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1. ASPECTE METODOLOGICE ȘI CADRU 
CONCEPTUAL 

1.1. ASPECTE METODOLOGICE 

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roșiori de Vede (SDL) pentru perioada 2021-2027 
este elaborată în cadrul proiectului ”SEPA - Simplificarea si eficientizarea procedurilor 
administrative”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 
CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificar stratgică 
și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai 
puțin dezvoltate. 

În ultimii ani au fost realizate numeroase ghiduri și metodologii privind managementul și 
planificarea strategică sau dezvoltarea locală, oferind o bază solidă pentru definirea procesului de 
planificare strategică și a etapelor acestuia în cazul elaborării unei strategii integrate de dezvoltare 
la nivel local. Câteva exemple de astfel de ghiduri sunt reprezentate de Ghidul de planificare 
strategică a dezvoltării economice (realizat în anul 2004 cu sprijin tehnic din partea Programului 
de Reformă Guvernamentală prin Parteneriate Durabile GRASP, finanțat de Guvernul S.U.A. prin 
USAID), Manualul Participanților pentru Management strategic și planificare strategică în 
instituțiile publice (sesiune de instruire organizată în anul 2011 de Ministerul Finanțelor Publice 
prin intermediul Programului Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”) sau Ghidul 
pentru planificarea și fundamentarea  procesului decizional din administrația publică locală 
(elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în anul 2018). 

Conform acestor ghiduri, planificarea strategică reprezintă un proces sistematic, prin care o 
instituție își stabilește anumite priorități care sunt esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei, în 
acord cu evoluția mediului în care aceasta își desfășoară activitatea. Planificarea strategică este o 
activitate orientată spre viitor, vizând obiectivele de dezvoltare și etapele necesare realizării 
acestora. Planificarea strategică este un proces continuu, ce ar putea fi utilizat de comunitățile 
locale pentru a se asigura că politicile și programele existente corespund necesităților de 
dezvoltare socio-economică a comunității, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale 
disponibile.1  

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Roșiori de Vede pentru perioada 2021-
2027 urmărește principalii pași ai unui proces integrat de planificare strategică, de la analiza 
potențialului local, la stabilirea obiectivelor de dezvoltare și a căilor de acțiune și la identificarea 
surselor pentru finanțarea obiectivelor de investiții stabilite în cadrul strategiei. 

 

1 Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 2018. Ghidul pentru planificarea 
și fundamentarea  procesului decizional din administrația publică locală 
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Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roșiori de Vede (SDL) pentru perioada 2021-2027 
este elaborată în contextul în care, în această perioadă, instituțiile la nivel european și național 
trasează cadrul strategic de implementare a politicilor europene pentru perioada 2021-2027, 
precum și bugetul aferent operaționalizării priorităților și politicilor definite, inclusiv prin definirea 
priorităților naționale și locale de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 sau pe termen lung și 
adaptarea acestora la contextul strategic european și la instrumentele de suport (financiar, cu 
precădere) disponibile. 

În acest context, pachetul de servicii de consultanță în domeniul planificării strategice pentru 
Primăria Municipiului Roșiori de Vede are rolul de a:  

• pregăti personalul și compartimentele Primăriei Municipiului Roşiori de Vede în domeniul 
elaborării și utilizării de instrumente de planificare strategică instituțională; 

• alinia dezvoltarea Municipiului Roşiori de Vede la cadrul strategic existent (2014-2020) și 
mai ales la cel aferent perioadei de programare 2021-2027 la nivel local și suprateritorial; 

• fi un instrument care permite Primăriei și Consiliului Local Roșiori de Vede luarea unei 
decizii adaptate la contextul strategic pe baza informațiilor și datelor relevante și 
actualizate; 

• promova un proces transparent de consultare a actorilor relevanți din Municipiu pentru 
identificarea corectă a nevoilor și așteptărilor comunității prin intermediul lucrului în 
parteneriat; 

• reprezenta viziunea comunității cu privire la dezvoltarea sa viitoare, fiind astfel împărtășită 
de toți actorii relevanți de la nivel local și transpusă într-un set de obiective specifice și un 
plan de acțiuni concret; 

• alinia politicile și instrumentele de dezvoltare a Municipiului Roşiori de Vede la 
instrumentele de sprijin naționale și ale Uniunii Europene în domeniu, respectiv la 
cerințele programelor operaționale și sectoriale aferente perioadei de programare 2021-
2027. 

În acest context, prezenta strategie pornește de la prevederile CPR2 prin care sunt stabilite o serie 

de șase componente de bază (building blocks) ale SIDU, care trebuie să cuprindă: 

• zona geografică vizată de strategie;  

• o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei;  

• o descriere a unei abordări integrate care răspunde necesităților de dezvoltare și 

potențialului identificat;  

• o descriere a implicării de parteneri, în pregătirea și implementarea strategiei.  

• poate să conțină, de asemenea, o listă a operațiunilor care urmează să fie sprijinite 

 

2 Propunerea de regulament de stabilire a dispozițiilor comune privind fondurile pentru perioada 
de programare 2021-2027 (COM/2018/375 final - 2018/0196 (COD)) 
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FIGURA 1 COMPONENTELE DE BAZĂ ALE SIDU 

 
 

În ceea ce privește zona geografică vizată de strategie, având în vedere că Roșiori de Vede este un 
municipiu care nu dispune de o formă de cooperare teritorială instituțional constituită, teritoriul 
acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roșiori de Vede  pentru perioada 2021-
2027 coincide cu teritoriul administrativ al municipiului. 

 

1.1.1. PROCESUL DE ACTUALIZARE A STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

Procesul de actualizare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Roșiori de Vede pentru 
perioada 2021-2027 cuprinde următoarele patru etape principale: analiza situației curente; 
analiza SWOT, Diagnostic; elaborarea strategiei și portofoliului de proiecte; Elaborarea cadrului 
de implementare.  

La aceste etape se adaugă activitatea transversală, desfășurată în mode constant pe parcursul 
elaborării strategiei, aceea de consultare a stakeholderilor: Aplicarea chestionarelor pentru 
consultarea grupurilor țintă, Transmiterea de solicitări de date și informații, Colectarea ideilor de 
proiecte, Validarea Strategiei de dezvoltare după perioada de consultare publică și dezbatere 
publică.  
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Prezenta strategie pornește de la un set de probleme, nevoi și elemente de potențial identificate 
la nivelul municipiului, pentru a actualiza cadrul strategic de dezvoltare pentru următorii ani. În 
acest context, analiza situației existente a vizat o serie de domenii-cheie care sau fost definite 
având la bază domeniile de interes pentru dezvoltarea municipiului din perioada anterioară de 
programare. Pentru a asigura coerența procesului de planificare, provocărilor identificate în etapa 
de analiză le este asociat un sistem integrat de obiective strategice și specifice, detaliate prin 
programe și proiecte ce conduc la atingerea viziunii de dezvoltare. 

FIGURA 2 DOMENII-CHEIE ANALIZATE ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 
MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE  

 
În cadrul elaborării SDL un rol important îl deține identificarea priorităților locale, ca punct de 
pornire pentru identificarea principalelor catacteristici ale teritoriului, definirea provocărilor 
locale și ulterior conturarea priorităților de dezboltare. Această activitate este îndeplinită printr-o 
serie de acțiuni:  

• Analiza cadrul strategic la nivel european, național, regional și județean: demersul de 
elaborare a strategiei va urmări corelarea cu documentele de planificare strategică 
relevante de la nivel global, european, național, regional și județean, fiind vizate 
obiectivele și direcțiile ce ghidează dezvoltarea la nivel macro, cât și cele specifice, 
orientate către teritoriul studiat; 
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• Analiza Strategiei  de Dezvoltare Locală a Municipiului Roșiori de Vede 2012-2020 și gradul 
de implementare al acesteia, gradul de absorbție de fonduri europene și fonduri provenite 
de la bugetul de stat;  

• Procesul de colectare a datelor și a informațiilor necesare pentru elaborarea efectivă a 
studiului se bazează pe activitatea de elaborare și transmitere a solicitărilor de date 
necesare către diferite instituții publice locale și centrale și către furnizorii de utilități. Prin 
această operațiune se urmărește colectarea de date calitative și cantitative.  

În procesul de elaborare a strategiei, se consideră oportună implicarea grupurilor țintă încă din 
etapa de colectare a datelor și de analiză a situației existente. În acest context, pentru elaborarea 
Strategiei de Dezvoltare Locală au fost definite 6 grupuri țintă, cu rol important în dezvoltarea 
municipiului Roșiori de Vede, pentru care au fost elaborare și transmise chestionare 
particularizate, în funcție de tematica cercetării: Populației din municipiul Roșiori de Vede; 
Administrației publice locale și județene; Mediului de afaceri din municipiul Roșiori de Vede; 
Instituțiilor de cultură din municipiul Roșiori de Vede; Instituțiilor de sănătate din municipiul 
Roșiori de Vede; Instituțiilor de învățământ din municipiul Roșiori de Vede.  

Acestea au acoperit diferite tipuri de întrebări care au urmărit domenii de interes pentru strategia 
de dezvoltare, astfel încât să se îndeplinească obiectivele contractului. strategia de dezvoltare, 
astfel încât să se îndeplinească obiectivele contractului. Aspectele investigate s-au referit la 
problemele comunității locale, la nevoile de dezvoltare, la resursele existente și la oportunitățile 
de dezvoltare. Metodologia de aplicare a chestionarelor, definită în parteneriat cu Beneficiarul, 
este următoarea:  

• Stabilirea modului de completare și transmitere a chestionarelor pentru fiecare grup țintă:  

- online utilizând platforma Google Forms: populație, instituții publice și mediul de 
afaceri; 

- electronic în format .doc, transmise prin email: instituții publice și mediul de afaceri; 

- fizic, la sediul Direcțiilor din cadrul Primăriei, transmise ulterior prin e-mail/ fax/ curier 
de către Beneficiar: populație; 

Metoda de completare a formularelor a fost adaptată situației actuale cauzate de 
pandemia COVID-19; 

• Stabilirea termenelor de completare și transmitere a chestionarelor pentru fiecare grupă 
țintă, urmând ca ulterior să fie trimise înștiințări periodice de completare pe măsură ce se 
apropie termenul limită și să fie contactați cei care nu au trimis răspunsurile în timp util, 
pentru a furniza chestionarele cât de rapid posibil; 

• Realizarea, de către Consultant, a unui poster, pentru a fi afișat în cadrul Direcțiilor din 
aparatul Primăriei unde este posibilă completarea fizică a chestionarelor dedicate 
consultării populației municipiului: Compartiment Registratură / Direcția de Asistență 
Socială / Direcția de Impozite și Taxe / Direcția pentru Cultură, Educație, Creație și Sport; 
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• Elaborarea, de către Consultant, a unor mesaje și anunțuri destinate populației respectiv 
mediului de afaceri, însoțite de elemente grafice, publicate pe site-ul Primăriei 
Municipiului Roșiori de Vede și pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Roșiori de 
Vede; 

• Elaborarea, de către Consultant, a unor mesaje destinate fiecărui grup țintă care să 
însoțească e-mailurile de diseminare a chestionarelor adresate instituțiilor publice; 

• Realizarea unei baze date cu informații de contact ale unor companii din mediul de afaceri 
în vederea transmiterii prin e-mail, de către Consultant, a chestionarelor dedicate mediului 
de afaceri.  

În procesul de analiză a datelor, de identificare a provocărilor și a priorităților de de dezvoltare, 
un rol impotant îl are colectarea de date calitative și cantitative povenite din din surse publice: 
date statistice oficiale publicate de instituțiile relevante, informații provenite din documente 
strategice de nivel superior, informații extrase din cadrul legislativ, date și informații preluate din 
documentații de urbanism elaborate anterior, informații preluate din publicații de specialitate ș.a. 
Colectarea de date din surse variate asigură elaborarea unei analize cantitative și calitative a 
situației existente, făcând posibilă, ulterior, identificarea listei de priorități și formularea de măsuri 
de diminuare sau eliminare a disfuncționalităților.  

