ROMÂNIA
CONSILIULUI JUDEłEAN

TELEORMAN
COUNTY COUNCIL

ALBUM MONOGRAFIC
MONOGRAPHIC ALBUM
2008

ROMÂNIA

CONSILIULUI JUDEłEAN

TELEORMAN

2008

ROMANIA

TELEORMAN
COUNTY COUNCIL

2008

Cu începuturile pierdute în negura veacurilor, Teleormanul, străvechiul teritoriu de la extremitatea
sudică a spaŃiului geografic romanesc, atestă prin neîntreruptele semne pe care le-a transmis de-a lungul
timpului printre codrii seculari permanenŃa pe aceste meleaguri, dar şi locul distinct, bine definit, al
teleormănenilor în geografia spiritualităŃii româneşti.
Pornind de la considerentul că acest spaŃiu din proximitatea confluenŃei Oltului cu Dunărea, o
provincie culturală deosebit de bogată în tradiŃii şi resurse, este mai puŃin cunoscut decât îl îndreptăŃesc atât
valoarea personalităŃilor din istoria şi cultura sa, cât şi realizările contemporanilor, vă transmit invitaŃia de a
ne cunoaşte şi prin intermediul acestei ,,cărŃi de vizită”. Îmi exprim speranŃa că după parcurgerea sa ne veŃi
înŃelege mai bine, ne veŃi deveni mai apropiaŃi, veŃi fi musafirii noştri, pe care îi aşteptăm cu drag, în spiritul
tradiŃionalei ospitalităŃi romăneşti.
Noi, teleormănenii, aspirăm alături de toŃi românii la integrarea deplină în marea familie a
popoarelor europene. Ca reprezentant ales al acestei comunităŃi, vă ofer şi vă solicit, în numele comunităŃii,
colaborarea şi cooperarea sinceră, pentru ca dezideratul nostru să devină cât mai curând realitate.
Bine aŃi venit !

Liviu Nicolae DRAGNEA
Preşedintele Consiliului JudeŃean Teleorman
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With the beginnings lost in the fog of centuries, Teleorman County, the ancient territory of the
Southern extremity of Romanian geografic area, certifies - by the uninterrupted signs transmitted over the time
among the ancient forests - his permanence on these regions, but also the distinguished place, well defined, of
Teleorman people in the geographic Romanian spirituality. Starting from the fact this area, in the proximity of
Olt junction with Danube - a cultural region rich traditions and resources - is less known that it is justified both
by the personalities' value from its history and culture and by the contemporaries' relations, I send you the
invitation to know us through this "visiting card". I think that after seeing this "visiting card" you will be closer
to us, become our guests that we are waiting for with love, in the spirit of traditional hospitality.
We, the people in Teleorman, aspire, beside all the Romanians, at the fully integration in the big family
of the European peoples. As elected representative of this community, I offer and I ask you, on behalf of the
community, the sincere collaboration and the cooperation, thus our desiderate to become reality as soon as
possible.
Welcome

Liviu Nicolae DRAGNEA
President of Teleorman County Council
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POZIłIAGEOGRAFICĂ

GEOGRAPHICAL POSITION
o

It is situated at the intersection of 44 N Parallel

o

Situat la intersecŃia paralelei 44 N cu meridianul

o

with the 25 E meridian, Teleorman County territory is

o

25 E, teritoriul judeŃului Teleorman se desfăşoară între:

unrolled between:

nord - comuna Sârbeni - 44o30'31”,
sud - oraşul Zimnicea - 43o37'07”,

o

North - Sârbeni Commune - 44 30'31 ,
o

South - Zimnicea Town - 43 37'07 ,
West - Plopii Slăviteşti Commune - 24o39',

o

vest - comuna Plopii Slăviteşti - 24 39',
o

Est - comuna Bujoreni - 25 48'.
Teleormanul este aşezat în partea sudică, în zona

o

East - Bujoreni Commune - 25 48'.
Teleorman is situated in the South part, in the

centrală a Câmpiei Române, fiind încadrat de judeŃele

central area of Romanian Plain, being limited by Argeş

Argeş şi DâmboviŃa la nord, Giurgiu la est şi Olt la vest,

and DâmboviŃa Counties in the North part, Giurgiu in

iar la sud de fluviul Dunărea, care constituie graniŃa

the East part and Olt in the West part, in the South part

României cu Bulgaria pe circa 90 Km.

by Danube River, which makes our country border

Între aceste limite, suprafaŃa judeŃului este de

with Bulgaria on about 90 km. Between these limits,

5872 Km2, încadrându-se din acest punct de vedere
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our county surface is of 5 872 km , situated, from this

între judeŃele mijlocii şi ocupând locul 19 la nivel de

point of view, between the middle counties, being on
the 19th place at the country level.

Ńară.
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HIDROLOGIA
ReŃeaua hidrologică a judeŃului Teleorman
prezintă anumite particularităŃi specifice zonei în care
este aşezată fiind formată din fluviul Dunărea şi
afluenŃii săi principali din acest sector: Oltul, râurile
CălmăŃuiul şi Vedea. Partea de nord-est a judeŃului este
traversată de pârâurile Dîmbovnic, Glavacioc şi
Câlniştea, care sunt afluenŃi ai Neajlovului.
Teritoriul judeŃului mai este străbătut de râul
Teleormanul, pârâurile Burdea, Câinelui, ClăniŃa,
Tinoasa, Nanov şi Târnava.
Resursele de apă (exceptând Dunărea şi Oltul)
sunt moderate sub raport cantitativ şi se găsesc sub
forma apelor subterane (ape freatice şi ape de
adâncime) şi a apelor de suprafaŃă ( râuri, lacuri
naturale şi artificiale).
Vedea şi CălmăŃuiul sunt principalele râuri ale
judeŃului care, împreuna cu afluenŃii lor, drenează
peste 80 % din suprafaŃă.
Cel mai mare râu este Vedea, care străbate
teritoriul în diagonală, cu o direcŃie nord-vest-sud-est,

pe o distanŃă de 120 km, de la Socetu la confluenŃa cu
Dunărea.
CălmăŃuiul, al doilea râu ca importanŃă, izvorăşte
din Câmpia Boian, are o lungime de 118 km, şi se varsă
în lacul Suhaia, situat la contactul cu Lunca Dunării.
Oltul drenează teritoriul judeŃului pe o lungime de
20 km în partea de sud-vest, înainte de confluenŃa cu
Dunărea.
Dunărea, fluviu de interes european, mărgineşte
judeŃul pe o lungime de 90 Km în partea sudică,
reprezentând o deosebită importanŃă pentru teritoriul
în care apa este deficitară. Dunărea a creat în imediata
apropiere a malurilor sale o succesiune de grinduri
fluviale; către interior s-au format depresiuni ocupate
temporar de ape numite ,,lişteve” ( Lişteava Mare,
Mica, Vasluiului, Lupilor, Lată, La Plopi, Zimnicea).
În câmpie, în exteriorul luncii, cele mai multe
depresiuni sunt ocupate de lacuri permanente sau
temporare, multe dintre ele desecate (Bercelu, Sărat,
Balta Luciei, Balta Roşie, Cioara, Balta lui Bran,
Suhaia, Vârtoape, Călugăru, Călina).
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80 % of the surface.
The main river is Vedea river, which crosses its
territory, in diagonal, with a North-West South - East
direction, on a distance of 120 km, from Socetu to the
junction with Danube.
CălmăŃuiul is the second river, as importance, and
it comes from Boian Plain, it has a length of 118 km,
and it flows into Suhaia lake, situated at the contact
with the Danube (Valley) Meadow.
Olt River sews the county territory on a length of
20 km in the South - West part, before the junction with
Danube.

HYDROLOGY

Danube, the river of European interest, borders
the county on a length of 90 km in the Southern part,

The hydrologic network in Teleorman County
presents some features specific to the area where it is
situated, being made up of Danube River and its main
tributaries in this sector: Olt, Călmătuiul and Vedea
rivers. The North-Eastern part of the county is crossed
by Dîmbovnic, Glavacioc and Câlniştea, small rivers,
which are Neajlov tributaries. The territory is also
crossed by Teleorman river and Burdea, Câinelui,
Tinoasa, ClăniŃa, Nanov and Târnava springs.
The water resources in the county (with the
Danube and Olt exception) are moderated under the
quantitative report and they are under the ground
waters form (surface and ground waters) and of the
surface waters form (rivers, natural and artificial

representing a special importance for a territory where

lakes).

the water is not enough. Next to its banks, the Danube

Vedea and CălmăŃuiul are the main rivers in the

created a succession of river grinds towards the inside

county which, together with their tributaries, sew over

have appeared some small valleys temporarily covered
by waters called lişteve (Lişteava Mare, Lişteava
Mica, Vasluiului, Lupilor, Lată, La Plopi, Zimnicea).
In the plain, outside the meadow, the majority of
small valleys are occupied by permanent or
temporarily lakes, many of them dried (lakes: Bercelu,
Sărat, Balta Luciei, Balta Roşie, Cioara, Balta lui Bran,
Suhaia, Vârtoape, Călugăru, Călina).
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Lunca Dunării este treapta cea mai joasă din
relieful regiunii şi prezintă particularităŃi foarte diferite
de restul teritoriului, altitudinea fiind de 24 m la Turnu
Măgurele şi 20 m la confluenŃa cu Vedea. LăŃimea
variază între 1 Km în dreptul oraşului Zimnicea şi 6
Km în dreptul localitaŃii Vînători şi a lacului Suhaia.
Lunca Dunării reprezintă în mod natural o
asociere de grinduri, braŃe părăsite, rivaluri, jopse,
depresiuni, puŃuri ocupate permanent sau temporar cu
apă, cunoscute sub numele de bălŃi, fiind rezultatul
activitaŃii marelui fluviu, ce s-a desfăşurat prin
eroziune laterală şi acumulare longitudinală, prin

RELIEFUL

procesul de revărsare peste maluri, în timpul apelor
Câmpia Munteniei
de Vest, numită şi Câmpia Centrală sau a

mari de primăvară. Dunărea a creat în imediata
apropiere a malului o succesiune de grinduri

Teleormanului, este o subunitate a Câmpiei Argeşene,

fluviatile, ce formează partea cea mai ridicată din

cuprinsă între Olt şi Argeş, o regiune geografică bine

luncă.

individualizată, care începe în nord, la peste 300 m

Morfologia zonei formeză terasele şi luncile

altitudine, scăzând sub 100 m în apropierea depresiunii

Dunării şi Oltului; se întâlnesc aici soluri zonale în

Câlniştei.

condiŃii bioclimatice specifice, soluri intrazonale,

Altitudinea câmpiei este cuprinsă între 38-43 m

cernoziomuri freatic-umede şi argile fluvionare brun-

la nivelul terasei.

roşcate, soluri de luncă şi soluri salinizate.
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minore ale râurilor. Argila reprezintă, de asemenea o

RELIEF

importantă materie primă pentru fabricarea
Muntenia West Plain, named also Central Plain or

cărămizilor.

Teleormanul Plain is a sub-unity of Argeş Plain
between Olt and Argeş rivers, it is a geographically

THE SOIL RESOURCES

region, well individualized, which starts in North with
an altitude of over 300 m, and decreases under 100 m in

There are only a few, and some of them have been

the proximity of Câlniştea valley. The plain altitude is

recently discovered and they are tight related to the

between 38 - 43 m at the terrace level.

geographically structure and the relief one.

