, Turcia)
2. Ansamblul Folcloric infiintat in anul 1972, poarta in prezent numele „ Ciuleandra”. Are
in componenta copii pe trei categorii de varsta: 9-13 ani, 14-18 ani si tineri 19-24 ani.
Participa la festivaluri interne si internationale ( Turcia , Bulgaria, Grecia, Italia, Spania,
Portugalia, Franta, Belgia, Olanda)
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3. Ansamblu de dans modern – Top Dance Topoloveni
4. Fanfara s-a infiintat in anul 2008, are un numar de 40 copii cu varste intre 13-16 ani. Nu
are in prezent toate instrumentele necesare si costumele specifice.
Planuri de viitor:
- Infiintarea unui teatru de papusi,
- infiintarea unui atelier scoala „ Ia si covorul”, pentru pastrarea traditiilor locale,
- organizarea unor cursuri de invatare a limbilor straine.

In conformitate cu Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicata, acestea se claseaza astfel:

a) In grupa A – monumente istorice de valoare nationala si universala:
 Biserica „ Sfintii Arhangeli Mihail si Gavril ” – 1706;
 Biserica „ Adormirea Maicii Domnului ” ( din Golestii Badii) – 1745.
b) In grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniu cultural
local
In grupa B sunt cuprinse si o serie de monumente si obiective din orasul Topoloveni:








Fostul schit „ din Vii” – 1745
Fosta scoala agricola – inceputul secolului XX
Camin cultural – 1936
Ansamblul liceului industrial – 1933
Liceu ( situat pe calea Bucuresti nr. 133 ) – 1940
Hala de carne si peste ( situata pe calea Bucuresti nr. 134) – cca. 1935
Hotel, azi Casa de Cultura ( situata pe calea Bucuresti nr. 140) – 1936

Acestor obiective cuprinse in grupa B (monumente istorice reprezentative pentru
patrimoniu cultural local) se adauga si :




Biserica „ Sfintii Trei Ierarhi „ care dateaza din 1702
Biserica „ Sfantul Gheorghe „ care dateaza din 1706
Crisma Stanii si Fantana Haiducului Radu – sec XIX
c) In grupa C - Monumente de for public:
o Monument piatra – Bust Gh. Popovici 2 buc - 1999
o Incinta statuara din piatra : Bust Ion Mihalache – 1999
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Monumentul Eroilor ( din piatra ) - 1999
Monumentul Eroilor - 1999
Cruce de piatra - 1999
Cruce de piatra - 1999
Placa comemorativa aplicata pe cladire Local Golestii- Badii -1999
Grup statuar Familia - 2000
Cruce din piatra - 2000
Lucrare de arta monumentala Ion Mihalache –bronz - 2001
Monumentul eroilor - 2007
Placa comemorativa – 1996

Mass – media

Informatiile despre viata social – economica a orasului Topoloveni sunt preluate de
canalele mass – media judetene ( presa scrisa, radio si televiziune), iar dupa caz si de canale
regionale si nationale ( radio, televiziune, agentie de presa). La nivel local semnificativa este
publicatia „ ORIZONT” – publicatie a Consortiului Zonal Topoloveni, apare lunar, contine 8
pagini color, cuprinde informatii de interes local din administratia publica locala din
Topoloveni si administratiile locale componente ale Consortiului Zonal Topoloveni, precum si
pagini de divertisment , cultura, eveniment si sport.
La nivelul orasului Topoloveni exista o societate de televiziune prin cablu:


S.C. Leanding S.R.L. care functioneaza de aproximativ 8 ani in Topoloveni, distribuie
50 de programe. Numarul de abonati se considera a fi informatie confidentiala de catre
reprezentantul societatii, dl. Vlad Marian.

O.N.G.-uri

Pe raza Orasului actioneaza Ong-uri ce au domenii de activitate diferite:
-

Asociatia Grupul de Actiune Locala “Drumul Carelor” este un parteneriat publicprivat realizat în baza principiilor Programului Național de Dezvoltare Rurală – Axa 4
Leader și reuneşte 51 de parteneri (15 reprezentanți ai sectorului public, 24 reprezentanți
ai sectorului privat, 12 reprezentanți ai societății civile). Componența publică și privată
respectă proporțiile privind parteneriatul, respectiv 70,59 % - sectorul privat, 29,41% sectorul public.
În componenţa sa teritoriul GALDC cuprinde următoarele localităţi: Beleţi-Negreşti,
Bogaţi, Boteni, Boţeşti, Davideşti, Hârtieşti, Leordeni, Priboieni, Stâlpeni, Topoloveni,
Vultureşti – Judeţul Argeş, respectv Hulubeşti – Judeţul Dâmboviţa.
Teritoriul aferent GAL Drumul Carelor, se întinde pe o suprafaţă de 536,75 km² din care
fondul forestier ocupă o suprafaţă de 266,57 km² .
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Obiectivul general este crearea și funcționarea inițiativelor de dezvoltare locală la nivelul
teritoriului Drumul Carelor.
Asociatia Centrul de Consiliere si Educare Pentru Persoanele Aflate in Situatii de
Risc “SF. DUMITRU” infiintat in anul 2005 si acreditat ca furnizor privat de servicii
sociale avand ca scop dezvoltarea capacitatii sistemului de asistenta sociala la nivel local
si zonal pentru a raspunde nevoilor cetatenilor prin crearea serviciilor comunitare
destinate persoanelor aflate in situatii de risc: persoane cu dizabilitati si persoane aflate
in dificultate.
Asociatia “Farmecul Copilariei” s-a infiintat in anul 2008, are sediul in incinta
gradinitei Lumea Copiilor- Topoloveni si isi propune desfasurarea unor activitati
generale, specifice, dar si a alternativelor step by step.
Ca obiect de activitate gasim printre altele: sustinerea proiectelor gradinitei Lumea
Copiilor; dezvoltarea si consolidarea parteneriatelor in implementarea activitatii
educationale; dezvoltarea unor proiecte prin parteneriat care au ca obiect strangerea de
fonduri, etc
Asociatia “Clubul Sportiv Top Arena Topoloveni” infiintata in anul 2009 avand ca
obiect organizarea si administrarea activitatilor sportive la urmatoarele ramuri de sport
si domenii de activitate: sah, tenis, tenis de masa, volei, fotbal, handbal, judo, ciclism,
baschet, atletism, box, oina, automobilism, etc.
Asociatia detine Certificat de Identitate Sportiva eliberat de Ministerul Tineretului si
Sportului.
Asociatia “Virtutea Senectutii” a fost infiintata in anul 2008 si este asociatia
pensionarilor din orasul Topoloveni avand ca obiect de activitate printre altele si :
initierea, organizarea si participarea la activitati educative, simpozioane, sesiuni tehnicostiintifice, etc ; organizarea de excursii in tara si strainatate pentru membrii asociatiei la
preturi accesibile sau gratis; asigurare de asistenta juridica pentru membrii asociatiei;
Pe raza Orasului Topoloveni isi deruleaza activitatea si Centrul de zi pentru copiii
aflati in situatii de risc- are in ingrijire un nr. de 30 copiii aflati in situatii de risc. (acestia
au parintii plecati in strainatate ei fiind in grija bunicilor sau a unui tutore)
In cadrul centrului acesti copii beneficiaza de supraveghere avizata din punct de vedere
psihologic, precum si de ajutorul unor cadre specializate in domeniul educational
(pentru efectuarea temelor si a activitatilor legate de scoala), beneficiind de asemenea
de o masa gratuita.
Deasemenea la nivelul localitatii noastre este organizat sub forma unei Asociatii de
Dezvoltare Intercomunitara ”Consortiul Zonal Topoloveni” ce are ca obiect de
activitate punerea la dispozitia institutiilor publice a unor servicii ce nu ser pot realiza in
cadrul acestora(ex: audit public intern, consultanta in proiecte, realizarea de proiecte,
etc)
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2.6.

ECONOMIA

Tabel nr. 31 - Structura agenților economici din Topoloveni, în funcție de domeniul lor de
activitate
STRUCTURA AGENTILOR ECONOMICI, IN FUNCTIE
DE DOMENIUL DE ACTIVITATE
Pondere in
Nr
crt

Domeniul de activitate

1

Comert cu ridicata si cu
autovehiculelor si motocicletelor

2

Numar
societati
amanuntul;

Repararea

totalul
societatilor

243

43,12%

Hoteluri si restaurante

30

4,21%

3

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice

15

2,11%

4

Agricultura, Silvicultura si Pescuit

29

4,08%

5

Industria prelucratoare

11

1,54%

6

Distributia apei; Salubritate;
activitati de decontaminare

4

0,56%

7

Transport si depozitare

29

4,07%

8

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii
8
suport

1,12%

9

Informatii si comunicatii

2

0,28%

10

Constructii

155

21,76%

11

Intermedieri financiare si Asigurari

7

0,98%

12

Activitati de spectacole culturale si recreative

6

0,84%

13

Alte activitati de servicii

173

24,34%

TOTAL

712

100%

Gestionarea

deseurilor,

Sursa: Serviciul fiscal orasenesc Topoloveni
Se observa in tabelul nr.31 ca cea mai mare pondere in structura agentilor economici
din orasul Topoloveni respective 80,2% o reprezinta firmele cu domeniul de activitate comert
cu ridicata si cu amanuntul, constructii si alte activitati de servicii.
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Acest aspect poate fi pus si pe seama faptului ca orasul Topoloveni este situate in
apropierea marilor aglomerari urbane precum Bucuresti si Stefanesti.
Tabel nr. 32 - Evoluția societăților din orașul Topoloveni în perioada 2011-2014
Tipuri de societati

2014

2013

2012

2011

Microintreprinderi

179

159

20

18

Intreprinderi mici

395

383

489

492

Intreprinderi inactive

138

134

113

68

Total societati existente, din
care:
712

676

622

578

- noi infiintate

36

54

44

75

- active

574

542

509

510

Sursa: Serviciul fiscal orasenesc Topoloveni
Din totalul celor 574 societăți active, 31,18% sunt microintrepinderi, respectiv au
maxim 9 angajați şi o cifră de afaceri anuală şi/sau active totale anuale de maxim 2 milioane
EUR.
Principalii agenți economici care își desfășoară activitatea în orașul Topolovenisunt
prezentați în tabelul de mai jos.
Tabel nr. 33 - Lista cuprincipalii agentii economici de pe raza orașului Topoloveni

63

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România

Nr.
crt.