Datele colectate din surse publice și informațiile provenite de la instituțiile publice și furnizorii de 
utilități se încadrează în următoarele domenii de cercetare: caracteristicile generale ale zonei, 
caracteristici asociate economiei locale, caracteristici asociate teritoriului și așezărilor 
componente, caracteristici asociate domeniului social (sănătate, educație și asistență socială), 
caracteristici asociate culturii, cultelor, sportului și agrementului, caracteristic asociate 
administrației de la nivel local.  

În paralel cu procesul de colectare a datelor este necesar să fie demarat procesul de analiză critică 
a datelor și informațiilor, de identificare a disfuncționalităților și provocărilor cu care se confruntă 
municipiul. Domeniile de analiză definite, în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini și în 
conformitate cu analiza preliminară a datelor statistice existente (obținute din surse publice) și cu 
nevoile identificate de membrii echipei de proiect din partea Prestatorului în raport cu experiența 
anterioară în elaborarea de proiecte similare.  

Principalele domenii de analiză identificate în cadrul procesului de actualizare a Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Municipiului Roșiori de Vede pentru perioada 2021-2027 sunt: profil 
demografic; profil economic; profil spațial și funcțional; mobilitate urbană; dotări socio-culturale; 
utilități publice; mediu și schimbări climatice; capacitate administrativă.  

Pentru fiecare domeniu de analiză este necesară elaborarea unei Analize SWOT și identificarea 
principalelor disfuncționalități și priorități de dezvoltare urletioară.  

În urma colectării tuturor informațiilor și formulării diagnosticului, structurat pe cele 5 domenii de 
interes: provocări economice, provocări demografice, provocări sociale, provocări de mediu și 
schimbări climatice, provocări ale dezvoltării urbane,  se realizează actualizarea Strategiei de 
Dezvoltare a Municipiului Roșiori de Vede, pentru perioada 2021-2027. Aceasta va consta în: 
conturarea viziunii; formularea conceptului de dezvoltare spațială, identificarea obiectivelor 
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generale și a obiectivelor strategice, definirea direcțiilor de acțiune și realizarea portofoliului de 
proiecte. Formularea viziiunii și  obiectivelor de dezvoltare se realizează în corelare cu  strategiile 
deja existente și cu recomandările formulate în cadrul etapei de analiză a situației existente.  

Viziunea reprezintă o formulare de dimensiuni reduse, care va exprima gradul de dezvoltare al 
comunității, proiectat de autoritățile publice pe termen lung, dincolo de perioada de 
implementare a strategiei.  

Obiectivele strategice pe termen mediu exprimă o serie de stări ce se doresc a fi atinse pentru 
îndeplinirea obiectivului fundamental, viziunea. În definirea acestor obiective se au în vedere 
concluziile analizei SWOT, stabilirea tipului de abordare strategică precum și particularitățile 
Municipiului Roșiori de Vede. Aceste obiective sunt detaliate prin obiective specifice și direcții de 
acțiune.  

Portofoliu de proiecte (lista lungă de proiecte) este organizat pe obiective, strategice, obiective 
specifice ș domenii de acțiune. Portofoliul de proiecte cuprinde planificarea proiectelor pe 
perioada strategiei, nivelul de prioritate, estimarea bugetară și potențialele surse de finanțare 
care ar putea ajuta la realizarea viziunii și la atingerea obiectivelor, precum și responsabilii 
identificați pentru implementarea acestora. Acest portofoliu este realizat în concordanță cu 
principalele obiective de dezvoltare la nivel european pentru perioada de programare 2021-2027. 
Portofoliul de proiecte se aliniază la măsurile și axele documentelor programatice relevante de la 
nivel extern, național și regional și raportat atât la sursele de finanțare comunitare, cât și la alte 
surse de finanțare interne sau externe (instrumente creditare interne și externe, investiții private 
etc). Pornind de la lista lungă a portofoliului de proiecte, se identifică proiectele prioritare pentru 
dezvoltarea socio-economică și spațială a municipiului Roșiori de Vede sunt detaliate în fișe de 
proiecte.  

În cadrul secțiunii dedicate implementării și monitorizării strategiei se va prezentă pe scurt 
contextul instituțional din perspectiva rolurilor și responsabilităților diferitelor părți implicate în 
implementare și monitorizarea strategiei. Rolul componentei de monitorizare și evaluare este 
acela de a determina eficiența și eficacitatea proiectelor. 

Procesul de monitorizare și evaluare are un rol esențial în ajustarea politicii publice pe parcursul 
desfășurării unei strategii. Totodată, realizarea de către Beneficiar, ulterior finalizării Strategiei, 
de sondaje de percepție, alături de metode de cercetare opționale de genul interviurilor, studiilor 
de caz, sunt instrumente metodologice care vor măsura gradul de implementare a Strategiei și 
care vor reflecta percepția populației asupra efectelor implementării acțiunilor/proiectelor 
prevăzute de Strategie. 
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2. INTRODUCERE 

2.1. ÎNCADRAREA ÎN CONTEXTUL STRATEGIC EUROPEAN, 
NAȚIONAL, REGIONAL ȘI JUDEȚEAN 

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Roșiori de Vede este marcată de 
necesitatea actualizării obiectivelor și priorităților de dezvoltare ale municipiului în contextul noi 
perioade de programare 2021-2027. Noua perioada de programare vizează și actualizarea 
politicilor europene pentru perioada de referință, precum și bugetul aferent operaționalizării 
priorităților și politicilor definite. Totodată, în calitate de Stat Membru, România se aliniază 
acestor priorități și politici atât la nivel național, cât și la nivel local, fiind urmărită adaptarea la 
contextul strategic european, cât și la instrumentele de suport disponibile. 

Astfel, demersul de actualizare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Roșiori de Vede 
pentru perioada 2021-2027 va urmări corelarea cu documentele de planificare strategică 
relevante de la nivel global, european, național, regional și local, fiind vizate obiectivele și direcțiile 
ce ghidează dezvoltarea la nivel macro, cât și cele specifice, orientate către teritoriul studiat. 

 

2.1.1. CONTEXT STRATEGIC GLOBAL ȘI EUROPEAN 

La nivel global politicile de dezvoltare urbană durabilă s-au concretizat într-un demers strategic 
mai larg al Națiunilor Unite, respectiv Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite 2030 (UNSDG2030). Acestea au fost definite în cadrul Summit-ului privind 
dezvoltarea din septembrie 2015, în urma căruia a rezultat AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE 
DURABILĂ, un program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal și care 
promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – economic, social și de 
mediu. În cadrul acestui demers au fost identificate o serie de 17 obiective de dezvoltare în toate 
domeniile esențiale ale societății, respectiv: 
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FIGURA 3 – OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 

Sursă: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 

Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabilește o agendă de acțiune ambițioasă pentru 
orizontul de timp 2030 în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităților și a 
injustiției și protejării planetei. Așa cum era de așteptat, subiectele de mediu și cele privind 
reducerea disparităților prin îmbunătățirea infrastructurii și a accesului la servicii mai bune pentru 
toți cetățenii au primit un caracter strategic. 

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă care integrează cel mai mult intervențiile care vizează 
dezvoltarea urbană este Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 11, care include obiective specifice 
precum: 

• 11.1 - asigurarea accesului tuturor la locuințe adecvate, sigure și la prețuri accesibile, 
precum și la servicii de bază și modernizarea cartierelor mărginașe, până în 2030; 

• 11.2 – asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, accesibile, accesibile și 
sustenabile pentru toți, îmbunătățind siguranța rutieră, în special prin extinderea 
transportului public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor din situații vulnerabile, 
femeilor și copiilor, persoanele cu dizabilități și persoanele în etate, până în 2030; 

• 11.3 – consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a capacității de planificare și 
gestionare a așezărilor umane pe baze participative, integrate și sustenabile în toate țările, 
până în 2030; 

• 11.6 – reducerea impactului negativ asupra locuitorilor orașelor, inclusiv acordând o 
atenție deosebită calității aerului și gestionării municipale a deșeurilor; 
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• 11.7 asigurarea accesului universal la spații verzi și la spații publice sigure, favorabile 
incluziunii și accesibile, în special pentru femei și copii, persoane vârstnice și persoane cu 
dizabilități, până în 2030; 

• 11.A – susținerea legăturilor economice, sociale și de mediu pozitive între zonele urbane, 
periurbane și cele rurale prin consolidarea capacității de planificare a dezvoltării la nivel 
național și regional; 

• 11.B – creșterea substanțială a numărului de orașe și așezări umane care adoptă și 
implementează politici și planuri integrate în vederea incluziunii, eficienței resurselor, 
atenuării și adaptării la schimbările climatice, reziliența la dezastre și dezvoltarea și 
punerea în aplicare, în conformitate cu Cadrul Sendai pentru Reducerea Riscului de 
Dezastre 2015-2030, a politicilor de gestionare holistică a riscului de dezastre la toate 
nivelurile. 

 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite de ONU la nivel mondial, destinate politicilor de 
dezvoltare urbană durabilă au fost adoptate în cadrul Conferinței Habitat III a ONU sub denumirea 
de Noua Agendă Urbană. Aceasta conține orientările necesare pentru ca orașele din toată lumea 
să fie mai favorabile incluziunii, mai ecologice, mai sigure și mai prospere. Ele au fost adoptate de 
Comisia Europeană prin intermediul a trei angajamente: 

• Punerea în aplicare a noii Agende urbane prin intermediul Agendei urbane a UE – Agenda 
urbană a UE a fost concepută astfel încât orașele să aibă un cuvânt de spus în procesul de 
elaborare a politicilor. Cu cele 12 teme prioritare, guvernanță pe mai multe niveluri și 
accentul pus asupra învățării reciproce, Agenda urbană a UE contribuie la punerea în 
aplicare a noii Agende urbane în cadrul Uniunii Europene și în parteneriat cu părțile 
interesate din mediul urban – nu doar orașele, ci și întreprinderile, ONG-urile și 
reprezentanții statelor membre și ai instituțiilor UE; 

• Planurile de acțiune pentru cele 12 teme prioritare sunt în curs de elaborare – Acestea 
vor include recomandări în materie de politici, bune practici și proiecte care urmează să 
fie partajate și aplicate pe scară mai largă în UE; 

• Elaborarea unei definiții armonizate la nivel mondial a noțiunii de oraș – Aceasta ar 
facilita cadrul pe baza căruia orașele din toată lumea ar putea compara datele, stabili 
criterii de referință și asigura o mai bună monitorizare. Instrumentul utilizat este o bază de 
date online, precum și o listă mondială a orașelor care să includă principalele lor 
caracteristici.  

 

Promovarea cooperării între orașe în domeniul dezvoltării urbane durabile, în spiritul rețelei 
URBACT finanțate de UE și din metodologia programului de cooperare urbană internațională (IUC) 
al UE, aplicat la nivel mondial. De asemenea, o platformă de relaționare online va oferi orientări 
și va permite cooperarea la nivel transregional. 
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Declarația Ministerială de la Geneva pe Locuire și Dezvoltare Urbană Durabilă susține prioritățile 
Agendei Urbane – Habitat III și  Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. În cadrul declarației sunt 
evidențiate provocări precum: accesibilitatea locuințelor (din punct de vedere financiar), 
schimbările climatice, întărirea legăturilor urban rural și planificarea orientată către cetățean. 
Pentru a preîntâmpina aceste provocări în prin Declarația de la Geneva sunt promovate: 

• Locuirea accesibilă; 

• Inovarea, incluziunea și ameliorarea perspectivelor de viitor pentru tineri; 

• Ameliorarea și eficientizare serviciilor publice pentru a susține dezvoltarea durabilă și 
echilibrul de gen; 

• Locuire incluzivă care ține cont de persoane cu dizabilități și vârstnici; 

• Integrarea provocărilor de mobilitate și sănătate publică în procesul de planificare; 

• Orașe verzi, compacte și reziliente; 

• Revitalizarea fondului construit, eficientizare termică și transferul către surse regenerabile 
de energie; 

• Integrarea soluțiilor TIC în gestiunea orașelor ținând cont de confidențialitate și securitate; 

• Întărirea guvernanței, mai ales la nivel de comunitate (asociații de proprietari etc.). 