Danube meadow is the lowest step of territory

The most important are the oil resources and the

relief and presents very different characteristics from

natural gases resources, put into value Iand exploitable

the rest of the territory, the altitude is 24 m at Turnu
Măgurele and 20 m at the Vedea conjunction. The

in the North -East part of the county, between Videle

width variety is between 1 km at Zimnicea and 6 km at

Another richness with a large dispersion is

Vânatori village and Suhaia Lake. The Danube

represented by the construction materials, the sands

Meadow represents, naturally, an association of grinds,

and the rubble from the FrăŃeşti tiers, sand from the

abandoned arms, rivals, valleys, permanently or

minor whiteys of the rivers. The argyle represents,

temporary wells occupied with water, known under the

also, an important row material to make bricks.

and Olteni.

name of sloughs.
It is the result of the activity of the great river,

CLIMA

which has developed through the lateral erosion and
the longitudinal accumulation. Through the process of

Este temperat-continentală, specifică câmpiei

overrun the banks, during the big waters in the

sudice şi se caracterizează printr-un potenŃial caloric

springtime, Danube created, nearby its bank the

ridicat, amplitudini mari ale temperaturii aerului,

highest part in the meadow.

cantităŃi reduse de precipitaŃii şi adeseori în regim

The morphology of the area forms the Danube

torenŃial vara, precum şi frecvente perioade de secetă.

and Olt terraces and meadows, and here you can meet

Totuşi, datorită poziŃiei centrale a judeŃului în

zonal soils, in specific bioclimate conditions, intra-

cadrul Câmpiei Române, clima este mai moderată în

zonal soils, wet cernizyoms and brown - red river

partea estică şi mai continentalizată faŃă de partea

argyles, the meadow soils, salty soils.

vestică (Câmpia Olteniei), deci un climat de tranziŃie.
Doar Lunca Dunării, cu suprafeŃe mari acoperite
de apă introduce o nuanŃă topoclimatică specifică.

RESURSELE SOLULUI

RadiaŃia solară globală este în medie de 125
Kcal/cm2, iar în partea sudica, pe terasele Dunării,

Sunt puŃine, din care unele descoperite recent,
sunt strâns legate de structura geografică şi de relief.

suma globală ajunge la 127,5 Kcal/cm2, cea mai mare

Cele mai importante sunt zăcămintele de petrol şi

valoare din Ńară. Durata de strălucire a soarelui este

gaze naturale, puse în evidenŃă şi expoatate în partea

între 2200-2300 ore/an.
Temperaturile medii anuale sunt: 11o C, cea mai

nord-estică a judeŃului, între Videle şi Olteni.
O altă bogaŃie cu o largă răspândire o reprezintă

mare temperatură medie anuală 22,5o C, cea mai mare

materialele de construcŃii, nisipurile şi pietrişurile din

temperatură medie lunară în luna iulie, - 27 o C, cea

stratele de Frăteşti, nisipurile şi pietrişurile din albiile

mai scăzută temperatură în luna ianuarie.
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Amplitudinea de peste 70o C, dintre care cea de
77,7o C la Alexandria este cea mai mare din Ńară. Prima
zi de îngheŃ apare la sfârşitul lui octombrie şi începutul
lui noiembrie, iar ultima zi de îngheŃ la sfârşitul lui
martie şi începutul lui aprilie. Acest lucru favorizează
culturile agricole, înghetul semnalându-se după
însămânŃări, iar îngheŃul înainte de procesul de
dezvoltare a plantelor.
PrecipitaŃiile căzute în Teleorman sunt diferite,
cele mai abundente se semnalează la sfârşitul
primăverii şi începutul verii (mai-iunie), iar cele mai
reduse spre sfârşitul iernii şi începutul primăverii
(ianuarie-martie), având o scădere mai mare la
mijlocul toamnei (octombrie).
Cea mai mare valoare a nebulozităŃii se
semnalează în luna decembrie, iar cea mai mică în luna
august. Anual se înregistrează 70-80 zile senine şi 100
zile acoperite.
Formarea ceŃei este înlesnită de umiditatea mare
şi temperaturile scăzute ale aerului. Lunile decembrie
şi ianuarie au un mare număr de zile cu ceaŃă, când
densitatea este mare şi persistă aproape toată ziua, cu
intensităŃi ridicate dimineaŃa şi seara.
CLIMATE
The climate is temperate-continental specific to
Southern plain and characterized by a high caloric
potential, with high amplitudes of the air temperature,

relatively reduced rainfalls, with heavy rainfalls
especially in the summer time, accompanied by
frequent period of drought.
Although, because of the central position of the
county in the Romanian Plain, the climate is more
moderated in the Eastern part (Bărăgan) and more
continental opposite the Western part (Olteniei Plain),
so we can say a transition climate.
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the beginning of the summer time (May - July months),
the most reduced quantity of precipitations are to the
end of the winter time and at the beginning of the spring
time (January - March months), having a bigger
decrease at the end of autumn (October).
The highest value of the nebulosity appears in
December and the lowest in August month. Yearly
there are 70 - 80 clear days and 100 cloudy days.
High humidity and the low temperatures of the air
favour the fog appearance. December and January
months have a big number with fog, when the density is
high persists almost all day long, with high intensity in
the morning and in the evening.
FLORAŞI FAUNA
PotenŃialul bio-pedogeografic al judeŃului
Teleorman a evoluat în strânsă legătură cu condiŃiile de
relief, rocă, climă şi hidrografie.
Partea nordică a judeŃului se încadrează în zona

Only the Danube meadow, with large surfaces

pădurilor de stejari, reprezentată prin cer şi gârniŃă la

covered by water introduces a specific topo-climate

care se adaugă şi alte foioase ca teiul, frasinul, ulmul,

nuance. The global solar radiation, which is in an

carpenul, părul şi mărul pădureŃ.

average of 125 kcal/ cm2, and in the South part, on the

VegetaŃia arborescentă este formată din măceş,

Danube terraces, the global amount gets to 127,5

porumbar, gherghinari, corn, soc, lemn câinesc, etc.,

kcal/cm2, the biggest value in the country. The period

iar vegetaŃia ierboasă este reprezentată de cimbrişor,

of the sun shining is between 2200-2300 hours/year.

firuŃă, mierea ursului mărgeluşa, laptele cucului, specii

The yearly average temperatures are: 11 °C - the

de păiuşiuri. VegetaŃia luncilor este alcătuită din păduri

highest average monthly temperature, 22,5°C - the

şi pajişti. Pădurile de luncă, numite şi zăvoaie sunt

highest average monthly temperature in July month,

formate din arbori cu lemn moale (plopi, sălcii) şi apar

-27°C - the lowest average monthly temperature in

discontinuu în luncile Dunării şi Oltului.

January. The amplitude over 70°C, of which the 77,7°
C one inAlexandria, is the highest in the country.
The first day of frost is at the end of October - the
beginning of November, and the last day of frost is at
the end of March - the beginning of April month. This
thing favours the agricultural cultivations, the frost
appears after the insemination, and the thaw before the
process of the plants development.
The rainfalls in Teleorman are different, the
heaviest precipitations are at the end of spring time and
15

Zăvoaiele evoluate din Lunca Dunării sunt
formate din plopi, sălcii, la care se adaugă şi unele
foioase. Zăvoaiele de sălcii sunt instalate în locurile
mai joase, iar cele de plopi, pe grindurile mai înalte, dar
inundabile.
Cele mai frecvent întâlnite animale sunt: iepurii,
vulpile, viezurii, popândăii, hârciogii, şoarecii de
câmp, mistreŃul, etc.
Dintre păsări amintim: privighetoarea, sticletele,
graurul, cinteza, fazanul, mierla, piŃigoiul, cioara,

FLORA AND FAUNA

stăncuŃa, coŃofana, pupăza, ciocănitoarea şi altele.
Dintre reptile sunt prezente: şopârle, guşteri,

The bio-pedageographic potential in Teleorman

şerpi, iar ca batracieni: broasca de pădure, guşterul şi

County has evolved tight connected to the relief, rocks,

broasca râioasă.

climate and hydrology conditions.

Dintre speciile de peşti care populează apele

The North part of the county is framed in the area

judeŃului amintim crapul, caracuda, carasul, linul,

of the fir forests, represented by ash, elm, carpen, the

ştiuca, somnul şi roşioara.

forest pear-tree and apple-tree. The bush vegetation is

Din Dunăre, alături de crap, se pescuiesc şi specii

formed by hips, dahlia, elder tree etc., and savoury,

de peşti migratori cu valoare economică precum:

dandelion, and other represent grass vegetation.
The meadows vegetation is composed of woods

scrumbia de Dunăre , nisetrul şi păstruga.

and pastures. The meadows forests called "zăvoaie",
are formed by trees with mellow wood (poplars,
willows) and they appear discontinuous in the Olt and
Danube meadows.
The evolved "zăvoaie" from the Danube meadow
are formed by poplars, willows, at which there are
added some other species. The willows are situated in
lower places, and the poplars are situated on the higher
grinds, but disposed to the floods.
The most frequent animals are: rabbits, foxes,
badger, field mouse, ground squirrel, wild boar, etc.
From birds the representatives are, nightingale,
magpie, thistle-finch, blackbird, titmouse, pheasant,
starling, chaffinch crow, woodpecker and others. From
the reptile are present snakes, lizards, and frogs.
From the fish species which populate the waters
in the county we mention: the carp, "caracuda", "caras',
the smooth fish, "ştiuca", "somnul", "roşioara". From
Danube River together with, carp are fished migratory
species with economical value as Danube mackerel
and sturgeons.
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ADMINISTRAłIE

A D R I A N C O N S TA N T I N S I M I O N E S C U ,
vicepreşedinte, născut la 25 iunie 1965, de profesie
inginer, este membru PSD.

Din punct de vedere administrativ judeŃul
Teleorman este împărŃit în 97 de unităŃi teritoriale, 3
municipii (Alexandria

ILIE BĂLAN, vicepreşedinte, născut la 12 decembrie

reşedinŃă de judeŃ, Turnu

1948, de profesie economist, este membru PNL.

Măgurele, Roşiorii de Vede), 2 oraşe Zimnicea,Videle
şi 92 de comune care au în componenŃă 231 de sate.
AutorităŃile administraŃiei
publice sunt alese prin vot
universal, egal, direct, secret şi
liber exprimat pentru un mandat
de 4 ani. Acestea sunt primarii,
consiliile locale, comunale,
orăşeneşti şi municipale, la nivel
de unitate administrativă şi
preşedintele consiliului judeŃean
şi consiliul judeŃean, la nivelul
judeŃului.
Consiliul JudeŃean Teleorman este
format din preşedinte şi 32 de

Consiliul JudeŃean Teleorman

consilieri judeŃeni, oameni de

ADMINISTRATION

diverse profesii şi aparŃinând unor partide diferite,
conducerea aleasă pentru mandatul 2008-2012 fiind:

From administration point of view Teleorman
county is formed from 97 territorial units: 3
municipalities - Alexandriacounty residence, Turnu
Măgurele, Roşiorii de Vede, I2 towns: Zimnicea,
Videle and 92 communes with 231 villages.
Public administration authorities are elected by
universal, equal, direct, secret and free expressed vote
for a 4 years mandate. These authorities are: local

Primăria municipiului Turnu Măgurele

LIVIU NICOLAE DRAGNEA preşedintele
Consiliului JudeŃean Teleorman, născut la 28
octombrie 1962, de profesie inginer, este
reprezentantul României în Congresul Puterilor
Locale şi Regionale din Europa (membru al Camerei
Regiunilor şi al Comisiei de Dezvoltare Durabilă),
preşedinte al UNCJR şi vicepreşedinte al PSD.