1.

Denumire
societate

Componente
Auto

Localitatea

Topoloveni

2.

Elemente
Comanda

3.

SC Bamesa Otel
SA
Topoloveni

Topoloveni

Nr.
ang Cifra
ajat afaceri
i

de

362 62.500.391

114 20.928.413

Profit

Domeniul de activitate

1.674.625

CAEN
–
2932Fabricarea altor piese si
accesorii
pentru
autovehicule

285.686

CAEN
–
2932Fabricarea altor piese si
accesorii
pentru
autovehicule

23.238.16
103 434.168.137
6

CAEN – 2562 –
Operatiuni de mecanica
generala

4.

SC Conalim 2005
Topoloveni
SRL

28 11.236.799

241.464

CAEN – 4120 – Lucrari
de constructii a cladirilor
rezidentiale
si
nerezidentiale

5.

SC Gold Plast
Production SRL Topoloveni

456 90.645.668

5.953.336

CAEN – 2229 –
Fabricarea altor produse
din material plastic

18752

CAEN
–
1039Prelucrarea
si
conservarea fructelor si
legumelor

6.

MGC
International

Topoloveni

78 22.936.728

Investment SRL

CAEN – 1071
Fabricarea painii

–

334.414

CAEN – 1071
Fabricarea painii

–

243.686

CAEN – 0811 –
Extractia
pietrei
ornamentale si a pietrei
pentru constructii

7.

SC
Panimar
Topoloveni
Grup 2000 SRL

57 533.800

110425

8.

SC
Spicul
Topoloveni
Brancovenesc
SRL

78 7.493.907

9.

Grup Industrial
Filler si Pulbere Topoloveni
SRL

21 6.297.486

Sursa: Mfinante.ro
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2.6.1. Industria
Sectorul industrial in orasul Topoloveni este diversificat activitatile societatilor din
Topoloveni dezvoltandu-se in sectoare precum: industria alimentara (prelucrarea legumelor si
fructelor, fabricarea painii ), industria constructoare de masini, industria maselor plastice,
industria textila, etc

2.6.2. Agricultura
Tabel nr.34 - Suprafața agricolă, pe categorii de folosință în anul 2014:
Categorii de folosinta

Suprafata (ha)

Ponderea
suprafetelor (ha)

- arabil

1431

40 %

- pasuni si fanete

248

~ 7%

- vii si livezi

270

7, 4 %

Total teren agricol

1949

3606

Sursa- Serviciul Urbanism Primăria Topoloveni
2.6.2.1.Situația terenurilor, pe categorii de folosință, potrivit Recensământului
agricol din anul 2010

Terenul arabil .

985, 39 ha

Grădina familială

49, 47 ha

Păsuni si fânete

241, 78 ha

Culturi permanente –

227, 35 ha

Suprafata agricolă utilizată (SAU) .

-1503, 99 ha

Suprafata agricolă neutilizată .

-257, 66 ha
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Suprafata agricola utilizata

din care:

Localitate

Teren
arabil

Gradini
familial
e

Culturi
Pasuni si
permanent Total
fanete
e

Suprafata
agricola
neutilizat
a

JUDET Arges

0

0

0

0

0

Orasul
Topoloveni

985,39
ha

49 ha

241,78
ha

227, 35 ha 1503 ha

0

Suprafete
ocupate
Suprafata Cranguri cu cladiri, Helestee
impadurit in sistem curti,
, iazuri,
de
rotatie
a
drumuri, balti
pe termen cariere
scurt
etc.

Suprafata
totala
a
exploatati
ei agricole

0

257,66 ha 612ha

0

0

0

0

0

767 ha

34 ha

3234 ha

Tabel nr. 35 - Suprafata agricola utilizata, suprafata agricola neutilizata si alte suprafete (hectare), pe categorii de folosinta

66

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

67

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România

Tabel nr.37 - Exploatații agricole (număr) după modul de detinere a suprafeței agricole utilizate

Modul de detinere a suprafetei

Oraș Topoloveni

In proprietate

1370,66

In concesiune

-

In arenda

133,34

In parte

-

Utilizat cu titlu gratuit

-

Alte moduri

-

Total

1503 ha

Sursa- Recensământul agricol 2010
In tabelul nr.37 se prezinta situatia exploatatilor agricole dupa modul de detinere
observand ca la nivelul anului 2010 cea mai mare parte a exploatatilor agricole fiind ale
proprietarilor persoane fizice, explicatia fiind aceea ca suprafata agricola este forte divizata.
Tabel nr. 38 - Exploatații agricole (numar) care utilizează terenul arabil, după modul de
deținere al acestuia

Modul de detinere al terenului
Oraș Topoloveni
arabil
In proprietate

913,03

In concesiune

-

In arenda

121, 83 ha

In parte
Utilizat cu titlu gratuit
Alte moduri
Total

1034

Sursa- Recensământul agricol 2010
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Tabelul nr.38 sintetizeaza exploatatiilor agricole care folosec terenul arabil dupa modul
de detinere al acestuia observandu-se ca cea mai mare parte se afla in proprietatea persoanelor
fizice.

Tabel nr.39 - Exploataţii agricole (număr), pe clase de mărime a terenului arabil
Clase de marime

Oras
Topoloveni

Sub 0,1 ha

222

0,1 - 0,3 ha

312

0,3 - 0,5 ha

718

0,5 - 1 ha

436

1-2 ha

292

2-5 ha

39

5-10 ha

10

10-20 ha

6

20-30 ha

5

30-50 ha

-1

50-100 ha

3

peste 100 ha

-

Total
Sursa- Recensământul agricol 2010

Tabelul nr.39 prezinta exploatatiile agricole pe clasa de marime si vedem ca predomina
categoriile deexploatatii de mica anvergura, fiind totusi otendinta usoara de comasare a
terenurilor.
2.6.2.2.

Cultura plantelor
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Tabel nr.40 - Suprafețele cultivate în Topoloveni, conform Recensământului agricol 2010

Oraș Topoloveni
Suprafaţa
cultivată

Culturi

Jud. ARGES
Suprafaţa
Pondere din teren cultivată
arabil
(hectare)

(hectare)
Grâu comun si grâu spelt

135

51703

Porumb

503

54975

Plante tehnice (floarea soarelui,
rapiță si soia)

18997

Legume, pepeni (in camp si in
93
sere)

3078

Plante de nutreţ (fân şi masă
verde, leguminoase pentru 170
nutreţ- lucernă, trifoi)

21045

Cartofi

25

4096

Alte culturi

2 capsuni

139

Neinsamantat

73

12836

TOTAL
ARABIL
(din
1001
suprafața agricolă utilizată)

166869

La nivelul terenului arabil observam ca cea mai preponderenta parte este ocupata de
cultura porumbului.

Tabel nr. 41 - Suprafețele cultivate în orasul Topoloveni
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Suprafaţa cultivată
Cultura
(hectare)
Meri

10 ha

Pruni

30 ha

Alti pomi fructiferi

14 ha

Struguri de masa

10 ha

Struguri de vin

169 ha

TOTAL

233 ha

Sursa- Recensământul agricol 2010
Se observa ca cea mai mare parte a terenurilor destinate cultivarii pomilor fructiferi si
vitei de vie observam ca cea mai mare parte este ocupta de vita de vie
Productivitatea sectorului agricol
Tabel nr. 42 - Situația producțiilor medii la principalele culturi in județul Arges
Denumire cultura

U.M

Productia
2011

Productia
2014

Diferenta
+/-

Diferenta
%

Grau

Kg/ ha

3575

2832

-743

79,21%

Porumb

Kg/ ha

4563

3794

-769

83,14%

Pepeni verzi si galbeni

Kg/ ha

15667

21500

+5833

137,23%

Cartofi

tone

16429

14116

-2313

85,92%

Prune

tone

103461

57511

-45950

55,58%

Meri

tone

57358

44749

-12609

78,01%

Struguri

tone

3473

4898

+1425

141,03%

Sursa-INSSE Tempo online
2.6.2.3.