 

La nivel european se remarcă o serie de documente strategice importante care ghidează 
dezvoltarea urbană, fiind astfel relevante pentru prezenta strategie. Printre acestea se numără și 
Strategia Europa 2020, ce promovează „o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, 
caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune 
socială“ 3, acestea fiind și principalele priorități care susțin strategia. Prin intermediul acestei 
strategii, Comisia Europeană a propus următoarele 5 obiective principale, având drept orizont de 
timp anul 2020: 

1. 75% din populația cu vârstă cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă; 

2. 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare; 

3. Obiectivele „20/20/20“ în materie de climă / energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o 
reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens); 

4. Rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 40% din 
generația tânără ar trebui să aibă studii superioare; 

5. Numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.  

 

 

3  Comisia Europeană, Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, 
ecologică și favorabilă incluziunii, 2010 
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Pentru implementarea acestor 5 obiective strategice stabilite prin Strategia Europa 2020, Comisia 
Europeană a elaborat și prezentat 7 inițiative emblematice care trebuie puse în aplicare la nivel 
european în țările UE, respectiv 4: 

1. „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile-cadru și accesul la finanțările pentru 
cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor 
inovatoare în produse și servicii care creează creștere și locuri de muncă;  

2. „Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și pentru a 
facilita intrarea tinerilor pe piața muncii;  

3. „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de 
mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală unică 
gospodăriilor și întreprinderilor;  

4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 
decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o 
economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile de 
energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a promova eficiența energetică;  

5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, în 
special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și durabile în 
măsură să facă față concurenței la nivel mondial; 

6. „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” pentru a moderniza piețele 
muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor 
acestora pe tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața muncii și a 
unei mai bune corelări a cererii și a ofertei în materie de forță de muncă, inclusiv prin 
mobilitatea profesională;  

7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială și 
teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite echitabil, 
iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să li se acorde 
posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate. 

 

Toate aceste inițiative trebuie combinate în mod eficient pentru obținerea unor rezultate 
sustenabile și în acord cu țintele stabilite în cadrul Strategiei. 

Relevant în contextul elaborării SDL Sighișoara pentru perioada 2021-2027 este și AGENDA 
TERITORIALĂ a Uniunii Europene, lansată în anul 2011 și revizuită ulterior în 2020. Documentul 
strategic revizuit vizează orizontul de timp 2030 și se bazează pe două obiective generale, 
respectiv „O Europă justă” și „O Europă verde”. Cele două sunt susținute de 6 priorități orientate 
către dezvoltarea teritoriului european, după cum urmează : 

 

4  Comisia Europeană, Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, 
ecologică și favorabilă incluziunii, 2010 
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• Europa echilibrată – Dezvoltare teritorială mai bine echilibrată, utilizând diversitatea 
Europei; 

• Regiuni funcționale – Dezvoltare locală și regională convergentă, mai puțină inegalitate 
între locuri; 

• Integrare peste granițe – Locuire și muncă mai ușoare peste granițele naționale; 

• Mediu sănătos – Mediu ecologic mai bun, orașe și regiuni neutre din punct de vedere 
climatic și reziliente; 

• Economie circulară – Economii locale puternice și sustenabile într-o lume globalizată; 

• Conexiuni sustenabile – Conectivitate fizică și digitală sustenabilă a locurilor. 

 

AGENDA URBANĂ PENTRU UE, lansată în mai 2016 prin Pactul de la Amsterdam, este un alt 
document strategic sectorial important, care promovează cooperarea dintre statele membre, 
orașe, Comisia Europeană și alți actori interesați pentru a stimula creșterea, calitatea locuirii și 
inovarea în orașele Europei și îmbunătățirea calității vieții în zonele urbane. Modalitățile de 
implementare a politicilor se referă, printre altele, la îmbunătățirea reglementării, a finanțării și a 
cunoștințelor, dar se pot extinde și la politici, guvernare și practici. 

PACTUL VERDE EUROPEAN reprezintă noua strategie a Uniunii Europene pentru asigurarea unei 
dezvoltări bazate pe tehnologii verzi și soluții durabile, pentru îndeplinirea obiectivului privind 
neutralitatea climatică până în anul 2050. Astfel, blocul european își propune să susțină cetățenii 
și companiile deopotrivă pentru a dezvolta și utiliza soluții ce susțin tranziția către o economie 
verde. Astfel, printre principalele provocări ale următoarei decade, transpuse în seturi de măsuri 
de politică în cadrul Pactului Verde European, se regăsesc o serie de elemente direct relevante 
pentru prezenta strategie: 

ENERGIE CURATĂ | Eliminarea utilizării cărbunelui ca sursă de energie reprezintă un pas 
crucial în atingerea obiectivelor climatice în 2030 și 2050. Astfel, eficiența energetică devine o 
prioritate la nivel comunitar, însă bazată pe surse regenerabile, concomitent cu reducerea 
contribuției cărbunelui și gazului natural. Pentru asigurarea unei alimentări cu energie sigură și la 
un preț acceptabil pentru toate tipurile de consumatori, piața europeană trebuie să devină mai 
integrată, interconectată și digitalizată. 

INDUSTRIE DURABILĂ | Economia circulară joacă un rol central în transformarea 
industrială la nivel european, viitorul fiind construit în jurul modernizării și creșterii eficienței, în 
special în industriile mari consumatoare de energie.  

CONSTRUIREA ȘI RENOVAREA | Creșterea eficienței energetice a clădirilor reprezintă o 
oportunitate atât prin prisma consumului de energie, cât și prin cea a susținerii economiilor locale, 
antrenând sectorul imobiliar sustenabil. Comisia Europeană va lansa o platformă dedicată acestui 
sector, reunind toți actorii relevanți susținerii acestui demers, pentru identificarea unor idei 
creative, mecanisme de finanțare și abordări inovatoare care să valorifice la maximum resursele 
existente.  
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MOBILITATEA DURABILĂ | Reducerea emisiilor de carbon ca urmare a transportului 
trebuie să fie de cel puțin 90% pentru a contribui semnificativ la atingerea obiectivelor privind 
neutralitatea climatică. Comisia Europeană are în plan să adopte o strategie pentru susținerea 
mobilității inteligente și durabile în 2020, având în centru nevoile utilizatorilor și încurajarea 
mijloacelor alternative de transport, nepoluante, mai sigure și accesibile. 

STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII, aprobată în 2011, este o strategie 
macro-regională, dedicată specificului zonei dunărene, adoptată de 14 state riverane Dunării. 
Strategia include 4 obiective principale, fiecare obiectiv incluzând o serie de arii prioritare (11 arii 
prioritare):  

• Interconectarea regiunii Dunării: 

o Îmbunătățirea mobilității și a multimodalităţii: căi navigabile interioare; legături 
rutiere, feroviare și aeriene;  

o Încurajarea energiilor durabile; 

o Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni; 

• Protejarea mediului în regiunea Dunării: 

o Restaurarea și întreținerea calității apelor; 

o Gestionarea riscurilor de mediu; 

o Conservarea biodiversității, a peisajelor şi a calității aerului şi solurilor; 

• Creșterea prosperităţii în regiunea Dunării: 

o Dezvoltarea societății bazate pe cunoaştere prin cercetare, educație şi tehnologii 
ale informației; 

o Sprijinirea competitivității întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor; 

o Investiția în oameni și capacități; 

• Consolidarea regiunii Dunării: 

o Ameliorarea capacității instituționale și a cooperării; 

o Conlucrarea în vederea promovării securității şi pentru soluționarea problemelor 
legate de criminalitatea organizată și de infracțiunile grave. 

 

În ceea ce privește noul ciclu de programare 2021-2027, pe plan european, cel mai important 
document strategic pentru următorul exercițiu financiar este Propunerea de Regulament a 
Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile 
acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și 
Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize, din mai 2018, prin care Comisia 
Europeană propune o nouă abordare strategică pentru Politica de Coeziune. În cadrul 
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regulamentului sunt evidențiate noile obiective de politică, acestea fiind rezultatul corelării și 
simplificării celor 11 obiective tematice utilizate în perioada 2014-2020. Astfel, aceasta va fi 
ghidată de următoarele cinci obiective principale: 

• O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă; 

• O Europă mai ecologică – cu emisii scăzute de carbon; 

• O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională; 

• O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale; 

• O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, 
rurale și de coastă. 

 

În propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2027, România are alocate 27 miliarde de 
euro prin Politica de Coeziune, cu 8% în plus față de perioada de programare 2014-2020. 

TABEL 1 – OBIECTIVELE POLITICII DE COEZIUNE PENTRU PERIOADA 2021-2027 
OBIECTIVE DE POLITICĂ OBIECTIVE SPECIFICE REALIZĂRI REZULTATE 

O Europă mai inteligentă 

(i) Dezvoltarea 
capacităților de 
cercetare și inovare și 
adoptarea 
tehnologiilor avansate 

CCO 01 – Întreprinderi 
care beneficiază de 
sprijin pentru inovare 
CCO 02 – Cercetători 
care lucrează în centre 
de cercetare care 
beneficiază de sprijin 

CCR 01 – IMM-uri care 
introduc inovații în 
materie de produse, 
procese, comercializare 
sau organizare 

(ii) Fructificarea 
avantajelor 
digitalizării, în 
beneficiul cetățenilor, 
al companiilor și al 
guvernelor  

CCO 03 – Întreprinderi 
și instituții publice care 
beneficiază de sprijin 
pentru a dezvolta 
produse, servicii și 
aplicații digitale 

CCR 02 – Utilizatori 
suplimentari de noi 
produse, servicii și 
aplicații digitale 
dezvoltate de 
întreprinderi și instituții 
publice 

(iii) Impulsionarea 
creșterii și 
competitivității IMM-
urilor 

CCO 04 – IMM-uri care 
beneficiază de sprijin 
pentru a crea locuri de 
muncă și creștere 
economică 

CCR 03 – Locuri de 
muncă create în IMM-
urile care beneficiază de 
sprijin 

(iv) Dezvoltarea 
competențelor pentru 
specializare 
inteligentă, tranziție 
industrială și 
antreprenoriat  

CCO 05 – IMM-uri care 
investesc în 
dezvoltarea 
competențelor 

CCR 04 – Angajați ai 
IMM-urilor care 
beneficiază de formare 
în vederea dezvoltării 
competențelor 
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OBIECTIVE DE POLITICĂ OBIECTIVE SPECIFICE REALIZĂRI REZULTATE 

O Europă mai ecologică 

(i) Promovarea 
măsurilor de eficiență 
energetică 

CCO 06 – Investiții în 
măsuri de 
îmbunătățire a 
eficienței energetice 

CCR 05 – Beneficiari cu 
o clasificare energetică 
îmbunătățită 

(ii) Promovarea 
energiei din surse 
regenerabile 

CCO 07 – Capacitate 
suplimentară de 
producție a energiei 
din surse regenerabile 

CCR 06 – Volum de 
energie din surse 
regenerabile 
suplimentar produsă 

(iii) Dezvoltarea la 
nivel local a unor 
sisteme energetice, 
rețele și sisteme de 
stocare inteligente 

CCO 08 – Sisteme 
digitale de gestionare 
dezvoltate pentru 
rețele inteligente 

CCR 07 – Utilizatori 
suplimentari conectați 
la rețele inteligente 

(iv) Promovarea 
adaptării la 
schimbările climatice, 
a prevenirii riscurilor și 
a rezilienței în urma 
dezastrelor 

CCO 09 – Sisteme noi 
sau modernizate de 
monitorizare, de alertă 
și de reacție în caz de 
dezastre 

CCR 08 – Populația 
suplimentară care 
beneficiază de măsuri 
de protecție împotriva 
inundațiilor, incendiilor 
forestiere și a altor 
dezastre naturale legate 
de climă  

(v) Promovarea 
gestionării durabile a 
apelor 

CCO 10 – Capacități 
noi sau modernizate 
pentru tratarea apelor 
uzate 

CCO 09 – Sisteme noi 
sau modernizate de 
monitorizare, de alertă 
și de reacție în caz de 
dezastre 