Primăria oraşului Videle
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councils, commune and town councils - at
administrative level and - president and county
councils - at county level.
Teleorman County Council is formed from
president and 32 county councillors, who have
different professions and belong to different political
parties, the elected management for 2008-2012
mandate being:
Primăria municipiului Roşiorii de Vede

Authorities in Europe (member of the Chamber of
Regions and of the Sustainable Development
Committee), as well as president of the National Union
of Romanian County Councils and he is vicepresident
of the Social Democrat Party.
A D R I A N C O N S TA N T I N S I M I O N E S C U ,
vicepresident, born on the 25th june 1965, as

Primăria municipiului Alexandria

profession he is a engineer, is member of PSD.
ILIE BĂLAN, vicepresident, born on the 12th
december 1948, as profession he is a economist, is

LIVIU NICOLAE DRAGNEA Teleorman County
Council President, born on the 28th October 1962, as
profession he is an engineer; he is also the Romanian

member of PNL.

representative to the Congress of Local and Regional

Harta administrativă a judeŃului Teleorman
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SISTEM INFORMATIC

± operativitatea răspunsurilor în derularea
evenimentelor în situaŃii de criză şi intervenŃii in caz de
urgenŃă

Consiliul JudeŃean Teleorman a realizat primul
sistem informatic integral de videoconferinŃă şi

± acces la un sistem de gestiune centralizat al
informaŃiilor şi datelor rezultate în administraŃia

transmisii de date.

publică locală şi alte instituŃii (acces la informaŃii

SoluŃia aleasă a constat în realizarea unui

privind sursele de finanŃare nerambursabilă)

sistem în care să fie conectate Consiliul JudeŃean,
Prefectura, consiliile locale, serviciile publice

± accesul tinerilor din mediul rural la
cunoaşterea şi utilizarea tehnicilor informatice

descentralizate ale ministerelor şi ale administraŃiei

moderne

centrale.
Ca nucleu informaŃional al
administraŃiei publice locale, Consiliul
JudeŃean a realizat şi dezvoltat în mai multe
etape acest sistem, etape ce constau în
asigurarea infrastructurii informaŃionale
atât la nivelul Consiliului JudeŃean cât şi a
celor 97 de consilii locale
Acest lucru a însemnat
achiziŃionarea tehnicii (calculatoare,
imprimante, camere video, aparatură de
transmisii şi comunicare şi

a softului

aferent) ce permit transmisii de înaltă
calitate la un trafic de mare viteză.
Acest lucru a permis extinderea conexiunilor
către instituŃiile bugetare de sub autoritatea Consiliului

± deschidere de noi orizonturi şi orientare
profesională spre domenii de vârf ale tehnologiei, prin

JudeŃean şi o parte din serviciile publice

conectarea tuturor şcolilor din judeŃ

descentralizate.

± accesul cetăŃeanului din orice punct al judeŃului
la informaŃiile şi serviciile instituŃiilor sanitare (spitale,

S-a realizat conectarea utilizatorilor în sistem,
ceea ce a permis consiliilor locale să beneficieze de

dispensare, ambulanŃă)

suportul necesar realizării sistemelor informatice
proprii, facilitate ce permite utilizatorilor finali -

± scoaterea din izolare a localitaŃilor cu deficit de
comunicare prin instalarea la nivelul tuturor

cetăŃenii, accesul la informaŃia publică prin realizarea

utilizatorilor sistemului

unor centre de informare.

± reducerea costurilor de transport şi telefonie
pentru consiliile locale şi judeŃene

Sistemul ofera următoarele avantaje:

± creşterea încrederii populaŃiei în administraŃia
locală prin accesul direct şi facil la toată informaŃia

± eficientizarea activităŃii consiliilor locale
± asigurarea necesarului de informaŃii conexe

existentă.

pentru realizarea actului decizional la nivelul
Consiliului JudeŃean, respectiv a consiliilor locale
± legătura directă cu alte instituŃii in timp optim
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±increase local councils activity efficiency,
±assure the necessary of the connex information to

INFORMATIC SYSTEM

realize the decisional act at the County Council level,

Teleorman County Council has realized the
first integrated informatic system of videoconference

respective, local councils level,

and data transmission.

±direct connection with other institutions in the
proper time,

The chosen solution was to realize a system in
Local Councils and public decentralized services of

±increase operatively responses to crises events
(natural calamities), and interventions in case of

the ministries and of the central administration.

emergency,

which to be connected the County Council, Prefecture,

administration, the County Council has realized and

±access to a centralized system of managing the
information and dates resulted in public local

developed this system in more phases, phases which

administration and in other institutions (access to the

consist of assuring the informational infrastructure

information concerning the unreedemable financing

both at the County Council level and at the 97 local

sources),

Councils level. This thing meant to buy equipments

±the young people's access in the rural area to
know and use the modem informational techniques,

As an informational nucleus of public local

(computers, printers, video cameras, equipment for
know-how), which allow the high quality transmission

±open new horizonts and professional guidance
Itoward the top fields of IT, connecting all the schools

at a high speed traffic. This thing allowed the extension

in the county,

of the connection toward budgetary institutions under
the County Council authority and a part of the public

±the citizens' access, from any point in the county,
to the information and services related to I the sanitary

decentralized services.

units (hospitals, medical units, ambulance),

transmission and communication and the proper

±take out from isolation the localities with
difficulties in communication, installing the system to
all the users level
±reduce the costs of communications at county and
local councils level,
±increase the population faith in the public
administration by having direct, easy and full access to
existing informations.

It has realized the connection of the users in the
system, and this allowed the Local Councils to benefit
of the necessary support to realize their own
informational systems, facility which allows the final
users - the citizens, the access to the public information
establishing some information centres.
The system offers the following advantages:

DirecŃia Generală a FinanŃelor Teleorman
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Din prima epocă a fierului sunt de remarcat

ISTORIA

ceramica bogat ornamentată din aşezarea aparŃinând
Cele mai vechi descoperiri arheologice din

culturii Basarabi de la Lăceni şi mai ales mormântul

judeŃul Teleorman datează din paleolitic sau epoca
pietrei cioplite. Astfel, uneltele de silex descoperite la
Ciuperceni, lângă Turnu Măgurele, au o vechime, de
aproximativ 15.000 ani . Atribuite aceleiaşi epoci sunt
şi o serie de unelte, aşchii şi nuclee de silex găsite pe
valea râului Vedea, între Poroschia, Alexandria şi
Nanov sau pe valea Oltului în zona localităŃilor LiŃa şi
Odaia.
Neoliticul este reprezentat de cele aproape 100 de
aşezări identificate pe teritoriul judeŃului, printre cele
mai importante fiind cele de la Vităneşti, Măgura,
Lăceni, Alexandria, Ciolaneştii din Deal, łigăneşti,

Carul solar de bronz şi fier, aparŃinând culturiiBasarabi
(sec. VIII-VII î.Hr.)

Slăveşti, Tătărăştii de Sus. Aici a fost descoperit un

Tumular de la Bujoru unde a fost descoperit cunoscutul

număr important de obiecte: unelte de silex, piatră, os,

car-cazan (din bronz si fier), aparŃinând aceleiaşi
culturi.
O creştere spectaculoasă a numărului aşezărilor şi
necropolelor se produce în cea de-a doua epocă a
fierului, din această perioadă datează aşezarea
fortificată şi cimitirele de la Zimnicea, precum şi
cetăŃile de la Albeşti, Orbeasca de Sus, Pleaşov, Trivale
Moşteni, etc. Săpăturile arheologice din siturile
amintite au scos la lumină numeroase fragmente şi
vase ceramice getice, provenite de la vase greceşti şi
elenistice, fibule, unelte, etc.

Vase ceramice aparŃinând culturii GumelniŃa
(mileniul V î.Hr.)- Ciolanestii din Deal

corn sau cupru, vase ceramice cu forme de decor variat,
statuete antropomorfe şi zoomorfe, obiecte de
podoabă. Unele descoperiri au caracter de unicat
naŃional, cum sunt fragmentele ceramice pictate din
aur, descoperite la Vităneşti, importanŃa descoperirilor
din epoca neolitică, a determinat organizarea, începand
cu 1998, unui program internaŃional româno-britanic
de cercetare ce continuă în prezent.
Descoperirile arheologice din epoca bronzului
din judeŃul Teleorman sunt mai reduse ca număr, dar nu
şi nesemnificative: necropola din bronzul târziu de la
Zimnicea, eponimă pentru cultura din sudul României
şi o mare parte din Bulgaria.
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Dintre descoperirile funerare cel mai cunoscut,

Teleormanului a avut un caracter local, ca şi în celelalte

este, mormântul princiar de la Peretu (descoperit în

judeŃe din Câmpia Dunării, unde aproape totalitatea

noiembrie 1970 şi datând din secolul IV î.Chr.) în

sătenilor erau clăcaşi.

acest mormânt au fost descoperite un coif şi un sceptru,

Flacăra RevoluŃiei de la 1848 a cuprins întregul

ambele din argint, parŃial aurite, trei vase de băut de

judeŃ, Islazul devenind loc de începere a RevoluŃiei

argint, 47 de aplice de argint pentru împodobirea

pentru că aici şi în localităŃile apropiate se găseau

harnaşamentului, resturile unui car cu 4 roŃi etc. Tot din

unităŃi militare, comandate de ofiŃeri devotaŃi

secolul IV î. Chr. datează şi mormântul de la Fântânele,

RevoluŃiei Nicolae Roşioreanu, Christian Tell, fraŃii

unde, într-un mormânt tumular distrus au fost

Racota.

descoperite resturile unui vas de bronz grecesc, vase

Unirea Principatelor, stipulată în ProclamaŃia de

getice, o amfora elenistică şi o vatră decorată. La

la Islaz, şi alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca

Zimnicea, într-un alt mormânt tumular, au fost

domnitor al Principatelor Unite a fost întampinată cu

descoperite în 1948 un coif de bronz grecesc, doua

un viu entuziasm de toŃi locuitorii judeŃului Teleorman.

amfore thasiene, vase de argint şi de bronz, monede

Alexăndrenii şi turnenii au trimis scrisori de

macedonene, vase ceramice, vârfuri de săgeŃi şi lance,

felicitare domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi au

etc.

strâns bani pentru procurarea unui tun cu care să fie
înzestrată armata Ńării.
Războiul de independenŃă din 1877-1878 a
însemnat, prin însăşi desfaşurarea sa, o etapă
superioara în lupta pentru neatârnare şi unitate statală.
JudeŃul Teleorman a fost, în timpul Războiului pentru
independenŃă, locul de trecere a grosului trupelor
ruseşti peste Dunăre, itinerariul armatelor imperiale
ruse spre Dunăre fiind: Bucureşti, Drăgăneşti de
Vlaşca, Vităneşti, Cernetu, Ştorobăneasa, Beiu,
Smârdioasa, Zimnicea, Sviştov, iar o altă parte din

Moneda de argint Macedonia Prima
(a 2-a jumătate a secolului II î.Hr.)

coloane au trecut prin Alexandria, Furculeşti, Dracea,

Întrucât, Teleormanul este situat la Dunăre, la

Turnu Măgurele.

graniŃa cu Imperiul Otoman, pe teritoriul său, s-au

Teleormanul a fost unul din marile depozite de

desfăşurat în evul mediu numeroase lupte pe care
domnitorii łării Româneşti le-au purtat pentru
apărarea pământului strămoşesc. Mircea cel Bătrân
(1386-1418) a luat o serie de măsuri de întărire a
hotarului de la Dunăre prin consolidarea şi construirea
de noi cetăŃi între care Cetatea Turnu. In 1417 Cetatea
Turnu a fost cucerită de turci şi transformată în raia. În
evul mediu teleormănenii au fost prezenŃi nu numai pe
frontul luptei pentru independentă şi libertate
naŃională, ci şi pe planul luptei pentru emancipare
socială.

Monumentul Eroilor din Războiul pentru IndependenŃă
Turnu Măgurele

În timpul RevoluŃiei din 1821, participarea
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principală tot problema agrară.
În timpul primului Război mondial, pe teritoriul
judeŃului Teleorman au avut loc lupte crâncene la
UlmuleŃ, Şoimu, Roşiorii de Vede, Drăgăneşti Vlaşca
şi Prunaru, unde s-a desfăşurat celebra şarjă din 15
noiembrie 1916, executată de Cavaleriştii din
Regimentul 2 Roşiori.
Perioada dintre cele doua războaie mondiale este
marcată de dezvoltarea capitalistă a zonei, de apariŃia
în cele patru orase (Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede,
Alexandria şi Zimnicea), alături de tradiŃionalele
ateliere de croitorie, tâmplărie şi fierărie a fabricilor
acŃionate mecanic, cu un număr însemnat de
muncitori.
Izbucnirea celui de-al doilea Război mondial a
pus temporar capăt evoluŃiei spre dezvoltare a
localităŃilor din Teleorman.
În 1968, ca urmare a reformei administrativteritoriale s-a înfiinŃat judeŃul Teleorman, situaŃie care
a permis o dezvoltare a zonei faŃă de primele doua
decenii ale perioadei postbelice.
Evenimentele din decembrie 1989, la care
teleormănenii au luat parte activă, au înscris judeŃul pe
drumul trecerii de la economia centralizată la
economia de piaŃă.
HISTORY
The oldest archeological discoveries in

Statuia “DorobanŃul luptător”- Turnu Măgurele

muniŃii şi armament ale armatei române în timpul
Războiului de IndependenŃă, Turnu Măgurele a fost
unul din cele mai importante centre sanitare spitaliceşti
ale armatei române.

about 15 000 years. Attributed to the same epoch are

În amintirea eroilor teleormăneni căzuŃi în

also a series of silex tools, slivers and nucleus,

Războiul pentru IndependenŃa patriei, la Turnu

discovered on the Vedea River valley, between

Măgurele a fost ridicată statuia ,,DorobanŃul luptător”

Poroschia, Alexandria and Nanov or on the Olt River

prin subscripŃie publică, precum şi în alte localităŃi din

valley, in the area of the LiŃa and Odaia localities.