Creșterea animalelor

Tabel nr.43 - Efectivele de animale din orasul Topoloveni, conform Recensământului
agricol 2010
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Efective de animale (capete) Jud. ARGES

Topoloveni

Bovine

63866

203

Ovine

160081

141

Caprine

25224

117

Porcine

184824

868

Păsări

2462742

16699

Cabaline

14194

93

Familii de albine

43611

197

TOTAL

2954542

18318

Sursa: INSSE TEMPO ONLINE
2.6.2. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

2.6.3. Calitatea mediului (apă, aer, sol)
Gradul de poluare a apei ,solului si aerului a scazut in Localitate datorita infiintarii a
Serviciului de Salubritate infiintat in anul 2006 prin colectarea de reziduri menajere in recipiente
speciale pe sortimente(sticla, metal, hartie, material plastic)si controlul depozita
Datorita Statiei de Epurare din Localitate a apelor uzate , gradul de poluare a apei a scazut
prin epurarea apelor reziduale cu ajutorul filtrelor , a unor substante chimice sau a unor bacterii
biodegradante etc.
Controlul depozitarii deseurilor solide astfel incat substantele nocive sa nu se infiltreze in
panza freatica duce la o apa nepoluata.
Prin realizarea Proiectului ’’Extinderea retelelor de apa si apa uzata in judetul Arges’’ se
organizeaza corect sistemele de canalizare si instalatiile locale si astfel scade riscul de poluare a
apei;
Calitatea aerului in Topoloveni a crescut datorita plantarii unor zone verzi .In anul 2010
s-a realizat Proiectul ’’Plantare terenuri degradate in orasul Toploveni’’ plantandu-se o suprafata
de 65,96 de ha.

2.6.4. Managementul deșeurilor
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Prin Hotărarea Consiliului Local Topoloveni nr. 30 din 29.03.2006 a fost aprobată
înființarea Serviciului de salubrizare al orașului Topoloveni, fiind stabilită ca formă de gestiune gestiunea delegată. Ca urmare a îndeplinirii procedurii de delegare a gestiunii prin Hotărarea
Consiliului Local Topoloveni a fost atribuit contractul de gestiune către SC Financiar UrbanSRL,
pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii.
Pe de altă parte orașul Topoloveni, s-a asociat cu alte localități din județul Arges, în vederea
elaborării unui proiect cu finanțare externă, privind managementul deșeurilor urbane. Astfel, în
prezent, în judetul Arges se află în derulare proiectul „Sistemul Integrat de Management al
Deşeurilor în judeţul Arges”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013. Prin acest proiect se vor
achiziționa pubele necesare pentru dotarea gospodăriilor din întregul județ, containere pentru
colectarea separată a materialelor reciclabile la compactoare și autospeciale pentru transportarea
deșeurilor, vor fi construite stații de sortare, transfer și compostare, urmând să fie închise și
ultimele depozite neconforme.
În acest moment SC Financiar Urban SRL desfășoară activități de colectare și transport
deșeuri menajere, deșeurile colectate de la populația din Topoloveni fiind transportate la Rampa
Davidesti, fără a realiza și selectarea acestora. Autoritățile locale din orașul Topoloveni fac eforturi
în ceea ce priveste aplicarea legislației privind protecția mediului, precum și oferirea unei educații
ecologice tuturor locuitorilor orașului.
Sursele de deșeuri din Topoloveni sunt: deșeuri menajere provenite de la populaţie şi
agenţii economici, deșeuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi, parcuri, deșeuri menajere
spitaliceşti.
Compoziţia deșeurilor menajere din orasul Topoloveni:
-

material organic cu umiditate ridicată –120 t .
hârtie 10,1 t
metale 0,08 t
sticlă 8,00 t
cenuşă 6,24 t
diverse alte reziduuri 159,65 t

Cantitatea dedeșeuri menajere colectate anual in perioada 2009-2013 – cca. 304,07
tone/an. (Informatii puse la dispozitie de operatorul de slaubrizare S.C. Financiar Urban
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2.6.5. Spațiile verzi
In tabelele 44 si 45 este expusa situatia spatiilor verzi si a fondului forestier din Orasul
Topoloveni.
Tabel nr. 44 - Repartiţia spaţiilor verzi

Tipuri

de Nr.

spatii verzi

Denumirea bunului

Elemente de identificare

71

Spatii verzi in zona centrala

Str. Calea Bucuresti, in fata
obiectivelor : C.L. Topoloveni;
bloc P36; bloc P34; in fata
blocurilor de locuinte : P33, P32,
P5, P4, P5a. S.t.= 13.553 mp

72

Spatii verzi situate in zona Str. Parcului, in fata blocurilor :
blocurilor de locuinte
P29, P40, P36,P37,P38,P21,

inventar
din
Domeniul
Public

Spaţii verzi
publice
cu
acces
nelimitat

P21a,P20.
Str. Inv. Biolaru, in fata
blocurilor P56,P13,P14,P57,P15,
P39,P16,P30. S.t.=11.267 mp
73

Spatii verzi situate in zona In fata blocurilor CC4, CU3, P3.
blocurilor de locuinte
S=770 mp

75

Spatii verzi situate in zona In fata blocurilor P27,P26b,P28c
blocurilor de locuinte
P28a. S.t.= 1.160 mp

89

Spatii verzi pe str. Calea Situate de o parte si de alta a
Bucuresti
trotuarelor amenajate S=21.800
mp

98

Spatii verzi pe str. Inv. Ion Situate de o prte si de alta a
Mihalache
strazii, incepand de la intersectia
cu DN7 si pana la Scoala Primara
Tiganesti Linie S=11.360 mp

110

Spatii verzi pe str. Vitichesti
74

Situate de o parte si de alta a
strazii S=2.580mp
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126

Spatii verzi pe str. Garii

Situate de o parte si de alta a
strazii S=1.368 mp

Spaţii verzi 302
publice
cu
acces limitat

Teren reprezentand curtea Liceu tehnologic Tiganesti centru
scolii
. S= 4.780 mp

311

Teren reprezentand curtea Scoala Generala Golestii Badii
scolii
S=3.518 mp.Str. Calea Bucuresti
N, teren arabil S DN7, E Pietroi
Nicolae si Mihai Constantin, V
Tacica Vasile l

318

Teren reprezentand curtea Scoala Primara Tiganesti Linie
scolii
S=1.754 mp .

N Crintoiu Stefan si Martin
Gheorghe, E DJ702, V Ulita
Botarcani, S most. Marculescu

N=Drum vicinal, E=Teren arabil,
S=Musa Ion, V=DJ702
8

Parc
dendrologic
Verzea

punct Str. Vitichesti, S=33.405 mp, cu
vecinii : N=proprietate Dinescu
Nicolae, E=str. Vitichesti+propr.
pers fizice S-V propr. Ionescu
Codreanu si Costea Aurica

Parc Ocol Silvic
Gheorghe Popovici”

“Ing. Str. Calea Bucuresti S=20.000
mp

Sursa: Biroul urbanism oras Topoloveni

2.6.6. Fondul forestier
Tabel nr. 45 – Fondul forestier jud. Arges
An

Suprafata
forestier (ha)

2009

276.800

fondului Volumul de lemn recoltat
(mc)
283.400
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2010

277.000

593.400

2011

276.800

676.500

2012

276.800

794.300

Sursa: INSSE, Tempo online

2.6.7. Riscuri naturale

a)
b)
c)
d)
e)

Riscuri generate de deșertificare
Riscuri generate de inundaţii
Incendii de pădure, pajişti comunale
Alunecari de teren
Cutremur
Situaţii de urgenţă

2.6.8.

Situaţia de urgenţă reprezinta un eveniment excepţional, cu caracter non militar, care prin
amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile
materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare
adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al
forţelor şi mijloacelor implicate.
În Orașul Topoloveni funcţionează servicii de urgenţă profesioniste:

1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU), organizat pe cele două activităţi
principale:
-

informare publică şi prevenire;
intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a formaţiunilor profesioniste
specializate.

Serviciile de interventie - sunt asigurate de SVSU, cu următoarele utilaje:
- tractoare – 1 buc
- motopompe – 5 buc
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De asemenea, pe raza Orașului Topoloveni există și un serviciu pentru ajutor de urgență –
S.M.U.R.D. – dotat corespunzător precum și Garda de Intervenție nr.2 aflată în subordinea
Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș – Pompierii Militari.
2.7.

ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

Administraţia publică în orașul Topoloveni este organizată şi funcţionează potrivit
prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile
Consiliului Local.
Administraţia publică din oraș se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor
autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei
publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes
deosebit.
Primarul, viceprimarul și secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului,
constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la
îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente
ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi gestionarea,
în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile
legii.
În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este
şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei
publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte
autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.
Consiliul Local al orașului Topoloveni este compus din 17consilieri locali pe perioada
2012-2016, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de
legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit legislației, numărul
membrilor fiecărui consiliu local se stabililește prin ordin al prefectului, în functie de populatia
orasului, raportata de Institutul National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a
anului in care se fac alegerile sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile.
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Aparatul de specialitate al Primariei orașului Topoloveni cuprinde 49 de posturi, structurate
pe departamente de specialitate, astfel:
-

Demnitari - 2 persoane

-

Funcții publice - 29 (din care 4 functii publice de conducere si 25 funcții publice de

execuție)
-

Contractuali - 18 (0 de conducere si 18 de executie )

Din totatul de 49 de posturi, 42 sunt ocupate, iar 7 sunt declarate vacante.