(vi) Promovarea 
tranziției la o 
economie circulară 

CCO 11 – Capacități 
noi sau modernizate 
pentru reciclarea 
deșeurilor 

CCR 10 – Deșeuri 
suplimentare reciclate 

(vii) Dezvoltarea 
biodiversității, a 
infrastructurii 
ecologice în mediul 
urban și reducerea 
poluării 

CCO 12 – Suprafața 
infrastructurii verzi în 
zonele urbane 

CCR 11 – Populația care 
beneficiază de măsuri 
privind calitatea aerului 

O Europă mai conectată 

(i) Îmbunătățirea 
conectivității digitale 

CCO 13 – Gospodării și 
întreprinderi 
suplimentare care 
beneficiază de 
acoperire prin rețele în 

CCR 12 – Gospodării și 
întreprinderi 
suplimentare cu 
abonamente la servicii 
de bandă largă prin 
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OBIECTIVE DE POLITICĂ OBIECTIVE SPECIFICE REALIZĂRI REZULTATE 

bandă largă de foarte 
mare capacitate 

rețele de foarte mare 
capacitate 

(ii) Dezvoltarea unei 
rețele TEN-T durabilă, 
rezilientă în fața 
schimbărilor climatice, 
inteligentă, sigură și 
intermodală 

CCO 14 – Rețeaua TEN-
T rutieră: Drumuri noi 
și modernizate 

CCR 13 – Timp câștigat 
datorită îmbunătățirii 
infrastructurii rutiere 

(iii) Dezvoltarea unei 
mobilități naționale, 
regionale și locale 
durabile, reziliente în 
fața schimbărilor 
climatice, inteligente și 
intermodale, inclusiv 
îmbunătățirea 
accesului la TEN-T și a 
mobilității 
transfrontaliere 

CCO 15 – Rețeaua TEN-
T feroviară: Căi ferate 
noi și modernizate 

CCR 14 – Numărul anual 
de pasageri deserviți de 
transporturi feroviare 
îmbunătățite 

(iv) Promovarea 
mobilității urbane 
multimodale durabile 

CCO 16 – Extinderea și 
modernizarea liniilor 
de tramvai și de 
metrou 

CCR 15 – Numărul anual 
de utilizatorii deserviți 
de linii de tramvai și de 
metrou noi și 
modernizate 

O Europă mai socială 

(i) Sporirea eficienței 
piețelor forței de 
muncă și facilitarea 
accesului la locuri de 
muncă de calitate prin 
dezvoltarea inovării și 
a infrastructurii sociale 

CCO 17 – Numărul 
anual de șomeri care 
beneficiază de servicii 
îmbunătățite de 
ocupare a forței de 
muncă 

CCR 16 – Persoane 
aflate în căutarea unui 
loc de muncă care 
utilizează anual servicii 
îmbunătățite de 
ocupare a forței de 
muncă 

(ii) Îmbunătățirea 
accesului la servicii de 
calitate și favorabile 
incluziunii în educație, 
formare și învățarea 
pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea 
infrastructurii 

CCO 18 – Capacități 
noi sau modernizate 
pentru infrastructurile 
de îngrijire a copiilor și 
din domeniul 
învățământului 

CCR 17 – Numărul anual 
de utilizatorii care 
beneficiază de 
infrastructuri noi sau 
modernizate de îngrijire 
a copiilor și din 
domeniul 
învățământului 

(iii) Îmbunătățirea 
integrării socio-
economice a 
comunităților 

CCO 19 – Capacități 
suplimentare ale 
infrastructurilor de 

CCR 18 – Numărul anual 
de utilizatori care 
beneficiază de 
infrastructuri de primire 
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OBIECTIVE DE POLITICĂ OBIECTIVE SPECIFICE REALIZĂRI REZULTATE 

marginalizate, a 
migraților și a 
grupurilor 
dezavantajate prin 
măsuri integrate care 
să includă asigurarea 
de locuințe și servicii 
sociale 

primire înființate sau 
modernizate 

noi și îmbunătățite și de 
locuințe 

(iv) Asigurarea 
egalității de acces la 
asistență medicală prin 
dezvoltarea 
infrastructurii, inclusiv 
la asistență primară  

CCO 20 – Capacități 
noi sau modernizate 
pentru infrastructurile 
din domeniul sănătății 

CCR 19 – Populația cu 
acces la servicii de 
sănătate îmbunătățite 

O Europă mai aproape 
de cetățeni 

(i) Promovarea 
dezvoltării integrate în 
domeniul social, 
economic și al 
mediului, a dezvoltării 
patrimoniului cultural 
și a securității în 
zonele urbane 

CCO 21 – Populația 
care beneficiază de 
strategii de dezvoltare 
urbană integrată 

 

Sursă: Prelucrare proprie 

Perioada post-2020 marchează o creștere substanțială a resurselor alocate pentru domeniile 
cercetare-inovare și tehnologii digitale (+160%), dar și pentru atenuarea schimbărilor climatice și 
protecția mediului înconjurător.  

La nivel național, creșterea va fi de aproximativ 65% pentru primele 2 obiective de politică, cu o 
creștere de 35% alocată Obiectivului Prioritar 1 - O Europă mai inteligentă și 30% pentru realizarea 
intervențiilor aferente Obiectivului Prioritar 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii reduse de carbon. 
Complementar, se vor mai susține intervenții prin Obiectivul Prioritar 5 – O Europă mai aproape 
de cetățeni, cu o alocare minimă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) de minim 
6%.  

 

MECANISMUL DE RELANSARE ȘI REZILIENȚĂ | Uniunea Europeană a înființat un instrument 
financiar temporar, #NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, pentru perioada 
2021-2027, în vederea acordării de sprijin statelor membre pentru a face față provocărilor 
generate de pandemia de COVID-19 și consecințele sale economice. Mecanism de redresare și 
reziliență (MRR) este pilonul principal al #NextGenerationEU și are alocat un buget total de 672,5 
miliarde euro. Scopul MRR este acela de a sprijini economia și societățile statelor membre, de a le 



 

 
www.poca.ro 

 
40 

 

face mai sustenabile, mai reziliente și mai bine pregătite în fața provocărilor și oportunităților 
oferite de tranziția verde și tranziția digitală. 

 

2.1.2. CONTEXT STRATEGIC NAȚIONAL 

În ceea ce privește documentele relevante de la nivel național, se remarcă următoarele: 

• Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR); 

• PATN (Planul de Amenajarea Teritoriului Național); 

• Masterplanul General de Transport (MPGT); 

• Programul Național de Reformă; 

• Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 2014-2020; 

• Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității 
romilor 2012-2020 (SGRICRMR); 

• Strategia Națională de Sănătate (SNS) 2014-2020; 

• Strategia Națională. privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu. Dizabilități (SNISPD) 
2014- 2020; 

• Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului (SNPPDC) 2014 
— 2020; 

• Strategia Națională privind Îmbătrânirea Activă (SNIA); 

• Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (SNRPTS); 

• Strategia Națională pentru învățământ Terțiar (SNIT). 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI (SDTR) 5 este documentul strategic care 
vizează dezvoltarea teritoriului național pentru orizontul de timp 2035, prezentând viziunea și 
obiectivele de dezvoltare la nivel național, regional și interregional, precum și aspecte ce privesc 
dezvoltarea la nivel transfrontalier și transnațional.  

Conform viziunii SDTR, „România în 2035 este o țară cu un teritoriu funcțional, administrat 
eficient, care asigură condiții de viață și locuire pentru cetățenii săi și are un rol important în 
dezvoltarea zonei de sud-est a Europei”. SDTR are în vedere dezvoltarea Zonelor Urbane 
Funcționale, acestea devenind motoare de dezvoltare a teritoriului național.  

SDTR se bazează pe 5 obiective generale, după cum urmează: 

• Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin 
sprijinirea interconectării eficient a rețelelor energetice, de transporturi și broadband; 

 

5 MDRAP, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, 2016 
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• Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și a serviciilor 
publice în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive; 

• Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea specializării 
teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane; 

• Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate 
teritorială; 

• Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială.  

 

În cadrul SDTR sunt propuse următoarele măsuri:  

• Susținerea dezvoltării policentrice a teritoriului național; 

• Sprijinirea dezvoltarii zonelor economice cu vocație internationala; 

• Asigurarea unei conectivități crescute a orașelor mici si mijlocii cu orașele mari; 

• Sustinerea dezvoltarii infrastructurii de baza prin asigurarea accesului tuturor localitatilor 
la servicii de interes general; 

• Intarirea cooperarii între autoritatile publice de la diferite niveluri administrative in scopul 
asigurarii unei dezvoltari armonioase a teritoriului national. 

 

Scenariul „România policentrică” propus în cadrul SDTR se bazează pe următoarele direcții de 
dezvoltare: 

• Îmbunătățirea infrastructurii care conectează orașele și zonele înconjurătoare acestora, în 
vederea extinderii masei lor economice; 

• Asigurarea unor instituții publice performante în zonele mai slab dezvoltate (în special în 
domeniile educație, sănătate, infrastructura de bază pentru serviciile publice etc.), pentru 
a promova mobilitatea oamenilor și pentru a contribui la creșterea standardului de viață; 

• Promovarea investițiilor în calitatea vieții în zonele cu potențial ridicat de creștere, pentru 
a spori capacitatea de a atrage și păstra capitalul uman necesar; 

• Proiectarea și implementarea unor măsuri care să vizeze grupurile marginalizate și 
minoritare, în vederea susținerii participării acestora la procesele de dezvoltare, ca părți 
active ale economiei;  

• Proiectarea și implementarea unor măsuri care să vizeze diaspora, cum ar fi facilități de 
reinstalare, pentru efectuarea de investiții sau inițiative de antrepenoriat. 

 

SDTR stabilește 10 linii directoare de planificare, dintre acestea fiind relevante pentru strategia 
prezentă următoarele:  

• Încurajarea concentrării activităților industriale în parcuri tehnologice amplasate la limita 
exterioară a intravilanului unităților administrativ – teritoriale; 

• Dezvoltarea complementarității între zonele urbane și zonele rurale; 
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• Încurajarea dezvoltării care utilizează energie verde și interzicerea construirii de imobile 
care utilizează în exploatare exclusiv combustibili fosili; 

• Luarea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor negative ale riscurilor naturale și 
industriale; 

• Încurajarea transportului sustenabil și obligativitatea elaborării planurilor de mobilitate; 

• Încurajarea planificării și proiectării de calitate și limitarea derogării de la planurile de 
dezvoltare urbană și teritorială în vigoare; 

• Încurajarea implicării cetățenilor și comunităților în elaborarea strategiilor de dezvoltare 
și obligativitatea consultării publicului asupra fiecărei etape ale acestora.  

 

Măsurile propuse de SDTR, aplicabile municipiului Roșiori de Vede, prevăd dezvoltarea unor 
instrumente de sprijinire a dezvoltării specifice centrelor urbane cu profil specializat 6. Printre 
proiectele posibile se numără: valorificarea expertizei în domeniul de specializare, încurajarea 
dezvoltării în alte domenii pentru diversificarea economiei, sprijin pentru accesul IMM-urilor 
locale pe piețe noi, construirea/reabilitarea infrastructurii de turism, crearea unor centre de 
informare și promovarea resurselor turistice naturale și antropice, programe de adaptare în 
învățământul liceal la specificul zonei, crearea centrelor de colectare a cerealelor, legumelor, 
fructelor, conform specificului local, crearea/reabilitarea silozurilor, crearea de unități de 
prelucrare produse agricole promovarea activități piscicole în localitățile cu tradiție. 