Teleorman county are from Paleolithic or the chopped
stone epoch. Thus, the silex tools discovered at
Ciuperceni, near Tumu Măgurele, are very old, of

judeŃ: Pietroşani, Zimnicea.

The Neolithic is represented by the almost 100

După Războiul de IndependenŃă din 1877-1878,

settlements identified on the county territory among

judeŃul Teleorman a devenit unul din focarele de

the most important of them being the ones from:

agitaŃie social-politică ale Ńării, având drept cauză

Vităneşti, Măgura, Lăceni, Alexandria, Ciolăneştii din
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Deal, łigăneşti, Slăveşti, Tătărăştii de Sus.

Zimnicea, as well as the strongholds from Albeşti,

Here it has been discovered an important number

Orbeasca de Sus, Pleaşov, Trivale Moşteni etc. The

of objects: silex tools, stone, bone, corn or copper,

archeological diggings from the mentioned sites took

ceramics dishes with forms of various scenery,
anthropomorphic and zoomorphic statues, ornament

out a lot of fragments and Getic ceramics dishes,
coming from the Greek and Elenistics dishes, fibulas,

objects. Some discovers have national unique

tools, etc.

character, as the ceramic fragments painted with gold,
discovered at Vităneşti. The importance of the
discovers in Neolithic Epoch, has determined
beginning, with 1998 year, the organisation of an
international RomanianBritish programme for
research, which has been carrying on until present.
The archeological discovers in the bronze epoch
in Teleorman County are less in number, but not
without importance: the necropolis from the late

Vas ceramică (sec. XIV)-Zimnicea

bronze period from Zimnicea, important for the culture

From the funeral discovers, the most famous is

in the South of Romania and a part of Bulgaria.

the princiar tomb from Peretu, (discovered in

From the first iron epoch we remark the rich

November 1970 and it dates from the IV-th century B.

ornamented ceramics from the settlement belonging to

CH). In this tomb, there were discovered a helmet and a

Basarabi culture from Lăceni and, especially the

scepter, both of them from silver, partially gilt, three

tumular tomb from Bujoru where was discovered the
famous wagon - kettle (from bronze and iron)

silver dishes for drinking, 47 silver bulbs for
ornaments, the rest from a cart with four wheels, etc.

belonging to the same culture.

From the IV-th century B. CH, is also the tomb from
Fântânele where, in a tumular destroyed tomb, have
been discovered the rest from a Greek bronze dish,
Getics dishes, an Elenistic amphora and a decorated
fireplace.
At Zimnicea, in another tumular tomb, there were
discovered in 1948 a Greek bronze helmet, two
Thasiene amphora, silver and bronze dishes,
Macedonian coins, ceramic dishes, arrows tops and
lance tops.
Because Teleorman was situated in the proximity
of Danube river, at the border with the Ottoman
Empire, on its territory were umolled in the middle age
many battles, that the princes in Romanian Country

Fibulă digitală

A great increase of the settlements and necropolis

carried them on to defend the ascendants' territory.

number (and implicit of the archeological discovers) is

Mircea cel Bătrân (1386 -1418) took in this way, a

produced in the second iron epoch, from this period is

series of measures to strengthen the limit from the

the strengthened settlement and the cemeteries from

Danube, consolidating and building new strongholds,
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of which Turnu fortress. In 1417 Turnu fortress was

Măgurele town was, also, one of the most important

conquered by Turkish people and changed into a "raia".

sanitary centre for the Roman army. In memorial of the

During the middle age, people in Teleorman were

Teleorman heroes who died in the war for the country

present not only on the front of the battle for

independence, at Turnu Măgurele has been built the

independence and national liberty, but also on the

statue of the "Soldier worrier", through public

battle plan for social emancipation.

subscription, as well as in other localities in the county

The modern period finds Teleorman in the middle

Pietroşani, Zimnicea.
After the Independence War in 1877-1878,

of the events.
During the Revolution in 1821, Teleorman

Teleorman county has become one of the hotbeds of

involving had a local character, as well as in the other

social-politics agitation in the country, having as a

counties in the Danube Field, where the most of the

main cause the agriculture problem.

villagers were servants.

During the first World War, on Teleorman county

The Revolution flame from 1848 included the

territory took place hard battles at UlmuleŃ, Şoimu,

whole county, lzlaz becoming the starting place of the

Roşiorii de Vede, Drăgăneşti Vlaşca and Prunaru,

revolution, because here and in the proximity localities

where took place the well known battle of 15th

there were military units, leaded by officers devoted to

November 1916, executed by the Cavelerists from the

the revolution Nicolae Roşioreanu, Christian Tell,

2nd Regiment of Roşiori.

Racota brothers.
The Principalities unification, stipulated in the

marked by the capitalist development of the area, by

Proclamation from lslaz, has conquered through its

the appearance in the four towns (Turnu Măgurele,

nobleness, the people's hopes on these territories.
Choosing Alexandru loan Cuza as a prince of the

Roşiorii de Vede, Alexandria, Zimnicea), beside the
traditional dressmaking workshops, joinery and forge,

United Principalities has been met with enthusiasm by

the factories mechanic actioned, with a great number

all the inhabitants in Teleorman County.

of workers.

The period between the two World Wars is

People from Alexandria and Turnu have sent

The outburst of the second World War stopped

congratulation letters to the prince, Alexandru loan

temporarly the evolution towards development of the

Cuza, and they have collected money to buy a cannon

localities in Teleorman.

(gun) to endow the country army.

In 1968, following the administrative territorial

The Independece War in 1877 - 1878 meant,

reform, Teleorman County was established, situation

through its own unrolling, a superior phase in the battle

which allowed a development of the area comparing

for state unity.

with the fist two decades after the War.

Teleorman County was, during the Independence

The events in December 1989, at which people in

War, the territory on which most of the Russian troops

Teleorman County participate actively, have enrolled

crossed over the Danube, the itinerary for the Russian

the county on the way of passing from the centralized

imperial armies towards Dunare being: Bucharest,

economy to the market economy.

Drăgăneşti Vlaşca, Vităneşti, Cernetul, Ştorobăneasa,
Beiu, Smârdioasa, Zimnicea, Sviştov, and another part
of troops passed through Alexandria, Furculeşti,
Dracea, Turnu-Măgurele.
Teleorman was one of the large armories of the
Roman army during the Independence War, Turnu
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CULTURA
Dincolo de viaŃa social-economică, Teleormanul
s-a impus în context naŃional prin tradiŃiile sale
istorice, cu nimic mai prejos decât alte părŃi de Ńară, dar
şi prin bogatele şi valoroasele sale tradiŃii culturale.
Fiind, în primul rând, o zonă etnografică deosebit
de complexă, remarcabilă prin dimensiunile şi
autenticitatea formelor de manifestare, Teleormanul
evidenŃiază, o data mai mult, spiritul solar al omului de

Muzeul judeŃean Alexandria

la câmpie.
Acelaşi spirit, aşezat şi domol, deschis spre

Patrimoniul cultural este valorificat prin muzeele

întinderi şi profunzimi, plin de sensuri şi frumuseŃi,

din judeŃ care organizează expoziŃii permanente şi

clădit să dureze, mereu predispus la redescoperiri şi

temporare pe teme diverse şi manifestări culturale

înnoire, este la fel de bine ilustrat şi de dimensiunile

specifice pentru revitalizarea unor tradiŃii şi obiceiuri

culte ale spiritualităŃii. Este evident faptul că

de iarnă şi de primăvară, respectiv la: Izvoarele,

spiritualitatea Teleormanului are, în toate

Dobroteşti, Traian, Năsturelu, Lisa, Brânceni,

componentele sale, trecând peste pecetea locală,

Buzescu.

dimensiuni naŃional-europene.

ExpoziŃia de etnografie a Muzeului JudeŃean care

Că Teleormanul a fost, este şi va fi mereu o

valorifică colecŃia de etnografie a muzeului a fost

,,câmpie eternă” a spiritualităŃii româneşti, nu mai este

realizată în colaborare cu Muzeului Satului Bucureşti

nevoie să se demonstreze

este nevoie doar să se

şi a fost finanŃată de Consiliul JudeŃean Teleorman.

impună acest adevăr în conştiinŃa publică prin

ExpoziŃia prezintă gospodăria tărănească

mijloacele adecvate.

teleormăneana şi modul de viaŃă al Ńăranului

Virica Mira-cunoscuta interpretă de muzică populară
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Ansamblul folcloric “Liviu Vasilică”

teleormănean din prima jumătate a secolului XX.
-

Munca bărbatului este ilustrată printr-o serie de

casa tărăneasca e constituită după modelul

obiecte ce amintesc de străvechea îndeletnicire a

caselor din Siliştea Gumeşti alcătuită din prispă, tindă

Ńăranului român agricultor. OcupaŃiile de baza ale

şi cameră de locuit.

strămoşilor noştri au fost întotdeauna: cultivarea

- Portul teleormănean tradiŃional poate fi urmărit

pământului şi creşterea animalelor. Aceste ocupaŃii s-

în evoluŃia lui de-a lungul timpului. Costumul de

au dezvoltat în strânsă legătură şi au asigurat atât

muncă este simplu ornamentat în timp ce costumul de

nevoile alimentare cât şsi vestimentare ale populaŃiei.

sărbătoare, bogat ornamentat, înmagazinează întreaga

O serie de texte extrase din operele scriitorilor

imaginaŃie a creatorului popular.

teleormăneni Zaharia Stancu şi Marin Preda, ne
introduc mai bine în atmosfera satului teleormănean.
ReŃeaua de unităŃi de cultură: 97 biblioteci
publice (1 judeŃeana, 4 municipale şi orăşenesŃi, 92
comunale), 9 muzee (1 judeŃean, 2 municipale, 6
săteşti), 6 case de cultura (Alexandria 1, Roşiorii de
Vede 2, Turnu Măgurele 1, Videle 1, Zimnicea 1).

- ExpoziŃia prezintă şi ocupaŃiile bărbăteşti şi
femeieşti. Referindu-ne la munca femeii putem spune
că în Teleorman a existat o adevărată industrie casnică
textilă. În timpul iernii femeia lucra de dimineaŃa şi
până noaptea târziu, întrucât ea trebuia să îmbrace
întreaga familie, să asigure Ńesăturile necesare
amenajării interiorului, să împodobească lada de zestre
a fetelor.

Teleormănenii au fost şi sunt oameni

În expoziŃie sunt prezente textile de port şi

comunicativi şi veseli, iubitori de cântec şi de dans,

decorative şi uneltele cu ajutorul cărora se realizau ele.

după cum o dovedeste numărul mare de formaŃii
muzicale şi de dansuri care au fost înfiinŃate şi au
activat în diferite localităŃi teleormănene de-a lungul
anilor, cât şi numărul şi diversitatea spectacolelor
muzicale şi coregrafice care s-au desfăsurat aici,
prezentate de formaŃiile locale ori de trupe venite din
Bucureşti ori din alte oraşe ale Ńarii.
În viaŃa culturală şi artistică a Teleormanului, un
loc important l-au ocupat dintodeauna activitatea
formaŃiilor artistice, care au fost active în diverse
localităŃi, cu deosebire în oraşe, mai ales înAlexandria,
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Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede.
Realizări de spectacole şi concerte de muzică

arta plastică şi 15 zone istorice urbane şi rurale:
?Muzee:
?Muzeul JudeŃean Teleorman

populară în judet şi în alte localităŃi din Ńara de catre

Alexandria,

,,Ansamblul de Cântece şi Dansuri Liviu Vasilică”,
grupul vocal ,,Teleormanul”.