În subordinea Primarului funcționează Aparatul de specialitate al acestuia, structurat pe
Servicii si Birouri.
În subordinea Consiliului Local funcționează următoarele Servicii și Instituții Publice :
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ORGANIGRAMA PRIMARIEI ORAȘULUI
ANEXA NR.1

ORAŞUL TOPOLOVENI

la HCL nr._____
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Indicatori ai cheltuielilor operationale sau care reflecta rigiditatea acestora (RCO)

Denumire indicator

2010

2011

2012

2013

2014

RCO1 Cheltuieli totale de 5.717.051
personal

5.121.733 5.606.909

6.515.912

7.521.555

RCO1a Cheltuieli totale de 546,72
personal pe locuitor

489,97

535,88

624,18

-

RCO1b
Ponderea 46,25%
cheltuielilor totale de
personal in cheltuielile
operationale

59,24%

51,54%

56,44%

60,03%

RCO2
Cheltuieli
de 1.916.501
personal autonome (fara
invatamant)

1.671.733 1.879.631

2.097.912

2.213.679

RCO2a Cheltuieli de 183,27
personal autonome (fara
invatamant) pe locuitor

159,93

179,64

199,24

-

RCO2b
Ponderea 15,50%
cheltuielilor de personal
autonome
(fara

19,33%

17,28%

18,02%

17,67%
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invatamant) in cheltuielile
operationale
RCO3
Cheltuieli de 6.189.497
personal, cu subventii
pentru
acoperirea
diferentelor de pret si tarif
si cu asistenta sociala

5.307.318 5.803.577

6.750.472

7.770.328

RCO3a Cheltuieli de 591,90
personal, cu subventii
pentru
acoperirea
diferentelor de pret si tarif
si cu asistenta sociala pe
locuitor

507,73

554,68

646,66

-

RCO3b
Ponderea 50,07%
cheltuielilor de personal,
cu
subventii
pentru
acoperirea diferentelor de
pret si tarif si cu asistenta
sociala in total cheltuieli
operationale

61,39%

53,34%

58,47%

62,02%

RCO4
operationale

Cheltuieli 12.361.260 8.645.762 10.879.775 11.544.776 12.528.878

RCO4a
Cheltuieli 1.182,10
operationale pe locuitor

827,10
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RCO4b
Ponderea 93,04%
cheltuielilor operationale
in total cheltuieli

69,72%

58,41%

41,30%

61,97%

2013

2014

Capacitatea de investire si de contractare de imprumuturi (CID)

Denumire indicator

2010

CID1 Cheltuieli cu
serviciului datoriei

2011

2012

finantarea 765.100 1.365.000 1.339.000 1.269.000

1.232.900

CID1a
Cheltuieli cu finantarea 73,16
serviciului datoriei pe locuitor

130,58

127,97

121,57

-

CID1b Ponderea cheltuielilor cu 5,75%
finantarea serviciului datoriei in total
cheltuieli

11,00%

7,18%

4,54%

6,09%

CID2 Serviciul anual al datoriei ca 18,22%
pondere in veniturile curente totale
(autonome)

43,37%

35,16%

32,48%

30,62%

CID3 Cheltuieli
investitiile

totale

CID3a Cheltuieli
totale
investitiile pe locuitor

cu 924.626 2.740.253 4.512.441 15.815.369 6.786.570
cu 88,42

262,15

82
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-
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CID3b Ponderea cheltuielilor totale 6,96%
cu investitiile in total cheltuieli

22,10%

24,23%

56,58%

33,57%

CID4 Ponderea serviciul datoriei 82,75%
pentru imprumuturile pe termen lung
in cheltuielile totale cu investitiile

49,81%

29,67%

8,03%

18,17%

2011

2012

2013

2014

Capacitate de Management Financiar (CMF)

Denumire indicator

2010

CMF1
Rezultatul (excedentul sau +17070
deficitul) operational brut
CMF1a
Ponderea rezultatului
(excedent/deficit) operational brut in
total venituri operationale
CMF2 Ponderea rezervelor in total
cheltuieli
CMF3
Rezultatul
(excedent/deficitul) operational net

83

+2260466 +422312 +2510513

-1231429
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CMF3a
Ponderea rezultatului
(excedent/deficit) operational net in
total venituri operationale

Indicatori privind evaluarea veniturilor:
Indicatori ai veniturilor sau care reflecta capacitatea de a genera venituri (CGV)

Denumire indicator

2010

2011

2012

2013

2014

CGV1 Venituri din impozitul pe proprietate

2.037.834

2.205.601

2.551.891

2.544.632

2.597.480

CGV1a Venituri din impozitul pe proprietate pe 194,88
locuitor

211,00

243,90

243,76

13,68

CGV1b Ponderea veniturilor din impozitul pe 15,31
proprietate in total venituri

15,04

15,43

16,15

13,68

CGV2 Venituri proprii fiscale

11.803.056 10.816.762 12.958.435 12.756.540 15.960.244

CGV2a Venituri proprii fiscale pe locuitor

1128,72

1034,80

1238,50

1215,72

-

CGV2b Ponderea de venituri proprii fiscale in
total venituri
CGV3 Veniturile curente proprii (fiscale si 11.825.009 10.847.659 12.942.502 12.787.437 15.967.179
nefiscale)
84

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

CGV3a Venituri curente proprii (fiscale si 1130,82
nefiscale ) pe locuitor

1037,75

1236,98

1224,97

-

CGV3b Ponderea veniturilor curente proprii 88,89
(fiscale si nefiscale) in totalul veniturilor

73,99

78,25

81,16

84,11

CGV4 Venituri curente totale (autonome)

3.147.169

3.808.456

3.907.008

4.026.482

301,08

363,99

374,27

-

4.199.288

CGV4a Venituri curente totale (autonome) pe 401,58
locuitor
CGV4b Ponderea veniturilor curente totale
(autonome) in total venituri
CGV5 Venituri operationale

12.361.260 9.446.492

11.054.359 11.994.845 12.913.634

CGV5a Venituri operationale pe locuitor

225,81

903,71

1056,52

1149,04

CGV5b Ponderea veniturilor operationale in 92,92
total venituri

64,43

58,03

39,37

CGV6

1.477.948

5.214.121

7.994.810

18.470.009 6.071.129

141,33

498,81

764,10

1769,33

-

CGV6b Ponderea veniturilor pentru investitii in 11,11
total venituri

35,57

41,97

60,62

31,98

CGV7 Total venituri pe locuitor

1402,53

1820,62

2918,37

-

Venituri pentru investitii

CGV6a Venituri pentru investitii pe locuitor

1272,16

85
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Gradul de colectare a veniturilor proprii 85,10

86,15

Gradul de colectare a veniturilor dintr-un anumit
impozit - raportul dintre incasarile efective dintrun impozit anume si totalitatea obligatiilor de
plata ale contribuabililor aferente acelui impozit.
Gc = Incasari/Debit
Gradul de colectare a tuturor impozitele locale media ponderata a gradelor de colectare ale
diferitelor impozite in raport cu incasarile din
aceste impozite:

86

89,56

85,09

90,16
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2.10 Conditii care asigură mediul adecvat pentru dezvoltare durabilă
De-a lungul timpului administratia locala din orasul Topoloveni a manifestat interes si
deschidere in ceea ce priveste cooperarea intra-judeteana, intra-regionala si nationala , fapt ce a
condus la stabilirea unor stranse relatii cu celelalte administratii locale din zona.
De altfel, la initiativa administratiei publice locale din orasul Topoloveni, a luat fiinta si
„Asociatia Grupul de Actiune Locala Drumul Carelor” , asociatie ce are in componenta 12 unitati
administrativ – teritoriale (parteneri publici) si Consiliul Judetean Arges. Totodata, in orasul
Topoloveni isi are sediul si Consortiul Zonal Topoloveni, structura de tip A.D.I. – ce asigura
exercitarea functiei de audit public intern la nivelul unitatilor administrativ teritoriale asociate.
In ceea ce priveste autonomia locala , aceasta se manifesta prin actele administrative emise de
Consiliul Local Topoloveni – respectiv Hotarari de Consiliu – si care au in vedere crearea unui
spatiu propice de manifestare a initiativelor private din orasul nostru. Avem in vedere aici
identificarea unor masuri de sprijin venite in ajutorul agentilor economici – fiind vorba de
schemele de minimis aprobate si promovate de autoritatea publica locala, cu implicarea si avizul
Consiliul Concurentei . De asemenea, se are in vederea acordarea de facilitati fiscale si scutiri de
la plata impozitelor si taxelor locale, agentilor economici ce au in plan modernizarea / dotarea cu
tehnologie / imbunatatirea conditiilor de lucru si extinderea capacitatilor de productie existente.
Din analiza realizata la nivelul institutiei, a rezultat ca un procent de peste 60% din personalul
incadrat in aparatul de specialitate al primarului precum si din serviciile aflate in subordinea
Consiliul Local Toploveni, sunt persoane cu studii superioare. Pregatirea profesionala a
functionarilor incadrati este o preocupare constanta, si anual in Bugetul de venituri si cheltuieli
sunt prevazute sumele necesare pregatirii profesionale a salariatilor (inclusiv personalul
contractual existent).
In privinta impozitelor si taxelor locale, de mentionat este faptul ca acestea nu au cunoscut
majorari in ultimii trei ani fiscali – 2015-2014-2013 - (respectiv au ramas la nivelul anului 2012)
desi actele normative in vigoare permiteau majorarea acestora in functie de nevoile autoritatii
publice locale. Orasul Topoloveni a ales sa le pastreze la acelasi nivel in ideea de a nu mari „povara
fiscala” la nivelul persoanelor fizice dar si de a ajuta si a incuraja agentii economici existenti la
nivelul orasului. Se poate observa din analiza indicatorilor de venituri ca la nivelul orasului gradul
de colectare este peste 85% in ultimii 5 ani.
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2.11 INDICATORI PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE finantate prin proiecte
NR
ctr

Proiect - nume

Nume finantator

Obiectiv general

Rezultate

Valoare totala

Contributie
proprie

Finantare
nerambursabila/
rambursabila

Consolidare – restaurea şi
valorificare turistică
Biserica cu Hramul Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril ,
Inuri , oraş Topoloveni
1.