Municipiul Roșiori de Vede, în calitatea sa centru urban cu o populație cuprinsă în categoria 
20.000-50.000 de locuitori este inclus într-o serie de măsuri care conduc la dezvoltarea teritoriului 
național, județean și local:  

• Îmbunătățirea conectivității la nivelul teritoriului național: realizarea unei infrastructuri 
rutiere cu caracteristici tehnice care să permită accesul rapid pe ruta București-Alexandria-
Craiova-Drobeta Turnu-Severin, care traversează teritoriul administrativ al municipiului 
Roșiori de Vede; 

• Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de utilități publice în vederea conectării și 
asigurării accesului populației din zonele urbane și zonele urbane funcționale la servicii de 
calitate: reabilitarea structurală și creșterea performanței energetice a blocurilor de 
locuințe, inclusiv promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie pentru 
alimentarea acestora; 

• Reabilitarea patrimoniului urban construit ş̦i punerea în valoare a identității arhitecturale: 
realizarea operațiunilor de restaurare și reabilitare a patrimoniului urban construit 
(monumente și ansambluri de arhitectură, arheologice, etc.), cu precădere la nivelul 

 

6  Caracteristicile acestor centre urbane sunt: municipiile și orașele centre urbane cu profil 
specializat dețin importanță locală, unele având caracter monofuncțional și sunt, noduri de 
transport, oraşe cu profil predominant agricol sau de servicii. 
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orașelor cu o concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de 
interes național, conform Legii nr. 5/2000; 

• Asigurarea accesului populației urbane la servicii de interes general: reabilitarea, 
modernizarea și dotarea spitalelor publice din mediul urban, inclusiv a unităților de primire 
a urgențelor; reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriilor integrate spitalelor; 
Construcția de locuințe pentru medici; oferirea de stimulente financiare medicilor care 
activează în spitalele și centrele de permanență medicală; construcția, reabilitarea, 
modernizarea și echiparea școlilor gimnaziale; reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
echiparea liceelor cu profil tehnologic și a școlilor profesionale; construcția și reabilitarea 
de locuințe de tip familial pentru copii și tinerii proveniți din categorii defavorizate; 
construcția și reabilitarea de locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități din 
mediul urban; construcția, extinderea, reabilitarea și dotarea centrelor de tip rezidențial 
pentru vârstnici; înființarea, extinderea, modernizarea și dotarea cantinelor sociale; 
construcția de centre de tip after-school pentru copii; 

• Realizarea unei politici în domeniul locuirii: construcția de locuințe pentru tineri destinate 
închirierii; 

• Protejarea orașelor împotriva vulnerabilitățiilor naturale și diminuarea riscurilor generate 
de schimbările climatice: reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor verzi și de 
agrement din mediul urban;  

• Sprijinirea dezvoltării aglomerărilor economice de tip cluster: construcția/extinderea de 
parcuri industriale. 

 

PLANUL DE AMENAJAREA TERITORIULUI NAȚIONAL (PATN) 

Secțiunea I – Rețele de transport, aprobată prin Legea nr. 263/2006, propune următoarele 
intervenții pentru o conectivitate ridicată a teritoriului, care includ municipiul Roșiori de Vede: 

• Rețeaua de căi rutiere:  

o Drumul expres/ cu 4 benzi Craiova – Alexandria - București; 

o Drumul expres/ cu 4 benzi Pitești – Costești - Roșiori de Vede - Turnu Măgurele; 

• Rețeaua de căi ferate: 
o  Linii de cale ferata convenționale, cu viteza pâna la 160 km/h pe trasee existente 

reabilitate: Craiova – Roșiori – Videle - București/ Giurgiu.  

 

Secțiunea a III-a – Zone protejate a PATN, aprobată prin Legea nr. 5/2000, include municipiul 
Roșiori de Vede, în categoria unităților administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a 
patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național, alături de alte 14 UAT din județ, 
inclusiv comunele învecinate Peretu, Troianul, Salcia. În aceste areale se remarcă vestigiile 
arheologice din perioada romană.  
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Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități. În cadrul Studiului de Fundamentare elaborat în vederea 
revizuirii PATN - Rețeaua de localități, în 2014, se propune o nouă metodologie de clasificare a 
orașelor și municipiilor. Această metodologie este preluată și în SDTR, aprobată în 2016. În 
conformitate cu metodologia de clasificare a UAT urbane, municipiul Roșiori de Vede intră în 
categoria V:  municipii de importanță județeană și zonală la nivel de județ – poli secundari la nivel 
județean, categoria a V-a. Acestea sunt municipii cu populație peste 20.000 de locuitori și maxim 
50.000 în zona de influență, cu rol de echilibru la nivelul județelor, sedii de instituții cu rol de 
servire la scară teritorială (spital, liceu, centre de asistență socială, agenții de ocupare a forței de 
muncă, muzee, case de cultură etc.).  Municipiul Roșiori de Vede se află la distanțe aproximativ 
egale de București, Craiova (pol regional principal), Pitești (pol regional secundar) și la mică 
distanță de Alexandria (pol județean principal). Se propune includerea municipiului Roșiori de 
Vede în categoria orașelor în declin demografic.  

În jurul municipiului Roșiori de Vede, în calitatea sa de oraș mijlociu-mic cu minim  20.000 de 
locuitori, este identificată posibilitatea realizării unei grupări teritoriale de rang III – GT III (Zonă 
Funcțională Urbană), alături de comunele adiacente (prima centură); aceasta este tangentă cu 
gruparea teritorială formată în jurul municipiului Turnu Măgurele și cu gruparea teritorială 
formată în jurul municipiului Alexandria.  

Secțiunea a V-a – Zone de risc natural, aprobată prin Legea nr. 575/2001, pentru secțiunea 
cutremure de pământ, include municipiul Roșiori de Vede în zona cu intensitate seismică VIII 
(intensitatea seismică exprimată în grade MSK), cu o perioadă de revenire de cca 100 ani.  

Secțiunea inundații, include municipiul Roșiori de Vede în categoria municipiilor care nu sunt 
afectate de inundații.  

Secțiunea alunecări de teren include municipiul Roșiori de Vede în categoria municipiilor care nu 
sunt afectate de alunecări de teren.  

Secțiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice, aprobată prin OUG nr. 142/2008, încadrează 
municipiul Roșiori de Vede în categoria UAT cu concentrare medie a resurselor turistice. 

Masterplanul General de Transport (MPGT) este un document strategic care vizează dezvoltarea 
infrastructurii de transport la nivel național, urmărind nevoile de dezvoltare ale României, precum 
și direcțiile și obiectivele trasate de Uniunea Europeană în ceea ce privește transportul. MPGT se 
încadrează în orizontul de timp 2014-2030, conturând intervenții cu orizont 2020, cât și baza 
pentru intervențiile post 2020 și se concentrează pe următoarele teme generale și obiective 
strategice: 

• Eficiență economică – sistemul de transport trebuie să fie eficient în ce privește 
operațiunile de transport și utilizatorii acestuia. În mod specific, beneficiile sistemului de 
transport ar trebui să depășească costurile; 

• Sustenabilitate – acest concept include sustenabilitatea financiară, economică și de 
mediu. Modurile de transport așa numite durabile – feroviar, transport cu autobuzul și 
transport naval – care sunt mai eficiente energetic și cu un grad mai scăzut de emisii 
trebuie dezvoltate în mod prioritar; 
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• Siguranța – investițiile în transporturi ar trebui să producă un sistem de transport mai 
sigur; 

• Impactul asupra mediului – sistemul de transport nu trebuie să aibă un impact negativ 
asupra mediului; 

• Dezvoltarea economică – sistemul de transport trebuie configurat astfel încât să permită 
dezvoltarea economică atât la nivel național, cât și la nivel regional. Investițiile în 
transporturi trebuie, de asemenea, să favorizeze echitatea față de cetățenii României; 

• Finanțarea - există un deficit substanțial de finanțare a transporturilor în România. La 
nivelul proiectelor disponibilitatea fondurilor europene prin intermediul Fondurilor 
Structurale (FC, FEDR, Connecting Europe Facility (CEF) și PPP) vor afecta oportunitatea 
implementării acestora dar și prioritizarea lor. Programul general va trebui să se încadreze 
în limita unor estimări realiste a fondurilor naționale și internaționale disponibile pe 
perioada planificată 7. 

 

MPGT prezintă 5 coridoare-cheie la nivel național, definite pe baza legăturilor între principalele 
regiuni de dezvoltare, poli de creștere economică și centre industriale. Totodată, acestea 
urmăresc conectarea principalelor puncte de trecere a frontierei cu rețeaua TEN-T (Core și 
Comprehensive). Municipiul Roșiori de Vede este amplasat în lungul următoarelor axe de 
transport rutier și feroviar, propuse prin MPGT:  

• Transport feroviar:  
o Proiect calea ferată cu viteză sporită București - Roșiori - Craiova, cu orar cadențat, 

cu o lungime de 209km;  
o Reabilitarea la viteza de proiectare a Coridorului București - Arad via Craiova, 

lungime 875km – TEN-T Core IV-S pe sectorul Arad-Craiova și magistrala de cle 
ferată 900 pe sectorul Craiova- București;  

o Municipiul Roșiori de Vede este amplasat pe ruta de cale ferată Tr. Măgurele - 
Roșiori – Alexandria – Zimnicea, cu un potențial de valorificare economică (aflată 
în afara TEN-T); 

o Proiect de modernizare a stației de cale ferată Roșiori Nord, parte a coridorului 
TEN-T; 

• Transport rutier: 
o Coridorul 4 București – Regiunea SV (Oltenia), opțiunea 2, asigură legătura dintre 

București și Craiova, traversând o serie de centre urbane din partea de sud: 
Alexandria,  Ghimpați, Roșiori de Vede, Drăgănești și Caracal. În acest sens se 
propune realizarea Drumului expres Danubius, DX2, București-Craiova, cu o 
lungime de 195km, perioada de implementare 2026-2031, parte a coridorului TEN-
T Core;  

o Proiect Trans Regio – DN6, reabilitarea sectorului Craiova-Alexandria, cu o lungime 
de 141km. 

 

7 Ministerul Transporturilor, Master Plan General de Transport al României, 2015 
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE REFORMĂ 2020 propune continuarea investițiilor pentru dezvoltarea 
infrastructurii în lungul rețelei TEN-T și pentru modernizarea infrastructurii de transport existente 
pe toate modurile de transport. În acest sens, pentru municipiul Alexandria se recomandă 
continuarea lucrărilor de reabilitare a DN6 pe tronsonul Alexandria – Craiova (Faza II). 

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ (SNOFM) 2014-2020 prezintă o 
viziune generală pentru anul 2020, urmărindu-se ca la nivelul acestui an „piața muncii din România 
va fi o piață performantă, dinamică și flexibilă, în care minim 70% din persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 20 și 64 de ani vor avea acces la un loc de muncă de calitate, conform cu capacitate 
și competența lor și venituri care să le asigure un trai decent” 8. Obiectivul general al strategiei 
este de a atinge un nivel sustenabil de ocupare a forței de muncă susținut de competitivitate 
economică, coeziune socială și dezvoltare durabilă, fiind susținut de următoarele obiective 
specifice: 

• Creșterea ocupării în rândul tinerilor și prelungirea vieții active a persoanelor în vârstă; 

• Îmbunătățirea structurii operaționale și participării pe piața muncii în rândul femeilor 
și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile; 

• Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare și competențe adaptate 
la cerințele pieței muncii; 

• Îmbunătățirea mecanismului de fundamentare, implementare, monitorizare și 
evaluare a politicilor cu impact pe piața muncii.  

 

STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI DE INCLUZIUNE A CETĂȚENILOR ROMÂNI APARȚINÂND 
MINORITĂȚII ROMILOR (SGRICRMR) 2012-2020 urmărește incluziunea socio-economică a 
cetățenilor români aparținând minorității rome la un nivel similar cu cel al restului populației. În 
acest context, sunt urmărite asigurarea de șanse prin implementarea politicilor și programelor 
publice în domenii precum educația, formarea profesională, ocuparea forței de muncă, sănătatea, 
locuire și infrastructură, cultură, infrastructură socială, prevenirea și combaterea discriminării. 
Pentru asigurarea atingerii scopului strategiei se pune accentul pe implicare autorităților publice 
de la nivel central și local, precum și a grupului țintă și a societății civile.  

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE (SNS) 2014-2020 promovează „o națiune cu oameni 
sănătoși și productivi prin accesul la servicii preventive de urgență, curative și reabilitare de 
calitate, în condițiile utilizării eficace și eficiente a resurselor disponibile și a promovării unor 
standarde cât mai înalte și a bunelor practici” 9. Strategia trasează astfel principalele arii strategice 

 

8  Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Strategia Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 
9 Ministerul Sănătății, Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 
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aferente sectorului de sănătate, obiectivele, direcțiile de acțiune și măsurile ce trebuie urmate 
atât la nivel național, cât și pe plan local, în vederea atingerii viziunii propuse și îmbunătățirii stării 
de sănătate a populației.  