Muzeul de Istorie Roşiorii de Vede, Muzeul Municipal

Exemple sunt reluarea tradiŃiei Gurbanului

Catedrala Episcopală ,,Sf. Alexandru” în care se află

sărbătoarea Sfântului Mucenic Trifon, protectorul

sarcofagul Domnitorului Al. Ghica; Roşiorii de Vede

viilor şi al vinului în localităŃile Licuriciu, Călineşti şi

Monumentul Eroilor căzuŃi în primul război mondial;

Izvoarele (1 februarie) şi a tradiŃiei Căluşului în

Turnu Măgurele

Năsturelu şi Calomfireşti.

Monumentul ,,DorobanŃul”; bustul lui ,,David

de Artă Turnu Măgurele. Monumente: Alexandria:

Statuia lui ,,Mircea cel Bătrân”;

Praporgescu”;
?Monumente naturale: RezervaŃia naturală de
plopi şi lalele de pădure din comuna Plopii Slăviteşti;
?Vestigii arheologice:
?Tell-ul de la Vităneşti asezare eneolitică de tip
GumelniŃa (mileniul al V-lea î. Hr.)
?Aşezarea getică fortificată de la Zimnicea (sec
IV î. Hr.)
?Vestigii ale castrului roman construit în sec II d.
Hr. în comuna Islaz (punctul RacoviŃa),
?Cetatea de pământ din sec al XIV lea de la
Frumoasa;

Ansamblul de cântece şi dansuri populare

?Ruinele CetăŃii Turnu (fortificaŃia lui Mircea cel
Bătrân de la sfârşitul sec al XIV lea).
Monumente istorice
Un judeŃ este spiritualiceşte bogat nu numai dacă
a trimis în panteonul naŃional nume care să-i dea
strălucire, el este bogat şi dacă deŃine un patrimoniu de
bunuri culturale, imobile şi mobile moştenite din
epocile anterioare, şi care pune în evidenŃă un trecut
istoric şi cultural ce îi dă o identitate inconfundabilă.

Ansamblul de cântece şi dansuri populare

Fie că sunt monumente, ansambluri şi situri

În judeŃul Teleorman sunt inventariate 57 mii

arheologice, de arhitectură, de artă plastică sau

bunuri culturale, dintre care 7 mii sunt bunuri cu

memoriale, valoarea lor emblematică este dată de

valoare deosebită ce fac parte din patrimoniul cultural

caracteristicile prin care se particularizează în spaŃiul

naŃional.

regional, în principal şi în cel românesc, în general.

Totodată, în judeŃ sunt inventariate 570 monumente
istorice, 316 monumente şi ansambluri de arhitectură,

Monumentele istorice din judeŃul Teleorman
atestă continuitatea şi particularităŃile de viaŃă, de

2 clădiri memoriale, 8 monumente şi ansambluri de

locuire şi de muncă ale oamenilor din această parte de
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sat de la munte in anul 1862.
Catedrala Domnească şi Episcopală, ,,Sf.
Alexandru” din Alexandria. În anul 1836, la doi ani de
la înfiinŃarea oraşului de către Domnitorul łării
Româneşti, Alexandru Dimitrie Ghica (1834-1842),
alexăndrenii şi-au ridicat o biserică din lemn cu hramul
,,Sf. Alexandru” care în scurt timp, a devenit
neîncăpătoare.

Statuia domnitorului “Mircea cel Bătrân”-Turnu Măgurele

Ńară,prezenŃa lor neîntreruptă în iureşul luptei pentru
apărarea şi păstrarea unităŃii de neam şi a fiinŃei
româneşti, contribuŃia lor la păstrarea şi îmbogăŃirea
patrimoniului naŃional de valori.
La Balaci se afla ruinele unei reşedinŃe boiereşti
de mari dimensiuni, pe măsura ambiŃiei voievodale a
ctitorului, aga Constantin Bălăceanu, ginerele
Domnitorului Şerban Cantacuzino (1678-1688).
Ansamblul care astăzi poartă numele de Curtea
Bălăcenilor, este format din fostul paraclis, devenit
biserica de mir a satului, cu hramul ,,Adormirea Maicii
Domnului” şi ceea ce a mai rămas din pivniŃele
impozantei case boiereşti.
,,Mănăstirea Plăviceni” este un monument
reprezentativ pentru arhitectura valahă din sec al XVII
lea, remarcându-se ca un ansamblu impunător şi sobru,
aflat în lunca inundabilă a Oltului, în mijlocul unei
păduri seculare, la numai 34 Km de fosta Kaza Turnu.
Monumentul a fost ridicat de Dragomir mare
vornic şi jupâniŃa sa Elena în anul 1647. Din ansamblul
iniŃial, construit dintr-un impunător turn clopotniŃă,
ziduri de incintă masive, biserica în plan treflat, stăreŃie
şi construcŃii monahale au rămas astăzi doar fragmente
din zidurile de incintă, o parte din turnul clopotniŃă şi
biserica spoliată de acoperiş.
Biserica ,,Cuvioasa Paraschiva” din Bujoreni este
o biserică din lemn, construită în 1711 în vremea lui
Constantin Brâncoveanu şi a fost adusă aici dintr-un
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Epitropia oraşului a reuşit să construiască între

fost sfinŃită în anul 1905 de către Înalt Prea SfinŃitul

anii 1869-1898 actuala Catedrală, târnosită de

Iosef Gheorghian. Marele istoric Nicolae Iorga o

Mitropolitul Iosef Gheorghian la data de 6 decembrie

considera a treia din Ńară, prin valoarea şi frumuseŃea

1898. Elementele decorative specifice Catedralei ,,Sf.

ei.

Alexandru” sunt pictura murală şi tâmpla, executate de

Ruinele Mănăstirii de la Baldovineşti. Mănăstirea

pictorii Constantin Pascali, Constantin Artachino şi

de la Baldovineşti, sat care aparŃine de comuna

celebrul Ştefan Luchian în anul 1898, în stil bizantin, în

Ciolaneşti, se afla în prezent în ruine, totuşi se poate

tehnica ulei.

observa tipul de construcŃie cu clopotniŃă în faŃă. Stilul

In anul 1994, Catedrala ,,Sf. Alexandru” a devenit

pare a fi contemporan lui Matei Basarab (sec al XVII-

necropolă domnească, prin aducerea şi aşezarea în

lea), dar se crede că biserica este mult mai veche, fiind

pronaos a osemintelor Domnitorului Alexandru

a unei mănăstiri ctitorită de logofătul Baldovin, şeful

Dimitrie Ghica.
In anul 1996 prin înfiinŃarea Episcopiei

cancelariei lui Mircea cel Bătrân.

Alexandriei şi Teleormanului, cu reşedinŃa la

CULTURE

Alexandria, biserica

,,Sf. Alexandru” a devenit

Catedrală Episcopală.

Beyond the social-economic life, Teleorman has

Catedrala ,,Sf. Haralambie” din municipiul Turnu
Măgurele.

been imposed in national context through its historical
traditions, as important as the other parts in the country,
but also through the rich and valuable cultural
traditions.
Being, first of all a very complex ethnographic
area, remarkable through the dimensions and the
authenticity manifestation forms, Teleorman marks
out, ones more, the solar spirit of the man from the
field. The same spirit, settled and slow, open towards
expanses and deepness, full of senses and beauties,
built to resist, always disposed to re-discovering and
re-innovation, is as well illustrated by the cult
dimensions of the spirituality.
It is evident that the Teleorman

Catedrala “Sf. Haralambie”-Turnu Măgurele

spirituality has, in all its components,

Prima biserică pe aceste

passing over the local track, national

amplasamente a fost ridicată între anii

and European dimensions. The fact that

1842-1845, iar biserica actuală s-a clădit

Teleorman was, is and always will be an

la iniŃiativa regelui Carol I şi a reginei

"eternal field" of the Romanian

Elisabeta. Planurile au fost realizate de

spirituality, it is not necessary to be

Leconte de Nouy cu elemente de

proved - it is necessary only to impose

arhitectură de la Mănăstirea Curtea de

this truth in the public awareness

Argeş. Pictura în stil bizantin, a fost

through adequate tools.

executată de pictorii italieni Romeo

The cultural patrimony is

Girolamo şi Giuseppe Vespa. Biserica a

capitalized through the museums in the
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county which organize
permanent ly and temporarily
exhibitions onVarious themes and
cultural events specific to revitalization of some winter and
spring traditions and habits,
respective at Izvoarele, Dobroteşti,
Traian, Năsturelu, Lisa, Brînceni,
Buzescu.
Ethnography exhibition of
the County Museum, which
capitalizes the ethnography
collection of the museum, was
realized in collaboration with the
Village Museum in Bucharest and
it was financed by the Teleorman

Cinematograful din Turnu Măgurele

County Council. The exhibition presents the

say that in Teleorman existed a real domestic textile

Teleorman peasant's house and the living way of the

industry. During the winter time the woman was

Teleorman peasant from the first part of the XX-th

working from the morning till late in the night, because

century.

she had to dress the whole family, to assure the textile

- The peasant's house re-built having as a model

necessary to arrange the inside of the house, to decorate

the houses in Siliştea Gumeşti is composed of porch,

the girls' trousseau chests. In the exhibition there are

entrance room and the living-room.
- The traditional clothes in Teleorman can be

presented both textiles for wear and tools to realize

followed in its evolution across the time. The working

objects that remember us about the old Romanian

clothes are simple ornamented, while the holiday

peasant's job - agriculture.

them. The man's job is illustrated through a series of

clothes is ornate, includes the whole imagination of
popular creator.

The main occupations of our ancestors have
always been the land cultivation and raising the
- The exhibition, also, presents the men and

animals. These occupations have been developed in

women's jobs. Referring to the woman's job, we can

tight connection and have assured both the
34

the population's food needs and the clothes.

Examples are replay of the Gurban tradition - the

A series of extracted texts from the writers'

St. Trifan holiday, the vineyards and wine protector - in

creations in Teleorman Zaharia Stancu and Marin

Licuriciu, Călineşti and Izvoarele localities (the 1st of

Preda, introduce us better in the atmosphere of the

February), and the replay of the "Căluşul" in the

village in Teleorman.

localities as Năsturelu and Calomfireşti.

The network of culture units: 97 public libraries

In Teleorman County there are stockade 57

(1 county library, 4 municipal and town libraries, 92

thousand cultural goods, of which 7000 are goods with

communal libraries), 9 museums (1 county museum, 2

special value, which are part of the national cultural

municipal museums, 6 village museums), 6 Houses of

patrimony.

Culture (Alexandria - 1, Roşiorii de Vede - 2, Turnu
Măgurele - 1,Videle - 1, Zimnicea - 1).
The people in Teleorman were and are
communicative and joyful people, the people who love
the songs and dances, as it is shown by the great
number of the musical and dances assembles which
were established and were performed in different
localities in Teleorman, along the years, and the
number and the diversity of the musical and
choreographic shows, which have taken place here,
presented by the local assembles or the ones which

Monumentul Eroilor din Războiul pentru IndependenŃă
Turnu Măgurele

came from Bucharest or from other towns in the
country.

In the same, in the county there are stockade 570
historical monuments, of which: 60 monuments and
historic sites, 316 monuments and assembles of
architecture, 2 memorial buildings, 8 monuments and
assembles of plastic arts and 15 historic, urban and
rural areas.

In the cultural and artistic life in Teleorman, the
activity of the artistic assembles have had an important
place, which were active in various localities,
especially in towns, in Alexandria, Turnu Măgurele
and Roşiorii de Vede. Realizing the folk music shows

Biserica “Sf. Dumitru”- comuna Vedea

and concerts in the county and in other localities in the
country by "Burnasul Assembly of Songs and Dances",

®Museums: Teleorman County Museum
Alexandria, Municipal History Museum Roşiorii de

"Teleormanul" vocal group.