2.

Consolidare- restaurare şi
valorificare turistică
Biserica cu Hramul
Adormirea Maicii Domnului
, din Goleştii Badii , oraş
Topoloveni

Programul Operaţional Regional
2007-2013, AP 5 “Dezvoltarea
durabila si promovarea
turismului”, D.M.I 5.1 “Restaurarea
si valorificarea durabila a
patrimoniului cultural, crearea si
modernizarea infrastructurilor
conexe”

Intarirea rolului turismului in
economia locala si cresterea
contributiei sale la dezvoltarea acestei
zone, ca urmare a dezvoltarii
turismului cultural – religios, forma
noua in cadrul activitatilor turistice
practicate in localitatea Topoloveni si
in zonele invecinate.

1)De restaurare a monumentului in sine,
pentru readucerea la starea initiala si
durabilitatea sa peste veacuri in aceasta
forma, care se bazeaza pe folosirea
combinata a unor metode si tehnologii
specific acestui tip de monumente cu
materiale si tehnici dintre cele mai modern;

Programul Operaţional Regional
1. 2
2007-2013, AP 5 “Dezvoltarea
durabila si promovarea
turismului”, D.M.I 5.1 “Restaurarea
si valorificarea durabila a
patrimoniului cultural, crearea si
modernizarea infrastructurilor
conexe”

Intarirea rolului turismului in
economia locala si cresterea
contributiei sale la dezvoltarea acestei
zone, ca urmare a dezvoltarii
turismului cultural-religios, forma
noua in cadrul activitatilor turistice
practicate in localitatea Topoloveni si
in zonele invecinate.

1)De restaurare a monumentului in sine,
pentru readucerea la starea initiala si
durabilitatea sa peste veacuri in aceasta
forma, care se bazeaza pe folosirea
combinata a unor metode si tehnologii
specific acestui tip de monumente cu
materiale si tehnici dintre cele mai
modern;

4.107.369,83 lei

148.878,60 lei

Contributia UE:
2.754.544,39 lei,
Contributia
Guvernului Romaniei:
421.283,26 lei

2)De valorificare in scop turistic a acestui
monument, etapa care se bazeaza in cea
mai mare parte pe interventia utilizarii
mijloacelor celor mai moderne de informare
si comunicare.
7.221.758 lei

109.199,14 lei

Contributia UE:
4.640.963, lei,
Contributia
Guvernului Romaniei:
709.794,41 lei

2)De valorificare in scop turistic a acestui
monument, etapa care se bazeaza in cea
mai mare parte pe interventia utilizarii
mijloacelor celor mai moderne de
informare si comunicare.
3.

Modernizarea şi
reabilitarea reţelei de străzi

Programul Operaţional Regional
2007-2013 , Axa prioritară 2

Imbunatatirea infrastructurii regionale
in vederea sprijinirii unei dezvoltari
durabile a polului urban de crestere

88

Prin aceasta investie se urmareste
asigurarea cresterii traficului de marfa si
pasageri cu 5% precum si

24.710.503,49 lei

2.891.826,56 lei

Asistenta financiara
nerambursabila

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România

urbane în oraşul
Topoloveni

Îmbunătăţirea infrastructurii
regionale şi locale de transport.

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

Topoloveni, in cadrul regiunii Sud
Muntenia

reabilitarea/modernizarea a 7,79880 km de
strazi urbane.

solicitata:
17.455.568,79 lei

Obiectivul specific al proiectului este
fluidizarea traficului inregistrat in cele
7 strazi reabilitate(str. Maximilian
Popovici, str. Slt. Mihai Mihail, Str.
Prof. Ioan Raducanu, str. Zavoiului,
str. Carcinov, str. Nucilor, str. Maior
Gh. Cocioceanu) si reducerea timpului
de transport, precum si modernizarea
si extinderea utilitatilor existente in
corpul drumului respectiv a retelelor
de apa si a retelelor de canalizare.

4.

Infiintare Centru National
de Informare si Promovare
Turistica in Orasul
Topoloveni, judetul Arges

Programul Operaţional Regional
2007-2013, AP 5 “Dezvoltarea
durabila si promovarea
turismului”, D.M.I 5.3 ”Promovarea
potentialului turistic si crearea
infrastructurii inecesare, in scopul
creșterii atractivitatii României ca
destinatie turistica” Operațiunea Crearea Centrelor Naționale de
Informare și Promovare Turistică
(CNIPT) și dotarea acestora

Obiectivul general al proiectului
consta in demararea unor actiuni
care sa faca din orasul Topoloveni o
destinatie turistica atractiva, urmand
dezvoltarea durabila a produselor
turistice in scopul cresterii numarului
de turisti, prin crearea si dotarea unui
Centru Național de Informare și
Promovare Turistică in orasul
Topoloveni, judetul Arges.

Obiectivele specifice ale acestui proiect de
investiţie au menirea de a concretiza
obiectivul general, şi constau în:
1.Construirea şi dotarea unui Centru
Naţional de Informare şi Promovare
Turistică
2.Creşterea gradului de informare a
turiştilor cu privire la produsele turistice
existente în zonă - 26%
3.Realizarea unui web-site şi a unei baze
de date cu informaţii de interes turistic.
4. Atragerea vizitatorilor pe website-ul
special creat pentru Centrul Naţional de
Informare şi Promovare Turistică - 1000/an

89

507.404,99 lei

81.937,92 lei

Asistenta financiara
nerambursabila
solicitata: 425.467,06
lei

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

5.Crearea de noi locuri de muncă
5.

6.

Plantare terenuri degradate
in extravilanul orasului
Topoloveni

AFM

Infiintare Centru de Ingrijire
de zi pentru copii aflati in
situatii de risc in orasul
Topoloveni, judetul Arges

Autoritatea Nationala pentru
Protectia Familiei si Drepturile
Copilului

2

Plantare terenuri degradate in
extravilanul orasului Topoloveni in
suprafata de 65,96 ha

Plantare terenuri degradate in extravilanul
orasului Topoloveni in suprafata de 65,96
ha

1.305.214,37 lei

Infiintarea unui centru de zi pentru
copii aflati in situatii de risc

Infiintarea unui Centru de zi pentru copiii
aflati in situatii de risc cu o capacitate de
25 de copii.

169.017 Euro

BDCE

90

412.244,97 lei

AFM acorda asistenta
finaciara
nerambursabila in
valoarea de 554.772,
48 lei – 57,36% din
valoarea totala a
cheltuielilor eligibile

64.244 Euro –
9% din costul
total

79.910,00 Euro

Valoarea totala
cheltuieli
eligibile:
967.017,45 lei
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Analiza SWOT

Primul pas in elaborarea Strategiei de dezvoltare locala a orasului Topoloveni a fost
evaluarea situatiei curente a orasului din perspectiva domeniilor cheie care a permis analiza in
detaliu a tuturor aspectelor pozitive si negative ale evolutiei sale.
Scopul final al acestei evaluari il reprezinta formularea obiectivelor strategice ale orasului
Topoloveni pe termen lung, cat si stabilirea directiilor de dezvoltare pentru a atinge obiectivele
stabilite.
Orice comunitate trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce
priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni conduce la o activitate administrativa
haotica, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma ineficient si irational resurse
pretioase.
In procesul de elaborare a strategiei s-a utilizat analiza SWOT, ca instrument managerial,
pentru evaluarea si prezentarea sintetica a aspectelor celor mai importante care vor afecta, intr-un
mod sau altul, evolutia viitoare a orasului Topoloveni.
Analiza SWOT este instrumentul care poate fi utilizat pentru a fi analizate informatiile
necesare in vederea dezvoltarii analizei competitive. Totodata, analiza SWOT constituie cea mai
importanta tehnica manageriala pentru intelegerea pozitiei strategice a unei organizatii.
Analiza SWOT are ca obiectiv de a recomanda strategiile care asigura cea mai buna aliniere
intre mediul intern si extern : alegerea strategiei corecte, incat sa fie adaptate punctele tari la
oportunitati, sa reduca la minim riscurile si sa elimine punctele slabe.
Cuvinte cheie : entitati publice, management, eficienta, puncte tari, puncte slabe,
oportunitati, amenintari.
Analiza SWOT are patru componente definitorii : puncte tari, puncte slabe, oportunitati ,
amenintari.
Punctele tari (forte) ale organizatiei definesc valorice pozitive si conditionarile interne
care pot constitui surse pentru succesul organizatiei in atingerea obiectivului managerial. De fapt,
in cadrul analizei SWOT punctele tari sunt definite atat ca valori cat si drept factori interni care
creeaza valorile.
Punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate , sunt definite ca elemente ce pot impiedica
atingerea obiectivelor.
Oportunitatile sunt definite ca fiind caile prin care pot fi influentate interesele organizatiei
sau tendinte generale prezente in mediul extern, un fel de proiectie a „binelui viitor”.
Amenintarile sunt aspecte negative sau limitari care sunt impuse organizatiei de un mediu
extern aflat in continua „miscare” (schimbare).
Analiza SWOT are ca obiectiv de a recomanda strategiile care asigura cea mai buna aliniere
intre mediul extern si intern.
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In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care, in opinia noastra, ar
trebui sa stea la baza elaborarii strategiei in vederea devoltarii durabile, si anume :
 Dezvoltare economica – principiu care are in vedere crearea de locuri de munca si
programele de formare profesionala.
 Dezvoltare infrastructura – domeniu ce face referire la competitivitate si confort social.
 Cresterea atractivitatii – principu ce are in vedere dezvoltarea si promovarea activitatilor
culturale precum si a turismului si a activitatilor de agrement.
FACTOR