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 
(SNISPD) 2014-2020 vizează creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități, urmărind 
obiectivele și direcțiile trasate la nivel european. Astfel, sunt considerate domenii precum 
accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forței de muncă, educație și formare, protecție 
socială și sănătate.  

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI 
(SNPPDC) 2014-2020 urmărește implicarea tuturor instituțiilor și autorităților relevante ale 
statului într-un proces de îmbunătățire a bunăstării copiilor din România, fiind vizate respectarea 
drepturilor copilului, respectarea nevoilor acestuia și accesul universal la servicii. Strategia se 
bazează pe 4 obiective generale, susținute de obiective specifice și măsuri, în vederea 
îmbunătățirii situației actuale, după cum urmează: 

• Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate; 

• Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații 
vulnerabile; 

• Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență; 

• Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc.  

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA ACTIVĂ (SNIA) vizează reducerea îmbătrânirii 
fizice premature și încurajarea populației vârstnice de a participa activ în societate până la o vârsta 
cât mai înaintată. Astfel, Strategia promovează principiile acceptate de ONU și de Comisia 
Europeană, respectiv autoîmplinirea, participarea, independența, îngrijirea și demnitatea.  

Totodată, această se bazează pe 3 obiective strategice, după cum urmează: 

• Prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice; 

• Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice; 

• Obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu 
nevoi de îngrijire de lungă durată. 

 

Strategia Națională privind Îmbătrânirea Activă se află în strânsă legătură cu Strategia Națională 
de Sănătate, fiind necesare pregătirea sistemului medical pentru deservirea populației vârstnice, 
cât și întârzierea îmbătrânirii fizice și a apariției bolilor cronice.    
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Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (SNRPTS) contribuie la atingerea 
obiectivelor majore ale Strategiei Europa 2020, urmărind îmbunătățirea nivelului de educație și 
de instruire, cât și soluționarea principalilor factori de risc în ceea ce privește șomajul, sărăcia și 
excluziunea socială. Astfel, strategia se bazează pe măsuri de prevenire, de intervenție și de 
compensare pentru a asigura o acoperire cât mai largă a provocărilor și elementelor de potențial 
la nivel național din punct de vedere al reducerii părăsirii timpurii a școlii.  

Programele și măsurile propuse prin intermediul strategiei sunt concentrate în cadrul a 4 piloni 
strategici, respectiv: 

• Asigurarea accesului la educație și la o educație de calitate pentru toți copiii; 

• Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii; 

• Reintegrarea în sistemul de educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala; 

• Dezvoltarea sprijinului instituțional adecvat.  

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR (SNIT) contribuie la eforturile României 
de a se alătura până în anul 2030 statelor europene cu economii avansate, acesta reprezentând 
obiectivul principal al viziunii de dezvoltare al învățământului terțiar din România. Astfel, viziunea 
strategiei este ca „în anul 2020, învățământul terțiar foarte performant va constitui motorul 
creșterii economice,va contribui la creșterea productivității și va promova coeziunea socială, 
punând astfel fundamentele unei economii bazate pe cunoaștere. Învățământul superior va 
pregăti specialiști care pot să dezvolte o societatecompetitivă într-o economie globală. Instituțiile 
de învățământ superior vor putea să catalizeze creativitatea și inovarea în întreaga societate din 
România și, în special, să susțină economia în dezvoltarea de produse și servicii“ 10. 

 

2.1.3. CONTEXT STRATEGIC REGIONAL ȘI JUDEȚEAN 

Documentele relevante de la nivel regional și județean sunt următoarele: 

• Planul pentru Dezvoltare Regională (PDR) Regiunea Sud-Muntenia 2014-2020; 

• Strategia de Specializare Inteligentă; 

• Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman 2010-2020 (în momentul 
elaborării prezentului document strategic, Strategia de dezvoltare a Județului 
Teleorman pentru perioada 2021-2027, era în curs de elaborare). 

 

STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII SUD-MUNTENIA PENTRU PERIOADA 
2021-2027 este în proces de elaborare. Strategia va furniza un cadru coerent pentru dezvoltarea 
viitoare a regiunii, bazată pe conceptul de specializare inteligentă. Strategia propune următoarea 
viziune de dezvoltare: “Regiunea Sud Muntenia inovează și își dezvoltă competitivitatea 

 

10 Ministerul Educației și Cercetării, Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015-2020 
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economică pe plan intern și internațional, prin dezvoltarea ecosistemului regional de inovare, 
dezvoltarea competențelor pentru tranziția industrială, energetică și către o economie circulară și 
îmbunătățirea condițiilor cadru pentru specializare inteligentă”. 

Sectoarele și domeniile cheie identificate în cadrul strategiei sunt:  

• Creșterea nivelului de cercetare, dezvoltare și inovare tehnologică și generarea de produse 
și servicii competitive și cu valoare adăugată ridicată;  

• Generarea de produse și servicii competitive atât pe plan intern cât și extern, precum și de 
activități conexe ce favorizează incluziunea;  

• Stimularea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare, transfer tehnologic și în 
celelalte ramuri ale economiei regionale;  

• Creșterea atractivității regiunii pentru piețele externe, atât de producție cât și de 
desfacere;  

• Crearea unui context favorabil pentru o dezvoltare durabilă la nivel regional și național.  

 

PLANUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ (PDR) REGIUNEA SUD MUNTENIA 2021-2027 
propune drept obiectiv general stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate 
a regiunii Sud Muntenia, care să conducă la îmbunătățirea calității vieții comunităților locale prin 
sprijinirea capacității de inovare și digitalizare a administrației publice locale și economiei 
regionale, dezvoltarea sustenabilă a infrastructurii și a serviciilor și valorificarea potențialului 
cultural și turistic al regiunii.  
Obiectivele Strategice sectoriale propuse sunt:  

1. Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a regiunii, bazată pe inovare, digitalizare și 
dezvoltarea ecosistemului antreprenorial.  

2. Creșterea eficienței administrației publice ca urmare a digitalizării serviciilor publice  

3. Stimularea tranziției regiunii către o economie cu emisii zero prin creșterea eficienței 
energetice, îmbunătățirea protecției mediului și creșterea mobilități urbane  

4. Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane la rețeaua TEN-T prin 
investiții în infrastructura rutieră de drumuri județene.  

5. Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și 
învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii educaționale  

6. Creșterea atractivității regiunii prin investiții în infrastructura de turism și patrimoniu 
cultural  

7. Dezvoltarea capacității administrative a AMPOR  

În conformitate cu instrucțiunile ADR Sud-Muntenia, proiectele propuse prin prezenta 
strategie se vor încadra în următoarele obiective specifice: 

• OS1.2. Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 
guvernelor  

• OS2.7. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special 
în mediul urban și reducerea poluării  
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• OS2.8 Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile  

• OS. 5.1 Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a 
patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane;  

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI TELEORMAN 2010-2020 11 are în vedere o 
dezvoltare a județului pentru orizontul 2020 și o reconstrucție economiei locale, care să îmbine 
îmbină tradiția și inovarea, prin „revitalizarea tradiției industriale, crearea unui centru regional de 
competitivitate în sectorul agro-industrial și dezvoltarea mediului antreprenorial”. Strategia de 
dezvoltare durabilă propune o creștere graduală a județului, „reducerea disparităților și 
echilibrarea nivelului de dezvoltare între spațiul rural și urban, dar și repoziționarea în plan 
național, prin definirea și susținerea unei identități locale”. Strategia definește 5 obiective 
strategice verticale și 5  obiective strategice orizontale. Pentru fiecare obiectiv au fost identificate 
politici publice și obiective specifice de dezvoltare la care trebuie să se alinieze și dezvoltarea 
municipiului Roșiori de Vede. 

Obiective strategice verticale: 

• OSV1: Reactivarea bazei economiei locale prin dezvoltarea industriei: 

o Politica 1. Susținerea actorilor mari industriali și întărirea parteneriatelor pentru 
dezvoltarea comunității; 

o Politica 2. Reconversia industrială prin instrumente financiare eficace și strategii de 
investiții; 

• OSV2: Creșterea competitivității în agricultură și dezvoltarea spațiului rural: 

o Politica 1. Creșterea productivității agricole prin valorificarea potențialului existent; 
o Politica 2. Redefinirea județului Teleorman într-un centru regional de 

competitivitate în sectorul agro-industrial; 
o Politica 3. Promovarea dezvoltării rurale durabile;   

• OSV3: Dezvoltarea mediului antreprenorial: 

o Politica 1. Dezvoltarea de servicii de vârf conexe activităților industriale; 
o Politica 2. Asistență pentru crearea de inițiative antreprenoriale individuale și 

întreprinderi mici și mijlocii; 
o Politica 3. Promovarea culturii antreprenoriale și sprijinirea micilor antreprenori;   

• OSV4: Reducerea dezechilibrelor și creșterea gradului de integrare socială: 

o Politica 1. Modernizarea serviciilor județene și locale de asistență socială și 
protecția copilului prin scăderea costurilor și creșterea impactului socio-economic; 

o Politica 2. Ameliorarea calității serviciilor sociale existente; 

 

11 Consiliul Județean Teleorman, Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Teleorman pentru 
perioada 2014-2020, 
http://www.cjteleorman.ro/SMIS%203033%20Strategia%20de%20Dezvoltare%20Durabila%20a
%20judetului%20Teleorman%202010-2020%20.pdf  

http://www.cjteleorman.ro/SMIS%203033%20Strategia%20de%20Dezvoltare%20Durabila%20a%20judetului%20Teleorman%202010-2020%20.pdf
http://www.cjteleorman.ro/SMIS%203033%20Strategia%20de%20Dezvoltare%20Durabila%20a%20judetului%20Teleorman%202010-2020%20.pdf
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o Politica 3. Reducerea disparităților urban-rural prin îmbunătățirea calității 
serviciilor educaționale și mentoratului la nivel de școală; 

o Politica 4. Acces îmbunătățit la servicii medicale de calitate cu ajutorul unei 
infrastructuri modernizate de sănătate; 

o Politica 5. Reducerea gradului de sărăcie pentru diminuarea efectelor migrației;  

• OSV5: Valorificarea resurselor energetice regenerabile: 

o Politica 1. Valorificarea resurselor energetice regenerabile; 
o Politica 2. Stimularea preocupărilor și investițiilor în domeniul producției și utilizării 

de energie din surse regenerabile. 
 