Vede, MunicipalArt Museum Turnu Măgurele.
35

in this way if it also contains a patrimony of cultural
goods, immobile and mobile, hereditary from the
former epochs and which put into value a historical and
cultural past which offers it a special identity. It doesn't
matter if there are monuments, assembles and
archeological sites, of architecture, of plastic art, or
memorial sites, their value is given by the
characteristics through which it is particularized in the
regional space, mainly in the Romanian one, generally.
The historical Monuments in Teleorman shows
the continuity and the particularities of people's life,
living and work from this part of the country, their
permanently presence in the middle of the battle for
defending and keeping the people unity and of the
Romanian figure, their contribution to the keeping and
the improving of the national values patrimony.
In Balaci locality there are the ruins of a large
noble family, house, according to the founder's
ambitions, aga Constantin Bălăceanu, the prince
®Monuments: Alexandria: the “St. Alexandru"
Bishop Cathedral, where there is the prince Alexandru

Şerban Cantacuzino's sun in law (1678-1688). The
Assemble, which bear the name of "Curtea

Ghica sarcophagus; Roşiorii de Vede: Heroes

Bălăcenilor", is formed from the former "paradis",

Monument from the First World War; Turnu-

become village church, named "Adormirea Maicii

Măgurele: "Mircea cel Bătrân" Statue, "Soldier"
Monument, "David Praporgescu" Statue.
®Natural Monuments: The natural Reservation of

Domnului" and the rest of the basement of the large
noble house.

poplars and forest tulips in Plopii Slăviteşti Commune.
®Archeological Vestiges:
à- "Tel" from Vităneşti - Eneolitic location, type
GumelniŃa (V-th millennium before CH.)
à- Getic location fortified from Zimnicea (IV-1st
century before CH.)
à- Vestiges of the Roman "castru" built in the II-nd
century after CHr. from Izlaz (RacoviŃa point)
à- The Land Fortress from the XIV-th century in
Frumoasa

Plăviceni Monastery
is a representative

à- The Ruine of Turnu Fortress (Mircea cel Bătrân's
fortification from the end of the XIV -th century)

monument of the

Historic Monuments. A county is rich from the
spirituality point of view, not only if it sent in the

from the XVII-th century,

national pantheon name that give it brilliancy, it is rich

innundable valley of Olt river in the middle of a secular

Valachian architecture,
being an imposing and sober assembly, situated in the
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forest, at only 34 km from the former Kaza Turnu. The

Alexandria, "Sf. Alexandru" Church has become

Monument was built up by Dragomir, the big "vornic"

Bishop Cathedral.

and his wife Helen, in 1648 year. From the initial
assemble, built from an imposing belfry tower, inside
massive walls the church, and monarchal buildings,
have remained today, only parts of these, a part of the
belfry tower.
"Cuvioasa Paraschiva" Church in Bujoreni, is a church
made of wood, built in 1711 year during Constantin
Brâncoveanu and it was brought here from a mountain
village in 1862 year.
"St. Alexandru" Bishop Cathedral in Alexandria.
In 1836 year, after two years from the town
establishing by the prince of the Romanian Country,
Alexandru Dimitrie Ghica (1834-1842), the town
people have built a church of wood named "Sf.
Alexandru", which became too small in a short time.
The town "epitropie" has succeeded to build the actual
Cathedral, between 1869-1898 years, sacred by the
Catedrala “Sf. Haralambie” - Turnu Măgurele

losif Gheorghian the Metropolitan man, on the 6th of
December 1898. The ornaments specific to the "Sf.

"St. Haralambie" Church in Turnu Măgurele

Alexandru" Cathedral is the mural painting executed

Municipality. The first church on this location was

by Constantin Pascali, Constantin Artachino and the

built between 1842-1845 years. The actual church was

famous Stefan Luchian painters, in 1898 year, in

built of the initiative of the King Carol I and queen

Byzantine style. In 1994 year, "Sf. Alexandru"

Elisabeta. The plans have been realized by Leconte de

Cathedral has become princely necropolis through

Nouy with architectural elements from the «Curtea de

bringing into the pro-nave the Alexandru Dimitrie

Argeş» Monastery. The painting, in Byzantine style,
has been executed by Italian painters: Romeo

Ghica bones.

Girolamo and Giuseppe Vespa. The church has been
sanctified in 1905 year by Iosef Gheorghian. The great
historian Nicolae Iorga considered it to be the third in
the country, through its value and beauty.
Baldovineşti Monastery Ruins. The Monestery
from Baldovineşti, the village which belong to the
Ciolăneşti commune is, at this moment, in the process
of becoming a ruin, although it can be seen the
construction type with belfry in front. The style seems
to be contemporary to Matei Basarab (the XVII-th
century), but it is supposed that the church is much

Catedrala “Sf. Alexandru” - Alexandria

In 1996 year, through establishing the Bishop of

older, being of a Monastery built by Baldovin, the chief

Alexandria and Teleorman, with the residence at

of Mircea cel Bătrân office.
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ului de 5% şi un spor al investiŃiilor de 10%.
De remarcat creşterea volumului investiŃiilor

INDUSTRIA
Industriile reprezentative ale jude Ń ului

străine. Pe primele locuri s-au situat Olanda,

Teleorman sunt: chimică, construcŃii de maşini şi
prelucrarea metalelor, electrotehnică, metalurgică,

Germania, FranŃa, SUAşi Cipru.
S-au mai înregistrat creşteri şi în alte ramuri:
edituri-poligrafie, prelucrarea cauciucului şi a maselor

extractivă, textilă, alimentară, morărit şi panificaŃie.

plastice, prelucrarea tutunului, alimente, băuturi,

Ca principale tendinŃe înregistrate în procesul de

metalurgie, celuloză, hârtie şi carton.
Principalii agenŃi economici sunt: Combinatul

relansare al economiei judeŃului putem spune că
producŃia industrială în expresie valorică înregistreaza

Chimic Turnu Măgurele (îngrăşăminte), Electrotel SA

un trend ascendent.

Alexandria (echipamente electrice), SC Koyo

ProducŃia fizică înregistrează creşteri la: uleiuri

România (rulmenŃi), SC Mopan SA Turnu Măgurele
(panificaŃie), SC Spicul SA Roşiorii de Vede
(panificaŃie), SC Electroturris SA Turnu Măgurele
(echipamente electrice), SC Comcereal SA

comestibile, nutreŃuri combinate, bere, biscuiŃi, paste
fainoase, îngraşaminte chimice , motoare electrice, etc.
Principalele ponderi pe ramuri sunt deŃinute de
ma ş ini ş i echipamente, industria alimentar ă ,
metalurgie, chimie, industria textilă, energie electrică

(contractarea, achiziŃionarea şi preluarea produselor
agricole), SC Zimtub SA Zimnicea (metalurgie şi

şi combustibili, tiŃei şi gaze naturale, alte ramuri .

construcŃii metalice)si Lorentz Turnu Măgurele
(textile).

Datele pentru anul 2006 indică o creştere a PIB-
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of 5% and a spore of the investments 10%.

INDUSTRY

It is remarkable the volume of the foreign
The representatives industries in Teleorman

investments. On the first places were situated the

county are: chemical, machine construction and metals

Holland, Germany, France, USAand Cyprus.

processing, electro-technique, metallurgy, extraction,

There were noticed other increasing to the

textile, alimentary, mills and panification.

following branches: polygraphy - printing house,

As the main tendencies registered in the relaunch

processing the tires (rubber) and the plastics, tobaccos

process of the economy in the county, we can say that

processing, food - drinks, metallurgy, paper and carton.

the industrial production, in a capitalization expression

The main economic agents are: Chemical Plant SC

shows an increasing trend.

Turnu SA Turnu Măgurele (fertilizers), Electrotel SA

The physical production shows increasing at:

Alexandria (electrical equipment), SC Koyo România

comestible oil, combined fodders, beer, biscuits,

(bearings), SC Mopan SA Turnu Măgurele (flour and

chemical fertilizers, electrical engines, etc.

panification), SC Spicul SA Roşiorii de Vede

The main ponders on branches are detained by

(panification), SC Electroturris SA Turnu Măgurele

machines and equipments, alimentary industry,

(electrical equipment), SC Comcereal SA Alexandria

metallurgy, chemistry, textile industry, electrical

(contracting, buying and taking over of the agriculture

energy and combustible, petrol and natural gases, other

products), SC Zimtub SA Zimnicea (metallurgy and

branches .

metallic constructions), Lorentz Turnu Măgurele

The dates for 2006 year indicate a GDP increasing

(textiles).

Combinatul chimic S.C. Turnu S.A. - Turnu Măgurele
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Fabrica de rulmenŃi SC Koyo România SA
Alexandria

Fabrica de confecŃii “Altex”- Alexandria

Sediul “Petrom” - Videle

SC “Comcereal” SA - Alexandria

SC “Zimtub” SA - Zimnicea

SC “Germino” SA - Alexandria
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producŃia la nivel naŃional (locul XII pe Ńară).
Sectorul zootehnic este reprezentat de creşterea

AGRICULTURA
Agricultura este o ramură de tradiŃie în economia

bovinelor, ovinelor, porcinelor şi păsărilor. Creşterea
animalelor este favorizată de o baza furajeră

judeŃului Teleorman, el fiind situat pe primele locuri în
ierarhia judeŃelor Ńării în ceea ce priveşte suprafaŃa

corespunzatoare, principalele produse obtinuŃe fiind:
carnea de porc şi vită, ouăle, lâna, laptele.

agricolă şi potenŃialul producŃiei vegetale şi animale.
Structura fondului funciar. SuprafaŃa agricolă
498 mii ha, din care vii 11 mii ha, livezi 236 ha, pajişti

Piscicultura se practică pe Dunăre şi apele
curgătoare interioare, precum şi în iazurile şi heleşteele

35 mii ha, suprafaŃa arabilă 451 mii ha.

amenajate.

ProducŃia agricolă a judeŃului la principalele
culturi: grâu şi secară (locul 1 pe Ńară), orz şi orzoaică

specii de foioase, a favorizat dezvoltarea unui bogat

(locul IV pe tara), porumb boabe (locul VI pe tara),

fond cinegetic, cu specii caracteristice zonei de

floarea soarelui (locul VII pe tara). ProducŃia vegetală

câmpie: căprior, iepure, cerb, vulpe, mistreŃ, prepeliŃă,

reprezintă 4% din producŃia la nivel naŃional (locul II
pe Ńara), iar producŃia animală reprezintă 3,5% din

potârniche, dropie, fazan.
Agricultura reprezintă unul din cele mai

Fondul forestier, de circa 30 mii ha, format din
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dinamice sectoare ale economiei româneşti şi
constituie un factor de stimulare a creşterii economice

AGRICULTURE

prin suprafaŃa agricola de care dispune şi potenŃialul
producŃiei vegetale şi animale.

Agriculture is a traditional branch in Teleorman
county economy and it is situated on the first places of

Marii agenŃi economici în domeniul cultivării
cerealelor şi plantelor tehnice, sunt: SC Interagro SRL,

the country's counties as concerns the agricultural

SC Boboc SNC, SA Dobroteşti , SA Telegaru
Bragadiru, SA Agroind Măldăieni, SA 1907 Slobozia

production.

Mândra, iar agenŃii economici consacraŃi în domeniul

agricultural surface 498 thousand ha, of which

cercetării din agricultură şi producerii de seminte
pentru agricultură, SCDA Teleorman, CTS Troianul,

vineyards 11 thousand ha, orchards 236 ha, pastures 35

surface and the potential of the vegetal and livestock's
The structure of the territorial fund. The

thousand ha, arable surface 451 thousand ha.

Tutunul Tămăşeşti.

The county agricultural production at the main

Din analiza datelor statistice rezultă că în zona
noastră, competitivitatea agriculturii este dependentă

cultivations: wheat and rye (the I-st place on the

de modernizarea tehnicii şi de reducerea numărului
populaŃiei ocupate în agricultură. Politica de reformă

(the VI -th place on the country), sun flower (the VII-th

structurală urmareşte crearea unor exploataŃii agricole
viabile, care dispun de mijloace tehnice moderne, sunt

represent 4% of the production at the national level

gestionate eficient şi asigura agricultorului un nivel de

production represents 3,5% of the production at the

viaŃa convenabil.

national level (the XII-th on the country).

country), barley (the IV-th place on the country), maize
place on the country). The vegetal production
(the II-nd place on the country), and the livestock

46

Zootechnic Sector is represented by breeding

arranged.

cows, sheep, pigs and birds. Breeding live stocks is

Forests, around 30 thousands ha, is formed by

favorised by a proper fodder base, the principal

field's specific species of trees, and has favorised the

products obtained are: pork and cow meat (beef), eggs,

development of a rich hunting fund, specific to field's

wool, milk.

areas: roebuck, rabbits, foxes, stags, wild boar, quail,

Pisciculture is practiced on Danube and interior

bustard, pheasant.

surface waters, and also in the lakes especially

Agriculture represents one of the most dynamic

sectors of the Romanian economy and it is a stimulate

Forests, around 30 thousands ha, is formed by

factor of the economic increase through the agriculture

field's specific species of trees, and has favorised the

surface of which disposes and the potential of the

development of a rich hunting fund, specific to field's

vegetal and livestock production. The big economic

areas: roebuck, rabbits, foxes, stags, wild boar, quail,

agents within the field of growing cereals and technical

bustard, pheasant.

the principal products obtained are: pork and cow meat
(beef), eggs, wool, milk.