PUNCTE FORTE

1.Mediul inconjurator - Retea hidrorafica bogata
(cadrul natural)
- Potential forestier
- Potential agricol si zootehnic

OPORTUNITATI

PUNCTE SLABE
- Investitii relative reduse
pentru punerea in valoare a
potentialului natural.
- Lipsa unei abordari de tip
planificare strategic ape
ermen mediu si lung.
AMENINTARI

- Dezvoltarea sectorului

- Cadrul legislativ national
care
sufera
diverse
agricol si zootehnic prin existenta
modificari
in teritoriu a GAL Drumul
Carelor
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

2.
POPULATIE, -Omogenitatea si stabilitatea - Locuri de munca prost
RESURSE UMANE, populatiei
platite
CAPITAL UMAN.
-Ocuparea fortei de munca locale
urmareste profilul economic al
orasului
- Resurse umane calificate in
domeniile in care s-ar putea
identifica oportunitati ecomice
-Predomina populatia tanara
- Grad ridicat al fortei de munca
calificata
OPORTUNITATI

AMENINTARI

- Posibilitatea accesarii unor - Migrarea populatiei –
programe
de
finantare inclusiv a functionarilor
guvernamentala
pentru
reconversie
profesionala
si
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crearea de noi locuri de munca publici in
pentru someri
economice

alte

sectoare

- Programe pentru dezvoltarea - Imbatranirea populatiei
ONG –urilor care ar da
- Valorificarea principiului
posibilitatea atragerii de fonduri
de libera circulatie a
- Programe guvernamentale de persoanelor dupa aderarea
subventionare
a
angajarii Romaniei la UE
absolventilor de invatamant de
- Lipsa fondurilor bigetare ,
orice tip
autoritati – institutii de
- Programe
europene de invatamant – mediu de
dezvoltare a resurselor umane
afaceri
PUNCTE FORTE
3.DOMENIUL
ECONOMICOFINANCIAR

PUNCTE SLABE

- Existenta brand-ului local - Lipsa centrelor de afaceri,
„Magiun de Topoloveni” – informare si consultanta in
recunoscut si promovat pe plan afaceri
national si international
- Lipsa asociatiilor de
- Existenta unui Centru National intreprinzatori locali
de Informare Turistica ce are ca
- Parteneriate public-private
scop promovarea si punerea in
insuficient dezvoltate
valoare a monumentelor istorice
existente in teritoriul unitatii
administrativ teritoriale
- Existenta agentilor economici
din diverse sectoare de activitate
(industrie alimentara, sector
hotelier,
componente
auto,
confectii – textile, societati
agricole)
- Dezvoltarea
servicii

sectorului

de

- Personal calificat in industria
auto,
confectii,
prelucrarea
lemnului
OPORTUNITATI

AMENINTARI

- Atragerea investitorilor prin - Instabilitatea legislativa
acordarea de facilitati locale
Cadrul
legislativ
- Implicarea actorilor locali din insuficient pentru sprijinul
domeniile socio-economice in IMM-urilor la debut
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rezolvarea
comunitatii
- Diversificarea
economice

problemelor - Oferta de creditare greu
accesibile (prezentarea unor
garantii mari)
activitatilor

- Programe guvernamentale si
europene
de
stimulare
a
dezvoltarii intreprinderilor
PUNCTE FORTE
4. SANATATE
ASISTENTA
SOCIALA

SI - Existenta unui Centru de Zi

PUNCTE SLABE
-

pentru copii aflati in situatii de
risc
- Cabinetele medicale existente in
cadrul Policlinicii sunt dotate
corespunzator
- ONG-urile se implica activ in
domeniul asistentei sociale
- Numar redus de persoane
asistate social
- Existenta unor spatii locative
pentru specialistii din domeniul
medical care ar dori sa se
stabileasca in orasul Topoloveni
– blocuri ANL
OPORTUNITATI

AMENINTARI

- Deblocarea angajarilor in - Costurile ridicate ale ap,
sistemul bugetar – atragerea de lipsa fondurilor si braturii
specialisti
medicale
si
birocratia
conduc la renuntarea actului
-Dezvoltarea acestui domeniu
de modernizare si dotare a
prin accesarea de fonduri
spatiilor medicale existente.
structurale si de investitii (FSI) in
cadrul exercitiului bugetar 20142020
PUNCTE FORTE
- Existenta a doua licee
5.EDUCATIE,
CULTURA, TRADITII

PUNCTE SLABE

- Dotarea insuficienta a de
grup
unitatilor
de
– unul cu profil teoretic si unul cu
invatamant;
profil tehnologic
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- Existenta a doua gradinite de - Lipsa infrastructurii pentru
stat cu program normal si a unei copii cu gr de varsta 0-3 ani
gradinite private
- Lipsa unui psiholog in
- Dotarea unitatilor scolare de fiecare scoala cu norma
invatamant
cu
echipament intreaga
informatic,
existenta
unor
Absenta
cabinetelor
cabinete specializate dotate cu
stomatologice in scoli
mijloace multimedia
- Rezultate foarte bune obtinute la
olimpiadele de nivel judetean si
national
- Gradinita cu program
prelungit – aflata in constructie
finantare
din
fonduri
guvernamentale ( PNDL – OUG
28/2013)
Colaborare
buna
intre
institutiile de invatamant si
autoritatile locale
- Obiective de patrimoniu
national (cele doua Biserici
reabilitate prin POR 2007-2013,
A.P.5, D.M.I. 5.2) incluse in
circuitul turistic
- Obiective de patromoniu local
incluse
in
grupa
B
a
monumentelor istorice (conform
Legii nr. 442/2001)
- Muzeu local
- Casa de Cultura „Pr. Ion
Ionescu”
- Existenta evenimentelor locale
si preocuparea continua a
autoritatilor locale de a mentine si
a improspata aceste traditii
(„Focul lu’ Sumedru”, „Vinaritul
la Topoloveni”)
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OPORTUNITATI

AMENINTARI

- Valorificarea traditiei sportive – - Migrarea tinerilor in
orasul Topoloveni este cunoscut
strainatate
pentru perfomantele obtinute in
cadrul competitiilor sportive
- Venituri mici din cultura,
sport, arta
( handbal, sah, tenis de masa etc)
- Construirea si dezvoltarea unei
baze sportive (proiect inceput
prin program guvernamental –
OG 7/2006 – si in prezent sistat)
Promovarea
activitatilor
sportive pentru orice varsta
- Infiintarea unor scoli de vara
- Reactivarea muzeului local
- Programe
profesionala

de

reconversie

- Dezvoltarea acestui
domeniu prin accesarea de
fonduri structurale si de investitii
(FSI) in cadrul exercitiului
bugetar
2014-2020,
Axa
Prioritara 10 – Dezvoltarea
infrastructurii educationale
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

- Existenta legaturii directe cu -Retea de drumuri locale ce
autostrada A1 Bucuresti – Pitesti necesita reabilitare ;
- Retelele nationale si judetene ce -Lipsa
unei
traverseaza
orasul
sunt ocolitoare
a
modernizate
Topoloveni

centuri
orasului

6.INFRASTRUCTURA - Parte din reteaua de strazi - Lispa pistelor pentru
SI MEDIU
urbane ( un numar de 7 strazi) din biciclete
oras
este modernizata si
- Retea de trotuare si alei
reabilitata prin POR 2007-2013
pietonale insuficienta ;
- Existenta retelelor de alimentare
- Poduri, podete insuficiente
cu apa si canalizare , cu un grad
avand in vedere dezvoltarea
de acoperire de 100%
orasului
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- grad de racordare la reteaua - Lipsa unor perdele de
electrica de 100%
vegetatie de-a lungul cailor
rutiere (in special in zona
- Calitatea apei potabile este
drumului ce face legatura cu
foarte buna si este disponibila
autostrada A1)
24h/zi
- Nu exista suficiente locuri
- Existenta unui fond forestier
de joaca pentru copii iar cele
bogat in imediata apropiere a
existente sunt amenajate cu
orasului – atent gestionat de catre
mobilier vechi, de regula,
Ocolul Silvic Privat „Stejarii
din piese metalice
Muscelului” care vegheaza la
exploatarea rationala a acestuia
- Lipsa locurilor de parcare
ce face ca o parte a spatiilor
verzi sa fie ocupate de
masini
- Nivel ridicat de zgomot
ambiental generat de traficul
rutier
- Sistem de iluminat public
ne-modernizat, ineficient.
- Lipsa unui Program de
eficientizare energetica la
nivelul orasului
- Ineficienta energetica a
unui numar de 20 de blocuri
care genereaza costuri mari
pentru
populatie
si
consumuri emisii importante
de gaze cu effect de sera.
- Colectare selectiva intr-un
procent foarte redus.
OPORTUNITATI