Obiective strategice orizontale: 

• OSO1: Consolidarea infrastructurii pentru dezvoltare echilibrată: 

o Politica 1 Crearea infrastructurii necesare dezvoltării industriale și susținerii 
accesibilității inter-modale; 

o Politica 2 Asigurarea unei infrastructuri adecvate creșterii competitivității în 
agricultură și dezvoltare rurală; 

o Politica 3 Dezvoltarea infrastructurii dedicate sprijinirii mediului antreprenorial; 
o Politica 4 Reducerea disparităților teritoriale prin îmbunătățirea infrastructurii 

sociale; 
o Politica 5 Valorificarea resurselor energetice locale; 

• OSO2: Egalitatea de șanse, principiu de bază în valorificarea capitalului uman pentru 
consolidarea unei economii bazate pe cunoaștere:  

o Politica 2.1. Promovarea egalității de șanse; 
o Politica 2.2. Formare profesională inițială și recalificare pentru pregătirea 

profesională a capitalului uman prin reducerea accesului inegal la resursa de muncă 
a mediului rural; 

o Politica 2.3. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă și 
crearea unui cadru concurențial pentru serviciile de formare profesională; 

o Politica 2.4. Adaptarea ofertei învățământului universitar și mediului de cercetare 
la realitățile și nevoile pieței muncii; 

o Politica 2.5. Formarea specializată pentru implementarea priorităților strategice; 

• OSO3: Protejarea mediului și dezvoltare durabilă: 

o Politica 1. Minimizarea emisiilor poluante și a altor efecte negative asupra mediului 
în contextul dezvoltării industriale; 

o Politica 2. Sprijinirea dezvoltării rurale durabile precum și a agriculturii ecologice; 
o Politica 3. Informarea cetățenilor și responsabilizarea persoanelor cu inițiativă 

antreprenorială pentru limitarea influențelor negative asupra mediului; 
o Politica 4. Promovarea dezvoltării județului ținând cont de cerințele de protejare a 

mediului; 
o Politica 5. Exploatarea responsabilă a resurselor energetice regenerabile pentru o 

dezvoltare durabilă a județului; 

• OSO4: Întărirea colaborării transfrontaliere și a poziției strategice a județului: 
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o Politica 1: Creșterea accesibilității și a schimbului de tehnologii și know-how cu 
Bulgaria în domeniul industrial; 

o Politica 2: Cooperare strategică transfrontalieră pentru creșterea competitivității 
în agricultură; 

o Politica 3: Creșterea inițiativelor antreprenoriale prin parteneriate cu actori de 
peste graniță; 

o Politica 4: Colaborare socio-culturală pentru un management eficient al resurselor 
umane și pentru o mai bună integrare socială; 

o Politica 5: Valorificarea în comun a fluviului Dunărea și schimbul de tehnologii în 
domeniul energiilor regenerabile; 

• OSO5: Stimularea dezvoltării județului Teleorman prin întărirea capacității instituționale a 
administrației publice: 

o Politica 1. Creșterea eficacității și eficienței instituțiilor publice prin utilizarea 
instrumentelor moderne de management; 

o Politica 2. Competență și eficiență pentru o administrație durabilă; 
o Politica 3. Administrație bazată pe rezultate și performanță prin planificare 

strategică; 
o Politica 4. Comunitate activă prin instituții ale administrației publice transparente; 
o Politica 5. Stimularea parteneriatului și asocierii transfrontaliere, regionale și 

județene.  
 

Euroregiunea Dunărea de Sud. Municipiul Roșiori de Vede, alături de toate centrele urbane din 
Teleorman (reunite in cadrul Asociația Dunărea de Sud) și orașele adiacente Dunării, Svishtov, 
Nicopole și Belene din Bulgaria (reunite în cadrul Asociației Evroregion Dunav Jug ), sunt incluse în 
Euroregiunea Dunărea de Sud. Scopul asocierii îl reprezintă îmbunătățirea colaborării între 
autoritățile locale de frontieră, desfășurarea de activități transfrontaliere, soluționarea 
problemelor comune precum și desfășurarea de activități transfrontaliere care să furnizeze 
beneficii pentru toate părțile implicate. 

 

2.2. ANALIZA STADIULUI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE PENTRU 
PERIOADA 2012-2020 

Strategia de dezvoltare locală a municipiului Roșiori de Vede pentru perioada 2012-2020 are în 
vedere „creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă implementând măsuri de 
reabilitare/ modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea tuturor formelor de turism, 
dezvoltarea societății civile, dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii și susținerea 
tradițiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. Toate aceste mențiuni vor avea ca rezultat 
transformarea municipiului Roșiori de Vede într-un pol regional de dezvoltare economico - socială”. 
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Prin implementarea strategiei, se urmărește ca municipiul Roșiori de Vede să „devină un municipiu 
animat, curat, sănătos, cu o infrastructură modernă, cu activități educațional – culturale intense 
și o activitate economică ascendentă”.  

În vederea îndeplinirii viziunii de dezvoltare a municipiului, au fost propuse două obiective 
strategice:  

• Creșterea capacității personalului administrației publice locale implicate în procesul de 
formulare și implementare a politicilor publice prin formare specializată în diferite 
domenii; 

• Formularea unui document de politica publica în concordanța cu reglementările în vigoare, 
care va sprijini planificarea strategica si direcțiile viitoare de dezvoltare durabila ale 
municipiului Roșiori de Vede pe termen mediu si lung. 

 

Proiecte prevăzute prin Strategia de dezvoltare a municipiului Roșiori de Vede 2012-2020 și gradul 
de implementare al acestora:  

• Repararea, modernizarea și dotarea spitalului „Caritas”. Executarea lucrărilor de 
reparare, modernizare și achiziționarea dotărilor corespunzătoare (reparare acoperiș, 
refacere tencuieli interioare și exterioare, dotări cu echipamente specifice), proiect în 
implementare 12; 

• Repararea si modernizarea spitalului vechi. Efectuarea reparațiilor generale (curățat 
zugrăveli existente, glet ipsos pe tencuieli interioare, zugrăveli superioare cu lapte de var, 
vopsitorie în culori de ulei pe tâmplărie de lemn în două straturi, vopsitorie lambriu în două 
straturi în culori de ulei, revizuit și completat instalație electrică), executat placări cu 
faianță reparații exterioare (reparații hidroizolație, reparații atic si instalație ape pluviale) 
dotări cu echipamente specifice, proiect neimplementat; 

• Repararea, modernizarea Școlii Generale nr. 5 (inclusiv îmbunătățirea facilităților 
sanitare). Efectuarea reparațiilor interioare și exterioare, instalație sanitară, proiect în 
implementare; 

• Echiparea sălilor de clasă și a bibliotecilor. Dotarea cu mobilier școlar adecvat, corpuri de 
bibliotecă și completarea fondului de carte pentru 6 școli, proiect neimplementat;  

• Dotarea școlilor cu echipamente. Dotarea școlilor existente cu aproximativ (6 școli) 10 
calculatoare, proiect neimplementat; 

• Construirea unui centru expozițional și a unui centru de afaceri. Construirea unui centru 
expozițional și a unui centru de afaceri care să includă atât spații de birouri, cât și un 
incubator de afaceri, proiect neimplementat; 

• Renovarea clădirii Primăriei Municipiului Roșiori de Vede. Cămășuirea pereților exteriori 
prin interior, cămășuirea pereților transversali și longitudinali pe ambele fețe (parter + 

 

12 Inclusiv reabilitarea termică (care este în implementare) prin POR 2014-2020 
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etaj), refacerea tencuielilor interioare și exterioare, revizuirea instalațiilor electrice și 
sanitare, proiect neimplementat; 

• Amenajarea zonei de agrement Urlui. Realizarea infrastructurii de acces – 9 km, realizarea 
unei parcări, amenajare camping, terasă și un teren de joacă pentru copii, proiect 
neimplementat; 

• Amenajarea zonei de agrement Vedea. Refacerea zonei verzi (amenajare, plantare), 
consolidarea malurilor, asfaltarea și amenajarea unei zone de promenadă, proiect 
neimplementat; 

• Construirea de stații pentru transportul școlar și transportul public local. Amenajarea a 
10 stații de așteptare călători (schelet metalic, acoperiș, bănci, coșuri de gunoi), proiect 
neimplementat; 

• Reabilitarea și modernizarea străzilor din municipiul Roșiori de Vede. Asigurarea la 
parametrii optimi corespunzători categoriei drumurilor în cauză prin aplicarea unui covor 
asfaltic pe o lungime de 30 km, proiect în implementare parțială sau parțial finalizat prin 
PNDL; 

• Reparații pod strada Belitori. Executarea lucrărilor de reparație a podului având lungimea 
de 20 m și lățimea de 13 m, proiect neimplementat; 

• Reparații pod strada Dunării. Executarea lucrărilor de reparație a podului având lungimea 
de 26 m și lățimea de 18 m, proiect neimplementat; 

• Reabilitarea rețelei de distribuție a apei calde și a căldurii. Înlocuirea rețelei de 14.800 
ml, proiect neimplementat; 

• Construirea unui bazin de înot. Construirea unui bazin de înot cu toate dotările necesare, 
proiect neimplementat; 

• Amenajarea unor terenuri de sport cu gazon sintetic și nocturnă în cartiere. Amenajarea 
în fiecare cartier în spațiile libere a câte un teren de sport, dotat cu gazon sintetic și 
nocturnă, proiect neimplementat; 

• Amenajarea unor spații verzi în fiecare cvartal. Amenajarea în fiecare cvartal câte unui 
spațiu verde, proiect în implementare parțial; 

• Construirea unui centru cultural și de expoziții. Construirea unui centru cultural și de 
expoziții și dotările aferent, proiect neimplementat; 

• Reabilitare Cinema Modern. Reabilitarea clădirii (interior, exterior) Cinema Modern și 
dotarea cu mobilierul și aparatura necesară, proiect în derulare realizat de CNI; 

• Modernizare și reabilitare Grădina de Vară din parcul Nicolae Bălcescu. Reabilitarea și 
modernizarea Grădinii de vară existente în parcul Nicolae Bălcescu, proiect în 
implementare, ca parte a proiectului Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor Municipiului 
Roşiori de Vede, judeţul Teleorman; 

• Amenajarea unei piațete din zona pieței centrale. Demolarea clădirii (halei) existente și 
amenajarea unei piațete, montare bănci, stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi, amenajare 
straturi de flori, pavare, proiect neimplementat; 
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• Reabilitarea termică a clădirilor de locuințe și a celor sociale. Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuințe prin Asociațiile de Proprietari și a clădirilor cu destinație socială, 
proiect neimplementat; 

• Reabilitarea spațiilor publice din condominii. Reabilitarea spațiilor publice din condominii 
– amenajarea corespunzătoare, proiect implementat parțial în cadrul proiectului ”Verde 
prezent in cartierele din Rosiori de Vede”; 

 

În perioada 2014-2020, Primăria Municipiului Roșiori de Vede are în curs de implementare, o serie 
de proiecte finanțate din fonduri europene, după cum urmează:  

• Niciodată singur - Sprijin pentru bunicii comunității. Obiectivele specifice ale proiectului 
sunt: 

- Creșterea calității serviciilor oferite, prin licențierea serviciului de îngrijire la domiciliu, 
în termen de maxim 6 luni de la semnarea Contractului de finanțare. 

- Facilitarea accesului la ocupare, prin crearea a 20 noi locuri de muncă, în termen de 2 
luni de la semnarea Contractului de finanțare. 

- Dotarea serviciului de îngrijire la domiciliu, prin achiziția echipamentelor specifice, 
necesare funcționării, în termen de 30 luni de la semnarea Contractului de finanțare. 

- Asigurarea coșului lunar de alimente la domiciliul persoanelor vârstnice, pe o perioadă 
de 24 luni de la licențierea Serviciului de Îngrijire la Domiciliu.  

- Asigurarea serviciilor socio-medicale și de îngrijire la domiciliul persoanelor vârstnice, 
pe o perioadă de 24 luni de la licențierea Serviciului de Îngrijire la Domiciliu. 

• Durabilitate. Eficienta. Sănătate - Reabilitarea termica a Spitalului Caritas din municipiul 
Rosiori, inițiat 2017. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității 
infrastructurii medicale, prin creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C,D, D’ si SB 
ale spitalului municipal Caritas 

• Dotarea ambulatoriului de specialitate din municipiul Roșiori de Vede (îmbunătățirea 
calității infrastructurii medicale  prin creșterea eficienței energetice  la corpurile A, B, C, D, 
D’și SB, prin punerea la dispoziția populației a unei infrastructurii moderne și prietenoase 
cu mediul înconjurător, prin utilizarea surselor regenerabile de energie); 

• Abordarea inovatoare pentru promovarea patrimoniului cultural și natural din regiunea 
transfrontalieră Bulgaria-România. 2 muzee virtuale inovatoare echipate cu echipament 
modern (la Gorna Oryahovitza și la Roșiori de  Vede)  și proiectarea de filme 3D, proiect în 
implementare; 

• Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Municipiului Roșiori de Vede, județul 
Teleorman. 2020-2023, Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

- OS1. Reabilitarea clădirii teatrului de vară, în termen de 36 de luni de la semnarea 
Contractului de finanţare 
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- OS2. Construirea unui duplex de locuinţe sociale, în termen de 36 de luni de la 
semnarea Contractului de finanţare. 

- OS3. Construirea unui bloc de locuinţe sociale, în termen de 36 de luni de la semnarea 
Contractului de finanţare. 

- OS4. Modernizarea străzilor de interes din municipiu, în termen de 36 de luni de la 
semnarea Contractului de finanţare. 