Agriculture represents one of the most dynamic
sectors of the Romanian economy and it is a stimulate

Pisciculture is practiced on Danube and interior

factor of the economic increase through the agriculture

surface waters, and also in the lakes especially

surface of which disposes and the potential of the

arranged.

vegetal and livestock production.
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The big economic agents within the field of

From the statistics analyze results that in our area

growing cereals and technical plants are: SC Interagro

the competitively of the agriculture is dependent of

SRL, SC Boboc SNC, SC Dobroteşti, SA Telegaru in

technical modernization and of the reducing the

Bragadiru, SA Agroind Măldăieni, SA 1907 Slobozia

number of the population involved in agriculture. The

Mândra, as well as consacrated economical agents in

policy of the structural reform has the goal to create

the domain of researching in agriculture and seeds

some viable agricultural exploitation, which dispose of

production for agriculture in SCDA Teleorman, CTS

modern technical equipment, are efficiently managed

Troianu, Tutunul Tămăşeşti.

and assure to the farmer a proper standard of living.
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SĂNĂTATE

stomatologice 42, medici 213, medici stomatologi
42, personal sanitar mediu 96, farmacii 146,

,, Dreptul la sănătate este unul din drepturile

farmacişti 62.

fundamentale ale omului”.

Sector mixt: Cabinete de specialitate 33,
cabinete stomatologice 49, cabinete medici de familie

Din perspectivă publică, sănătatea constituie,
datorita imenselor sale implicaŃii individuale, dar şi

192.

sociale, şi demografice, unul din elementele cele mai

LocalităŃile din judeŃ în care există spitale dotate
cu secŃii specializate sunt: Alexandria 13 secŃii, Turnu

vizate de politicile şi strategiile guvernamentale din
întreaga lume.

Măgurele 8 secŃii, Roşiorii de Vede 7 secŃii, Zimnicea

PopulaŃia stabilă la nivelul judeŃului Teleorman
este de 450 mii de locuitori, iar pe grupe de vârstă se

5 secŃii, Cervenia 3 secŃii, Schela 5 secŃii.

prezintă astfel:
?tineri între 7-18/20 ani 80 mii persoane,

Davila” şi ,,Christiana” (particulare) şi Şcoala
postliceala sanitară (de stat), care pregătesc asistenŃi

?persoane între 30-50 ani 120 mii persoane,
?persoane peste 50 ani 180 mii persoane.

medicină generală, asistenŃi farmacie, asistenŃi

În judeŃ exista Şcoli postliceale sanitare: ,, Carol

laborator, asistenŃi sociali.

Structura personalului medico-sanitar:
Sectorul public: Spitale 9 (5 urbane, 3 rurale),

HEALTH

dispensare medicale 10 (teritoriale), paturi în spital
2896, medici

515, personal sanitar mediu

1877,

"The right to the health is one of the man's

sanitar auxiliar 959.

fundamental rights"

Sector privat: Cabinete medicale 202, cabinete

From public perspective, the health represents,

Spitalul Municipal - Turnu Măgurele
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Spitalul Municipal Caritas - Roşiorii de Vede

because of its huge individual implications, but also

 young people between 7 - 18/20 years 80 thousand
persons,

social and demographic, one of the most regarded
elements by the governmental polices and strategies in

 persons between 30 - 50 years 120 thousand
persons

the whole world.
The stabile population at the Teleorman county level is

 persons over 50 years - 180 thousand persons
Structure of the medico-sanitary personnel.

of 450 thousand inhabitants, and on the age group is
presented in the following way:

PUBLIC SECTOR: hospitals - 9 (5 urbane, 3
rural), medical units - 10 (territorial), beds in hospital 2896, doctors - 515, medium sanitary personnel - 1877,
auxiliary sanitary personal 959.
PRIVATE SECTOR: medical units - 202,
dentists' units - 42, doctors -213, dentists - 42, medium
sanitary personnel - 96, chemists - 146, pharmacists 62.
MIX SECTOR:specialty units - 33, dentists'
units 49, family doctors' units - 192.
The localities in the county where exist
hospitals endowed with specialized sections:
Alexandria - 13 sections, Turnu Măgurele - 8 sections,
Roşiorii de Vede - 7 sections, Zimnicea 5 sections,

Spitalul Videle

Cervenia - 3 sections, Schela - 5 sections.
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POPULAłIA ŞI LOCALITĂłILE JUDEłULUI

In the county there are three sanitary posthighschools:
- "Carol Davila”
- "Christiana" (private),

Numărul total al locuitorilor stabili ai judeŃului
Teleorman este de 450 mii. Numărul de localităŃi este

- Sanitary post-high-schools (state)

de 97, din care: 3 municipii, 2 oraşe, 231 sate.

which prepare assistants for general medicine,

Muncipiile şi oraşele judeŃului sunt:

assistants for chemists, assistants for laboratory, social

· Alexandria 55 mii locuitori,
· Turnu Măgurele 35 mii locuitori,

assistants.

· Roşiorii de Vede 35 mii locuitori,
· Zimnicea 15 mii locuitori.
· Videle 13 mii locuitori.
COUNTY POPULATION AND LOCALITIES
The total number of the stabile inhabitants in
Teleorman county is of 450 thousand. The number of
the localities is 97 from which: 3 municipalities, 2
towns, 231 villages.
The municipalities and the towns in the county
are: Alexandria 55 thousand inhibitants, Turnu
Măgurele 35 thousand inhibitants, Roşiorii de Vede 35 thousand inhibitants, Zimnicea

15 thousand

inhibitants, Videle 13 thousand inhibitants.

Spitalul judeŃean Alexandria
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RESURSE UMANE
JudeŃul dispune de forŃă de munca calificată,
beneficiind de un număr corespunzator de specialişti în
agricultura şi comerŃ, dar şi ramurile industriale
existente.
PopulaŃia activă a judeŃului este de 200 mii, iar
rata somajului de 9% sub media pe Ńara.
PopulaŃia ocupată este de 125 mii în agricultură
şi 25 mii în industrie. Numărul mediu al salariaŃilor
angajaŃi în economia naŃională este de 66 mii: în
industrie 26 mii; în administraŃie, educaŃie, sănătate 14
mii; în comerŃ 10 mii; în agricultură 6 mii, în
construcŃii 5 mii.

economy is of 66 thousand: 26 thousand in industry;
14 thousand in administration, education, health; 10
thousand in commerce; 6 thousand in agriculture; 5

HUMAN RESOURCES

thousand in constructions.

The county disposes of qualified labour force,
benefiting of a proper number of specialists both in
agriculture, in the commerce and in the existed
industrial branches.
The active population in the county was of 200
thousand persons, and the unemployment rate of about
9% under the average in the county.
The employed population is of 125 thousand in
agriculture and 25 thousand in industry. The medium
number of the employed people in the national
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Roşiorii de Vede

Alexandria

Turnu Măgurele

Zimnicea

Videle
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Colegiul NaŃional “Unirea”
Turnu Măgurele

Colegiul NaŃional “A.D. Ghica”
Alexandria

Liceul Teoretic
Zimnicea

EDUCAłIE

EDUCATION
In the school network there are included 90

În reŃeaua şcolară sunt cuprinşi 90 mii
preşcolari şi şcolari, iar numărul unităŃilor şcolare este

thousand pre-school children and school children, and

de : 230 grădiniŃe; 90 şcoli cu clasele I-IV, 160 şcoli cu

the total number of the school units is of : 230

clasele V-VIII, 21 licee, 9 şcoli profesionale, 9 şcoli
postliceale.

kindergarten, 90 schools with gardes from I - IV, 160

Numărul total al cadrelor didactice este de 5

professional schools, 9 post high-schools. The total

schools with grades from V - VIII, 21 high schools, 9
number of the teachers is of 5 thousand.

mii.
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ACTIVITATEA SPORTIVĂ

,,Petrolul” Videle, ,,Turris” Turnu Măgurele, ,,Rova”
Roşiorii de Vede, ,,Dunărea” Zimnicea.
Pe lângă acestea de mai sus alte 85 de echipe de

Tabloul organizatoric în care se desfăşoara
activitatea sportivă teleormăneană, cuprinde:

nivel judeŃean (Divizia D).

¨ 4 CLUBURI SPORTIVE DE DREPT PUBLIC:
Clubul Sportiv Teleorman Alexandria; Clubul Sportiv

THE SPORTS ACTIVITY

Şcolar Alexandria; Clubul Sportiv Şcolar Roşiorii de
Vede, Clubul Sportiv Şcolar Turnu Măgurele.

the sports activity in Teleorman contains:

¨ CLUBURI SPORTIVE DE DREPT PRIVAT
dintre care 5 orăşeneşti: CS Petrolul Videle (fotbal şi

¨ 4 PUBLIC SPORTS CLUBS: Teleorman Sports
Club - Alexandria, the School Sports Club in

box); Rova Roşiorii de Vede (tenis, fotbal, culturism)

Alexandria, School Sports Club in Roşiorii de Vede,

CS Rulmentul Alexandria (fotbal, baschet, handball);

School Sports Club in Turnu Măgurele.

Turris Turnu Măgurele (fotbal, volei); Dunărea
Zimnicea (fotbal, tenis); Kanazawa Alexandria

¨ PRIVAT SPORTS CLUBS, of which 5 in towns:
CS Petrolul Videle (with football and box sections),

(karate); Clubul de Arte MarŃiale “Mayamto Musashi

Rova Roşiorii de Vede (sections: tennis, football,

Dojo” Turnu Măgurele.

culturism), CS Rulmentu Alexandria (football,

¨ 3 ASOCIAłII SPORTIVE CU PERSONALITATE
JURIDICĂ ŞI 70 ASOCIAłII SPORTIVE FĂRĂ

basketball, handball), Tunis Turnu Măgurele (football,

PERSONALITATE JURIDICĂ (organizate pe lângă
Consiliile Locale din judeŃ).

Kanazawa Alexandria (karate), "Mayamto Musashi

Aceste cluburi şi asociaŃii sportive au peste 100
de secŃii pe diferite ramuri de sport, palmaresul cel mai

¨ 3 SPORTS ASSOCIATIONS WITH JURIDICAL
PERSONALITYAND 70 SPORTS ASSOCIATIONS

bogat fiind la kaiac, tenis, atletism, baseball, karate,

WITHOUT JURIDICAL PERSONALITY (organized

judo, box, culturism, tir, baschet, fotbal, handbal,

nearby local councils in the county). These sports clubs

volei, sah.

and associations have over 100 sections on different

The organizatoric picture in which it is running on

volleyball), Dunărea Zimnicea (football, tennis),
Dojo" MartialArt Club Turnu Măgurele.

sports branches. The richest palmares being at: kayak,
tennis, athletics, baseball, karate, judo, box, basketball,
football, handball, volleyball, chess.
The divisionary teams in the county are: A
Division: basketball, CST CSS Alexandria; football C
Division: football, CF “Voicilă” Alexandria, "Petrolul"
Videle, "Turris" Turnu Măgurele, "Rova" Roşiorii de
Vede, "Dunărea" Zimnicea. Apart from these, there are
other 85 teams - of the county level (D Division).