AMENINTARI

Dezvoltarea acestui domeniu prin - Nerespectarea legislatiei de
accesarea de fonduri structurale mediu
si de investitii (FSI) in cadrul
Lipsa
cofinantarii
exercitiului bugetar 2014-2020
proiectelor pe care UAT
Oportunitatea finantarii PMUD Topoloveni intentionaeza sa
din POR 2014-2020
le depuna in exercitiul
financiar 2014-2020.
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Capacitate administrativa
redusa
pentru
implementarea proiectelor
cuprinse in Planul de
Actiuni.
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE

- Mediul natural atractiv si o - Lipsa unor proiect de
pozitie geografica favorabila
promovare locala, lipsa unor
asocieri intre localitati avand
- Repere istorice (Radu lu’
ca scop promovarea intregii
Anghel, T. Vladimirescu, I.
regiuni
Mihalache,Golestii)
- Obiectivele turistice nu
Existenta
monumentelor
sunt suficient promovate
istorice si edificiilor din zona
- Lipsa unui plan pe termen
- Existenta pensiunilor turistice si
lung de dezvoltare a
a hotelurilor din zona
turismului local
Existenta
manifestarilor
- Parcuri si zone de agrement
culturale
insuficiente
- Existenta obiceiurilor culturale

7. TURISM

- Existenta unui Centru National
de Informare si Promovare
Turistica (CNIPT- in constructie
prin POR 2007-2013)
OPORTUNITATI

AMENINTARI

- Dezvoltarea unor pensiuni agro- - Cadrul legislativ si posibila
turistice
alocare (redirectionare) de
fonduri guvernamentale in
- Construirea si amenajarea unor
favoarea altor orase /regiuni
baze turistice si de agrement
considerate mai interesante
conform standardelor aflate in
de catre turisti si investitorii
vigoare ( aici avem in vedere
in turism
crearea si dezvoltarea unei zone
de campare pentru rulote)
- Dezvoltarea si promovarea
turismului
ecumenic
si
gastronomic – avand in vedere
existenta celor doua biserici
monumente istorice existente
precum si a brandurilor „Magiun
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de Topoloveni” si „Bunatati de
Topoloveni”
- Existenta in orasul Topoloveni a
unui Aerodrom - utilizat in
momentul de fata in vederea
desfasurarii unor activitati de
agrement si petrecere a timpului
liber – cu potential de a deveni in
viitor un nod de comunicatie
aerian
- Accesarea fondurilor europene
privind
dezvoltarea
si
promovarea turismului atat de
administratia locala, cat si de
IMM-uri
- Cresterea interesului national si
european privind valorificarea
zonelor cu potential turistic
- Apropierea de Muzeul de la
Golesti si Lipatti

4.Strategia de dezvoltare, directii de acţiune
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Nr
.
crt
.

Domeni
ul de
interven
ţie

Obiectiv strategic

1

Dezvolt
are
urbana
integrat
a

Imbunatatirea
accesului
locuitorilor la spatii
destinate petrecerii
timpului liber

Obiective
specifice/operaţiona
le

 Amenajare
de spatii verzi;
 Crearea,
reconversia si
refunctionalizarea
terenurilor
degradate, vacante
sau neutilizate din
Orasul Topoloveni

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

Plan de acţiune

Proiecte propuse

Instituţi
a
responsa
bilă

 Realizare
a /Extinderea
aleilor pietonale
si a pistelor de
bicicleta;
 Crearea
de trotuare.

 Reabilitarea
unui nr de 25 km de
alei pietonale;

U.A.T.
Topolov
eni

Suma
estimat
ă

Sursa de
finanţare
potenţială

Terme
n
estima
t

-

Axa 3 P.O.R
2014-2020
P.I.3.2

20162020

Buget
stat/buget
local

 Crearea
pistelor de bicicleta
care sa lege strazile
de centrul orasului;
U.A.T.
Topolov
eni
 Infiintare
parc nou in orasul
Topoloveni pct.
Cacova.

Axa 3 P.O.R
2014-2020
P.I. 3.2
Buget
stat/buget
local

Axa 5 P.O.R
2014-2020
P.I.5.2
U.A.T.
100

20162020

20162020
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 Cresterea
calitatii vietii in
orasul Topoloveni
prin masuri
durabile si ecoeficiente

 Cresterea
confortului urban
pentru locuitorii
aflati in zonele
afectate de
introducerea
utilitatilor publice;
 Infiintarea de
unitati de producere
a energiei prin
folosirea resurselor
regenerabile;
 Implementar
ea de sisteme video
in scopul cresterii
sigurantei
cetatenilor si a
traficului;
 Cresterea
gradului de eficienta
energetica a
cladirilor

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

 Asfaltare
a unui nr de 14
strazi;
 Eficienta
energetica a
sistemului de
iluminat public;
 Extinder
ea utilitatilor in
zona parcului
industrial.

 Elaborare
plan mobilitate
urbana durabila;

Topolov
eni

Buget
stat/buget
local

U.A.T.

Buget local

Topolov
eni

 Constructie
pod peste Carcinov
in drumul Eteriei
pentru a facilita
accesul la gradinita

Buget local
U.A.T.

 Realizarea
Topolov
unei centuri
eni
ocolitoare a orasului
Topoloveni in
vederea devierii
traficului greu, dar
si a reducerii
poluarii
aerului/fonice;
U.A.T.
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P.O.R. axa 6,
P.I. 6.1 buget
de sta/buget
local

20162020

20162020

20162020
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Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

 Asfaltarea
strazilor ce au fost
degradate in orasul
Topoloveni

multietajate din
orasul Topoloveni;

 Extinderea
retelei de utilitati
publice in zona
parcului industrial
 Elaborarea
Programului de
Eficientizare
Energetica a
orasului Topoloveni

Topolov
eni

U.A.T.

20162020

Topolov
eni

U.A.T.
 Modernizare
a /extinderea
Topolov
sistemului de
eni
iluminat public prin
intermediul lampilor
cu led alimentate
prin energie
fotovoltaica in
vederea reducerii
consumului;

102

P.O.R. axa 3
P.I.3.2

20162020
P.O.R. axa 3
P.I.3.2

P.O.R. axa 5
P.I. 5.2 buget
local/ buget
de stat

20162020
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Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

 Introducere
sistem monitorizare
video;

U.A.T
Topolov
eni

Buget
loca/buget de
stat

 Amenajare/In
fiintare parcari la
nivelul orasului (un
nr de 700);

 Dotarea
orasului cu mobilier
urban;

20162020
U.A.T.
Topolov
eni

 Amenajare
hirdoenergetica pe
raul Arges
(microhidrocentrala
);
 Productie
energie din surse
regenerabile –
centrala
fotovoltaica;
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P.O.R axa 3
P.I. 3.1/
buget de stat,
buget local

20162020

U.A.T.
Topolov
eni

P.O.R. axa 3
P.I. 3.2 buget
local/buget
de stat

P.O.R. axa
3.P.I. 3.2;
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Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

 Reabilitare
termica a cladirilor
multietajate in
orasul Topoloveni;

buget
local/buget
de stat
U.A.T.
Topolov
eni

 Instalare
retea wi-fi in
spatiile publice;
U.A.T
Topolov
eni
Impaduriri pe
terenurile degradate
cu plante energetice/
Crearea de perdele
forestiere

P.O.R axa 5
P.I. 5.2,
buget
local/buget
de stat
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20162020

20162020
Parteneriat
public-privat

Parteneriat
public-privat
 Modernizare
aerodrom
Topoloveni

20162020

20162020
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Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

P.O.R. axa 3
P.I. 3.1,
buget
local/buget
de stat

 Infiintare
asociatie de tip
C.L.L.D

 Modernizare
drumul Eteriei

 Modernizare
prelungire asfalt
DJ702- CostestiRociu-CiresuTopoloveni-BotestiDambovitaCandesti ValeGemana
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U.A.T.
Topolov
eni

U.A.T.
Topolov
eni

P.O.R. axa 5
P.I. 5.2.
buget
local/buget
de stat

P.O.R. axa 3
P.I. 3.2;
P.O.R. axa 6
P.I. 6.1,
buget local
buget de stat

Parteneriat
public-privat

20162020

20162020

20162020

20162020
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Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

 Amenajare
/Modernizare Piata
Oraseneasca

U.A.T.
Topolov
eni

 Modernizare
/echipare/regenerare
urbana in orasul
Topoloveni-zona
central

20162020

Axa 9 P.O.R.

 Amenajare
traseu ciclism off
road – aferent
U.A.T.
circuitului
Topoloveni Summer Topolov
eni
Tour

P.O.R. axa 3
P.I. 3.2.
Buget
local/buget
de stat

P.O.R. axa 6
P.I. 6.1,
buget local
buget de stat
U.A.T.
Topolov
eni
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a oraşului Topoloveni

buget local
buget de stat

Parteriat
Public

Axa 3 P.O.R
2014-2020
P.I. 3.2
Buget
stat/buget
local

U.A.T.
Topolov
eni

U.A.T.
Topolov
eni
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Axa 3 P.O.R
2014-2020
P.I. 3.2/Axa 7
POR 20142020 PI 7.1
Buget
stat/buget
local

20162020
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Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

Parteneri
at U.A.T.
Topolov
eni
Federetia
de
Ciclism

Nr
.
crt
.