Echipa “Rulmentul” - Alexandria

Echipele divizionare din judeŃ sunt:
¨

DiviziaAbaschet, CST -CSSAlexandria,

¨

Divizia C fotbal, CF “VoicilĂ” Alexandria,
60
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Banca Comercială - Zimnicea

Alexandria

COMERT ŞI SERVICII

În judeŃul Teleorman exista o reŃea comercială
foarte dezvoltată, în toate localităŃile, inclusiv la sate,
formată din peste 2000 de magazine, din care 16
supermarketuri. Aceste magazine se află aproape în
totalitate în proprietate privată.
Structura pe categorii de comercian Ń i a
economiei judeŃului are în prezent următoarea
configuraŃie: 4 regii autonome, 20 societăŃi comerciale
de stat, 6500 companii private, 120 organizaŃii

COMMERCE AND SERVICES

cooperatiste, 150 societăŃi agricole, 2900 asociaŃii
familiale cu scop lucrativ, 750 persoane independente,

In Teleorman county there is a very developed

care activează pe cont propriu.

commercial network, in all the localities, including the
villages, formed of over 2000 shops, of which 16
supermarkets. These shops are almost in private
property.
The structure on the categories of traders in the
county economy has the following configuration: 4
autonomy societies, 20 commercial state society, 6500
private companies, 120 co-operatiste organizations,
150 agricultural societies, 2900 lucrative family
associations, 750 independent persons who are
developing their own activities.
The activity of free initiative has been developed
especially on the commerce side, where the
economical agents assure the necessary of products for
daily consumption and of the goods of large

Activitatea de libera iniŃiativă s-a dezvoltat în
principal în latura de comert, unde agenŃii economici

consumption.

asigură necesarul de produse de consum zilnic şi de
bunuri de larg consum.
PiaŃa serviciilor oferă un potenŃial de dezvoltare,
mai ales în municipii şi oraşe unde este prezentată toată
gama de servicii.
Anual în municipiul Alexandria se organizează
târgul naŃional pentru agricultură şi industrie
alimentară ,,AGRALIMEX”, care în 2006 a ajuns la
ediŃia a XVI-a.
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The service market offers a potential for

Drumurile judeŃene traversează judeŃul de la nord la
sud şi de la est la vest şi au o lungime totală de 854 Km:

development, especially in the municipalities and
towns where the whole range of services is presented.

legătura între sate şi comune şi a acestora cu centrele
importante se face şi pe drumuri comunale a căror

Each year in Alexandria it is organised the national
fair for Agriculture and Food in"AGRALIMEX",

lungime este de 314 Km.

which in 2006 was the XVI-th edition.

ReŃeaua de cale ferată este de 294 Km şi
traversează judeŃul pe direcŃiile est-vest magistrala 1
Bucureşti
Craiova
Timişoara, cu cale ferată
electrificată dublă şi sud-nord cale ferată simplă
neelectrificată pe traseele Zimnicea Roşiorii de Vede,
Turnu Măgurele

Roşiorii de Vede

Costeşti (jud.
Argeş).Municipiul Roşiorii de Vede este un important
nod feroviar.
Transportul pe apa. Dunărea constituie atât
graniŃa judeŃului cât şi a Ńării cu Bulgaria fiind şi o
importanta arteră de navigaŃie. Aici exitând doua
porturi Turnu Măgurele la Km 597 amenajat cu cheu
Complexul Comercial “Crinul”- Alexandria

pereast dotat cu macarale de 16 tone şi Zimnicea la Km

TRANSPORT ŞI COMUNICAłII

553 amenajat cu cheu pereast dotat cu macarale de 5
tone.

ReŃeaua de drumuri publice care tranzitează
judeŃul legând principalele municipii şi oraşe cu

Între oraşele Turnu Măgurele şi Nikopol
(Bulgaria) există în prezent o legătură de trecere pentru

capitala de judeŃ, precum şi cu capitala şi restul Ńării se

pasageri, urmând a se dezvolta punctul de trecere cu

prezintă astfel: Drumuri naŃionale în lungime de 352
Km: DN 5C (limita judeŃ Giurgiu-Zimnicea), DN6/

bacul, ca urmare a amenajării portului şi a zonei libere

E70 (Bucureşti- Alexandria-Timişoara), DN 51

În judeŃ s-a implementat reŃeaua de telefonie
digitală.

pe o suprafaŃă de 22 ha.

(Alexandria-Zimnicea), DN 51A (Zimnicea-Turnu
Măgurele), DN 52 ( Alexandria-Turnu Măgurele), DN
(Roşiorii de Vede- Turnu Măgurele), DN (CorabiaTurnu Măgurele).

TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
Public road network which cross the county
linking the main localities with the county capital and
also with country capital and the rest of the country is:
National Roads with a length of 352 Km: DN 5C (county limit Giurgiu - Zimnicea), DN 6E 70
(Bucharest - Alexandria - Timişoara), DN 51
(Alexandria - Zimnicea), DN 51 A (Zimnicea - Turnu
Măgurele), DN 52 (Alexandria- Turnu Măgurele), DN
65 (Roşiorii de Vede - Turnu Măgurele), DN 54
(Corabia - Turnu Măgurele).
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County roads cross the county from North to South
and from East to West and have a total length of 854 km
the link between communes and villages and to the
important centres is also made on the commune road
their total length is 314 km.
Railroad network is 294 km and is crossing the
county on the

East - West direction magistral 1

Bucureşti - Craiova Timisoara with the double
electrified railway and South - North simple railway
on Zimnicea - Roşiorii de Vede; Turnu Măgurele Roşiorii de Vede - Costeşti (Argeş county) routes.
Gara Alexandria

Roşiorii de Vede Municipality being an important
railway centre.
Water transport. The Danube river is the county
and also the country border with Bulgaria being also an
important navigation way. Here are two harbours
Turnu Măgurele at 597 km with quay fit out with 16 t
cranes and Zimnicea at 553 km with quay fit out with 5
t cranes. Between Turnu Măgurele and Nicopol
(Bulgaria) exists a passing link for passengers, and in
future is stipulated this crossing point, following the
development of the harbour and setting out the free
area on about 22 ha and a ferryboat.

Gara Roşiorii de Vede

In the county the digital telephony has been
implemented.
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TURISM

ÄIslaz: Monumentul dedicat proclamaŃiei din 9/21
iunie 1848.

Datorită configuraŃiei sale geografice, câmpie
traversată de ape, principalul punct de atracŃie este

ÄBalaci:
¸Ruinele CurŃii boiereşti a familiei Bălăceanu,

fluviul Dunărea şi lunca sa, care este de o frumuseŃe
aparte, fiind zona cu cele mai generoase resurse

¸Biserica ridicată în anul 1684,
ÄTătărăştii de Sus: ,,La Ziduri” ruinele curŃii

turistice.

Bălăceanu, ultima curte boiereasca întărită la sfârşitul
sec XVIII,

În Teleorman se practică turismul de tranzit şi
agrement. Se pot practica în condiŃii deosebite
pescuitul şi vânătoarea.

ÄBrânceni: Biserica ,,Sf. Evangelist Luca” pictată de
Gh. Tătărescu.

Obiectivele turistice

ÄPrunaru:
¸Monumentul închinat cavaleriştilor,

ÄZona turistică Dunărea, cu braŃele secundare
Dunărica, Pasărea, Lacurile Suhaia si FăŃana (cu
posibilităŃi de pescui sportiv),

¸Cimitirul eroilor din primul război mondial.
Baza hotelieră turistică este compusă din: Hotel
Parc 180 locuri si Hanul cu Noroc 20 locuri

ÄMunicipiulAlexandria:
¸Muzeul JudeŃean Teleorman, unde se gasesc peste 50

(Alexandria), Hotel Turris 210 locuri (Turnu

mii piese, grupate în 70 de colecŃii arheologice,
etnografice, numismatice, paleontologice, istorie, artă,

Hotel Danubius 120 locuri (Zimnicea).

Măgurele), Hotel Vedea 110 locuri (Roşiorii de Vede),
Datorita facilităŃilor care vor fi create la Turnu
Măgurele, prin stabilirea unor zone libere şi a

etc.
¸6 biserici, cea mai importantă fiind Catedrala
Episcopală ,,Sf. Alexandru” (1869 1898) cu pictura
murală şi executată de Ştefan Luchian şi N. Artachino,

punctului de trecere frontira, cu bacul pe Dunăre,

ce adaposteşte sarcofagul cu osemintele Domnitorului
Al. Dimitrie Ghica, fondatorul oraşului,

Pentru localităŃile situate pe malul Dunării,
agroturismul este o idee de viitor datorit ă

¸Bustul DomnitoruluiAl. Ioan Cuza,
¸Monumentul Eroilor Teleormăneni 1916-1918,

posibilităŃilor de pescuit şi vânătoare existente în zona
şi care reprezintă puncte de atracŃie pentru turişti.

¸Monumentul Eroilor Teleormăneni 1941-1945,
¸Cimitirul ostaşilor căzuŃi în primul război mondial
ÄMunicipiul Turnu Măgurele:

TOURISM

turismul şi capacitaŃile de cazare se vor dezvolta foarte
repede în aceasta zona.

¸Cetatea medievală Turnu, ridicată de Mircea cel
Bătrân,

Due to its geographically configuration, plain
crossed by waters, the main attraction point for tourism

¸Statuia lui Mircea cel Bătrân (realizată de Oscar
Han),

is the Danube river and its meadow, which represents a

¸Monumentul DorobanŃului de la 1877 (realizată de
sculptorul R. Romanelli),

generous tourist resources. Principally the tourism in

¸Bustul generalului David Praporgescu (realizat de C.
Ionescu),

can be practiced, in good conditions, hunting and

¸Muzeul deArtă.
ÄZimnicea: asezare geto-dacică de tip dava (sec IV- I

THE TOURING OBJECTIVES:

rare beauty, being the picturesquely area with the most
our county is one of transition and relaxation. Here it
fishing.
ÄDanube touring area, with its secondary branches
Dunărica, Pasărea, Suhaia and FăŃana lakes (sport

î.Ch.).
67

9/21 of June 1848

fishing possibilities)
Ä Alexandria Municipality:

Ä Balaci:
¸ Bălăceanu family's lordly house ruins

¸ County History Museum, where you can find over
50 thousand exhibits, grouped in 70 collections of
archaeology, paleontology, numismatic, ethnography,

¸ The church built in 1684
Ä Tătărăştii de Sus: "La Ziduri" Bălăceanu family's

history, art etc).

lordly house ruins, the last lordly court from the end of

¸ 6 churches, the most important being ST. Alexandru
Bishop Cathedral (1869 - 1898) with mural pictures

the XVIII - th century
Ä Brânceni: “St. Evanghelist Luca" church painted
by Gheorghe Tatarescu

and the altar painted by Luchian Ştefan and N.
Artachino, and it shelters the sarcophagus with
Alexandru Dimitrie Ghica bones, the town establisher.

Ä Prunaru:
¸ Cavalry Monument

¸ Alexandru loan Cuza statue,
¸ Teleorman Heroes Monument 1916 - 1918 -

¸ First WorId War heroes cemetery
The touring hotel base is composed of: Hotel Parc -180

Telorman Heroes Monument 1941 - 1945 - The

places and Hanul cu Noroc -20 places (Alexandria),

Soldiers' cemetery from the First World War

Hotel Turris 210 places (Tumu Măgurele), Hotel Vedea

Ä Turnu Măgurele Municipality:
¸ Turnu Medieval Fortress, built up by Mircea cel

- 110 places (Roşiorii de Vede), and Hotel Danubius -

Bătrân

Because of the facilities which will be created here,

¸ Mircea cel Bătrân statue (realized by Oscar Han)
¸ The Soldier Monument form 1877 (made by R.

through establishing the free area and the cross border

Romanelli)

Măgurele, the tourism and the accommodation

¸ David Praporgescu statue (realized by C. Ionescu)
¸ Art Museum

capacities will be developed very fast in future.

Ä Zimnicea: geto - dacica setting type dava (4th -1st
century before CH.)

agro-tourism is a future idea because of the existed

Ä Islaz: monument dedicated to the proclamation of

which represent the attraction points for tourists.

120 places (Zimnicea).

point by the ferryboat on Danube river, at Turnu

For the localities situated on the Danube bank, the
possibilities for fishing and hunting in the area and
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Hotel Parc - Alexandria

Dunărea la Zimnicea

Hotel Turris - Turnu Măgurele

Concursul “Peştişorul de Aur”

Hotel Vedea - Roşiorii de Vede
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Taberele
“Nanov” şi “Dunărica” - Zimnicea
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