Domeniul de
intervenţie

Obiectiv strategic

Obiective
specifice/operaţio
nale

Plan de acţiune

Proiecte propuse

Instituţia
responsabil
ă

2

Infrastructur
a sociala si
educationala.
Cultura

 Formarea
tinerilor in vederea
ocuparii cerintelor
de pe piata muncii
la nivel local si nu
numai;
 Cresterea
calitatii serviciilor
de asistenta
sociala;

 Diversifica
rea specializarilor
din cadrul Liceului
Tehnologic;
 Crearea
de centre sociale
destinate
persoanelor in
varsta.

 Realizarea
unor parteneriate
intre
Liceul
Tehnologic
Topoloveni si actorii
principali ai mediului
economic din orasul
Topoloveni;
 Amenajare
/dotare laboratoare
Liceului Tehnologic;

 Constructie si dotare
campus tehnologic – Liceul
Tehnologic Topoloveni;

U.A.T.
Topoloveni

108

 Crearea unui centru
de cercetare /inovare in
domeniul alimentatiei
publce;

Suma
estimată

Sursa de
finanţare
potenţială
P.O.R. axa 10
P.I. 10.1, buget
local/buget de
stat

Parteneriat cu
mediu
universitar

Terme
n
estimat
20162020

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România

 Promovare
a monumentelor
istorice si de cult
existente in
localitate

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

 Realizarea
unei
agende
culturale ce va
include
evenimentele
anuale desfasurate
la nivel local.
 Achizitie
teren in vederea
construirii
unor
obiective

 Construire baza
sportiva in orasul Topoloveni
– sat Tiganesti;

U.A.T.
Topoloveni

20162020
Buget
local/buget de
stat (O.G. 28)

U.A.T.
Topoloveni

20162020

 Constructie si dotare
cresa in orasul Topoloveni;

 Campanii de
promovare a evenimentelor
locale in conformitate cu
planul de activitate
educational si cultural;

U.A.T.
Topoloveni

P.O.R. axa 10
P.I. 10.1

20162020

 Construire si dotare
centrul social Verzea

Parteneriat

20162020

109

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

 Construirea unui
numar de 300 de unitati
locative destinate tinerilor
(A.N.L.);

P.O.R. axa 9
U.A.T.
Topoloveni

 Construire de
locuinte sociale pentru
persoane nevoiase – 100
unitati locative;
U.A.T.
Topoloveni

Buget local/
buget de stat

 Reabilitarea si
modernizarea muzeului
orasenesc.
20162020

 Extindere sali de
clasa la scoala generala

U.A.T.
Topoloveni

P.O.R axa 8 P.I.
8.1.

20162020
U.A.T.
Topoloveni
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Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

 Constructie bazin de
innot pentru agreement
P.O.R. axa 10
P.I.101
 Zona de agreement
destinata persoanelor de
varsta a treia

20162020

U.A.T.
Topoloveni

20162020
Buget
local/buget de
stat
U.A.T
Topoloveni
Buget
local/buget de
stat
U.A.T
Topoloveni
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a oraşului Topoloveni
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Nr.
crt.

Domeniul
de
intervenţie

Obiectiv strategic

Obiective
specifice/operaţio
nale

3

Mediul
economic/t
urism

 Dezvoltarea
structurilor de
sprijinire a afacerilor
si initiativelor
private;
 Valorificarea
sectorului horticol
din bazinul
Carcinovului;
 Promovarea
brand-urilor locale.

 Dezvolta
rea spiritului
antreprenorial;
 Crearea
unor zone de
turism – baze de
agrement ;
 Crearea
de parteneriate
public – private in
vederea
promovarii
traditiilor si
produselor locale.

Plan de
acţiune

Proiecte propuse

Instituţia
responsabilă

 Construirea si amenajarea
unor baze turistice si de agrement
conform standardelor in vigoare,
respectiv crearea si dezvoltarea
unei zone de campare pentru
rulote;

U.A.T.
Topoloveni

Suma
estimată

Sursa de
finanţare
potenţială

Termen
estimat

P.O.R axa 7 P.I.
7.1.Buget local
buget de stat

20162020

 Promovarea brand-urilor
locale si a monumentelor istorice
prin intermediul activitatilor de
turism ecumenic si gastronomic ;
U.A.T.
Topoloveni
 Creare centru
multifunctional cu scopul
diseminarii informatiilor privind
fondurile de finantare si sprijinirii
I.M.M.-urilor.
U.A.T
Topoloveni
 Refacerea bazinului
pomicol si infiintarea unui centru
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Parteneriat

20162020
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Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

teritorial pentru colectarea /
depozitarea legumelor si fructelor.

 Reabilitarea sistemului de
irigatii la nivelul U.A.T. Topoloveni
si/sau in cadrul Asociatiei
Utilizatorilor de Apa.
 Infiintare asociatie U.A.T.
de tip CLLD

U.AT.
Topoloveni
P.N.D.R.

U.A.T.
Topoloveni

20162020

P.N.D.R.
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Nr.
crt.

Domeniul de
intervenţie

Obiectiv strategic

4

Capacitate
administrativ
a

 Cresterea
eficientei
managementului
sectorului public,
precum si a serviciilor
furnizate de
administratia locala;
 Dezvoltarea
sistemului
informational la
nivelul U.A.T.
Topoloveni.

Obiective
specifice/op
eraţionale

Proiecte propuse

Plan de
acţiune

 Realizarea unei retele de
broad – band pentru a facilita
transferul de informatii intre
institutii;

 Achizitionarea si
instalarea de echipamente
necesare construirii si operarii
infrastructurii de comunicatii
electronice/de broad-band si
realizarea unei baze de date
urbane;


Cadastru imobiliar edilitar
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Instituţia
responsabilă

Suma
estimată

Sursa de
finanţare
potenţială

U.A.T.
Topoloveni

U.AT.
Topoloveni

Termen
estimat
20162020

Buget local/buget
de stat
20162020

U.A.T
Topoloveni

Buget local/buget
de stat

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România

Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

 Dezvoltarea abilitatilor
personalului la nivelul UAT
Topoloveni
P.O.CA. 20142020
Parteneriat

Nr. crt.

Domeniul de
intervenţie

5

Mediu privat din
Orasul Topoloveni

Obiectiv strategic

Obiective
specifice/operaţi
onale

Dezvoltarea I.M.M.urilor din Orasul
Topoloveni

Plan de
acţiune

20162020

Proiecte propuse

Asimilarea tehnologiei inteligente de prelucrare
a matritelor de dimensiuni mari, din
semifabricate tratate termic, necesare industriei
constructoare de masini.

Achizitie utilaje tehnologice:
1. Masina de indoit tevi si sarme cu C.N.C
pentru producere piese 3D din bobina,
2. Presa mecanica cu excentric model CDCH
5000,
3. Masina automata de moletat si rulat filet .
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Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

Achizitie utilaje tehnologice
1. Ansamblul tehnologic inteligent pentru
asimilarea in fabricatie a reperului “ bara
stabilizatoare” pe utilaje inovative de inalta
tehnicitate si productivitate cu control activ al
revenirilor elastice;
2. Asimilarea de tehnologii moderne de
prelucrare corp rotula bieleta prin regimuri de
aschiere intensive si de mare productivitate ,
3. Sistem integrat de tratament de suprafata prin
zincare alcalina in tamburi cu monitorizarea
automata a procesului,
4. Echipament de realizarea tehnologica a
filetarii prin rulare cu corectare automata a
parametrilor de lucru.
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Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

Eficientizarea consumurilor de enrgie electrica
la echipamentele de electrorefulat ( 6 buc) si
la instalatiile de incalzire prin inductie (2 buc) ,
cat si imbunatatirea mediului de lucru in halele
de productie prin utilizarea alternative a surselor
de energie neconventionala ( panouri
solare/fotovoltaice, …)

Eficientizare energetica
Eficientizarea consumurilor energetice prin
inlocuirea utilajelor vechi cu utilaje automate si
cu comanda numerica ( inlocuire prese
mecanice clasice cu prese mecanice cu
alimentare automata);
Imbunatatire mediu de lucru in halele de
productie prin inlocuire sistem de incalzire cu
CLU cu centrale de dimensiuni mici cu
functionare pe gaz, care deservesc fiecare atelier
de productie;
Realizare acoperisuri si izolare termica a
peretilor atelierelor de productie;
Inlocuire panouri fatada din azbociment cu
panouri sandwich izolate.
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Strategia de dezvoltare durabilă
a oraşului Topoloveni

1.Achizitionarea unei noi linii de fabricatie de
tipul linie de taiere longitudinala (de fisiere) ;
2.Un proiect de modernizare si extindere pentru
actuala fabrica din Topoloveni :
-

-

extinderea fabricii cu o noua zona
de depozitare a bobinelor;
achizitionarea de instalatii pentru
imbunatatirea liniei de taiere
actuala, LH2016 mm;
achizitionarea unui pod rulant
exterior si a instalatiilor aferente.

IA VESNIC TANARA IN TARA SI PESTE
HOTARE” priveste extinderea domeniului de
arta populara traditionala (ii, fete de masa,
camasi dans baieti, costume nationale, etc.) cat
si formarea unor tinere care sa lucreze in acest
domeniu
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