- OS5. Creşterea atractivităţii municipiului Roşiori de Vede prin crearea de infrastructură 
culturală şi socială într-o zonă marginalizată, în termen de 36 de luni de la semnarea 
Contractului de finanţare. 

• SEPA – Simplificarea și eficientizarea procedurilor administrative. Masuri de simplificare 
a procedurilor administrative si reducerea birocrației prin crearea si integrarea unui sistem 
informatic pentru arhiva (digitalizarea arhivelor) si administrarea electronica a 
documentelor la nivelul municipiului Rosiori de Vede, schimb de experienta cu alte 
municipalitati pentru imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor, îmbunatatirea 
competentelor profesionale a unui numar de 61 persoane din toate nivelurile ierarhice din 
cadrul municipiului Rosiori de Vede pe teme specifice, implementarea unor mecanisme si 
proceduri standard (actualizare Strategie de Dezvoltare a municipiului, Plan Strategic 
Institutional, proceduri cadru de adoptare a hotarârilor de căter Consiliul Local) pentru a 
creste eficienta actiunilor adimintrative la nivelul municipiului Rosiori de Vede; 

• Verde prezent in cartierele din Rosiori de Vede. Proiectul, derulat în perioada 2017-2020, 
vizează, prin activitățile sale, reabilitarea celor 7 zone degradate ale municipiului Rosiori 
de Vede si transformarea lor in spatii verzi de recreere pentru locuitorii blocurilor de 
locuințe cărora li se adresează proiectul, conducând la îndeplinirea obiectivelor priorității 
de investiție prin crearea a 23517,63 mp de spațiu verde. Obiectivele specifice ale 
proiectului sunt:  

- Infiintarea de spatii verzi in cele 7 zone avute in vedere in proiect.  

- Realizarea de spatii pentru relaxare si odihna in cele 7 zone de interventie.  

- Realizarea unui teren de sport in zona 3. 

În perioada 2014-2020, Primăria Municipiului Roșiori de Vede a implementat (finalizat), o serie de 
proiecte finanțate din fonduri europene, după cum urmează:  

• Un trai mai bun prin eforturi comune în municipiul Roșiori de Vede. Servicii educaționale 
(consiliere școlară, programe de tip școală după școală, activități extracuricculare) și sprijin 
material pentru  215 preșcolari și elevi, servicii de consiliere, formare profesională, 
mediere pentru 340 de persoane, finanțarea unui numar de 10 noi afaceri în valoare de  
650 000 lei după organizarea unor cursuri de Competențe Antreprenoriale, la care vor 
participa un numar de 336 persoane, servicii medicale - consultații medicale și sesiuni de 
informare asupra metodelor de prevenție a bolilor pentru  565 de persoane  prin 
înființarea unui centru de planning familial, îmbunătățirea condițiilor de locuire în zonele 
marginalizate ale municipiului Roşiori de Vede, prin reabilitarea unui numar de 40 de 
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locuințe, oferirea de asistență juridică în reglementarea actelor (acte de proprietate, acte 
de identitate, acte pentru obținere drepturi) unui numar de minim 10 persoane, campanie 
de animare comunitară, ce include întâlniri, activități de voluntariat și organizarea unui 
cross anual, proiect în implementare; 

• Modernizarea și reabilitarea străzilor. Următoarele străzi: str. Stelian Popescu ,  str. Lt. 
Bălăcescu, str. Mihai Eminescu, str. Republicii, str. Carpați,  Str. Oituz, Str. 1 Mai, str. 
Renașterii, str. Mărășești, str.  Popa Gheorghe, str. 9 Mai, str. Aleea Gradina Publică, str. 
Elena Doamna, str. Tudor Vladimirescu, str.  Unirii, respectiv reabilitarea trotuarelor de pe 
23 de străzi; Proiect finanțat prin PNDL.  

• Planificare strategica revizuita in noul context socio-economic 
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3. ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU 

3.1. RELAȚII ÎN TERITORIU 

Municipiul Roșiori de Vede, este situat în partea de sud a României, în zona de vest a județului 
Teleorman, la distanță de 35 km față de municipiul Alexandria, reședința de județ, la o distanță de 
aproximativ 120 km de municipiul București și la o distanță de aproximativ 110 km de municipiul 
Craiova. Proximitatea față de municipiul București reprezintă un important punct forte care poate 
sprijini dezvoltarea municipiului Roșiori de Vede. Alte avantaje ale municipiului le reprezintă 
proximitatea față de polul de dezvoltare Pitești care se află la o distanță de 100 km, dar și distanța 
redusă până la zona de frontieră cu Bulgaria.  

Municipiul Roșiori de Vede se află la distanțe relativ mici față de două importante porturi 
dunărene și puncte de trecere a frontierei: municipiul Turnu Măgurele la o distanță de 45 km și 
orașul Zimnicea la o distanță de 68 km.  

Din punct de vedere al accesibilității, municipiul Roșiori de Vede este amplasat în lungul rețelei 
TEN-T Centrală, la intersecția drumurilor naționale DN6 (drumul european E70 care asigură 
legătura dintre București și Craiova) și DN 65A (care asigură legătura dintre municipiul Pitești și 
municipiul Turnu Măgurele). Conexiunea feroviară cu teritoriul se realizează prin intermediul 
magistralei de cale ferată 900, municipiul Roșiori de Vede reprezentând un important nod feroviar 
în teritoriu.  

În ceea ce privește încadrarea în rețeaua națională de localități, Planul de Amenajare a Teritoriului 
include municipiul Roșiori de Vede în categoria orașelor de rang II, în timp ce strategia clasifică 
municipiul Alexandria ca fiind un pol secundar de importanță județeană.  

Municipiul Roșiori de Vede dispune de o zonă funcțională urbană, definită prin Studiul de 
Fundamentare al PATN – rețeaua de localități, alcătuită din 10 comune, cu care împarte limite 
administrative: comuna Scrioaștea, comuna Drăgănești de Vede, comuna Vedea, comuna Peretu, 
comuna Troianul, comuna Salcia, comuna Călmățuiu, comuna Crângeni, comuna Călmățuiu de 
Sus, comuna Măldăieni.  

În anul 2019 municipiul Roșiori de Vede avea o populație de 31.137 de locuitori iar comunele din 
zona periurbană, însumau un total de 31.153 de locuitori. Raportat la numărul de locuitori, 
municipiul Roșiori de Vede intră în categoria orașelor mici-mijlocii, cu o populație aflată sub 
valoarea de  50.000 de locuitori.  

La nivel județean, din punct de vedere economic, municipiul Roșiori de Vede este al doilea centru 
urban ca importanță după Alexandria, municipiul reședință de județ, fiind urmat de municipiul 
Turnu Măgurele, oraș cu mărime similară. În plan regional, județul Teleorman se află printre cele 
mai slab dezvoltate județe, comparativ cu zonele industriale bine dezvoltate, în timp ce în plan 
național deține una dintre ultimele poziții în clasamentul județelor dezvoltate.  
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Municipiul Alexandria este situat în partea de nord a Câmpiei Burnasului amplasată în zona de 
centru-sud în Câmpia Română. Municipiul este localizat pe malul drept al râului Vedea, ce separă 
teritoriul județean în Câmpia Boian la vest și Câmpia Găvanul Burdea la est. 

Teritoriul municipiului este brăzdat de trei cursuri de apă: râul Vedea, acesta fiind principalul curs 
de apă care străbate teritoriul administrativ al municipiului, râul Urlui și pârâul Bratcov. Relieful 
municipiului preia caracteristicile principale ale câmpiei de tip tabular (inter-fluvială): Câmpia 
Boian, care este caracterizată de un teren neted, cu o înclinare generală de la nord-vest spre sud-
est. Suprapunerea peste teritoriul municipiului a unui sitului Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vede, 
prezintă un potențial deosebit de valorificare a unor ecosisteme forestiere și acvatice și riverane.  

 

3.2. SCURT ISTORIC 

Municipiul Roșiori de Vede este atestat documentar în anul 1385, cu denumirea de Russenart, 
având statutul de târg. Ulterior capătă denumirea de Rușii de Vede, conform documentelor din 
1503 și 1526. Începând cu sec. al XVI-lea și până în anul 1837, Roșiori de Vede este reședința 
județului Teleorman, căpătând în această perioadă statutul de oraș. Orașul a deținut un important 
rol militar în perioada premodernă și modernă – inițial în oraș se stabilește sediul unei companii 
de calarăți iar în sec. al XIX-lea este centru de instruire militară.  

Activitățile economice dominante din perioada premodernă și modernă sunt: cultivarea și 
prelucrarea cerealelor, morăritul, meșteșuguri (prelucrarea metalelor, tăbăcărie), cultivarea viței 
de vie și creșterea animalelor. Aceste activități se încadrează în profilul agricol al județului.  

Perioadele modernă și antebelică reprezintă perioade de modernizare a orașului și de realizare a 
unui număr semnificativ de instituții culturale și sociale: primăria, spitalul, amenajarea grădinii 
publice, conectarea orașului la infrastructura națională de cale ferată.  

Din punct de vedere al conexiunii cu teritoriul, încă de la finalul sec. al XIX-lea, Alexandria este 
amplasată la intersecția unor importante drumuri naționale și județene, care făceau legătura cu 
București, Craiova, Turnu Măgurele, Zimnicea, Pitești și Alexandria. Infrastructura feroviară care 
conectează orașul Roșiori de Vede la rețeaua națională principală este finalizată la finalul sec.al  
XIX-lea și face legătura cu Turnu Măgurele, ulterior, la diferență de câțiva ani fiind finalizată și 
conexiunea cu orașul Zimnicea, care traversează orașul Alexandria 13.  

Începând cu perioada interbelică, ca urmare a reformei administrative din 1925, Roșiori de Vede 
este reședința plășii cu același nume din județul Teleorman (județ cu reședința la Turnu Măgurele) 
14. În urma reorganizării administrative din 1950 orașul Roșiori de Vede devine reședința regiunii 
Teleorman și reședința raionului Roșiori de Vede. După organizarea administrativă din 1952, 

 

13 Toader Popescu, Proiectul feroviar românesc (1842-1916), Editura Simetria, București, 2014, p. 
78 
14 Gusti, Dimitrie coord., Enciclopedia României, Editura Imprimeria Națională, București, vol. II, 
1938 
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raionul Roșiori de Vede este inclus în regiunea București. În urma  reorganizării administrative din 
1968, Roșiori de Vede devine oraș în județul Teleorman, cu reședința la Alexandria. Roșiori de 
Vede capătă statutul de municipiu în anul 1995.  

În perioada 1960-1989 sunt dezvoltate marile ansambluri de locuințe colective amplasate în zona 
centrală a municipiului și în partea de nord, în corelare cu platforma industrială dezvoltată în 
partea de nord-vest; la acestea se adaugă platforma industrială destinată uzinei de vagoane din 
partea de sud a municipiului. Dezvoltarea activităților industriale face necesară construirea unei 
noi gări, în partea de nord, care să corespundă statutului de oraș industrial și principal nod 
feroviar. În această perioadă are loc reconfigurarea și modernizarea zonei centrale a orașului prin: 
realizarea unui substanțial fond construit destinat activităților socio-culturale (cinematograf, 
gradina de vară, spital, grădinițe, școli, licee, poștă, servicii bancare, parcuri) și dezvoltarea 
activităților comerciale și serviciilor (hotel, magazine universale). 

Totodată, principala ramură economică era cea industrială: producția de piese turnate, de 
confecții metalice și textile, de mobilă, de geamuri pentru clădiri și automobile, de produse 
electrice, electrocasnice și alimentară, și de nutrețuri concentrate 15.  

Perioada post 1990 reprezintă o perioadă de relativă stagnare a dezvoltării  spațiale a municipiului, 
cu dezvoltări punctuale, destructurate, ale zonelor urbane. Pierderea statului de oraș industrial 
atrage după sine o perioadă de stagnare economică a orașului, urmată de o perioadă de 
diversificare a profilului economic al municipiului. Perioada de dezvoltare imobiliară intensivă din 
anii 2000 nu a afectat semnificat municipiul Roșiori de Vede, acesta păstrându-și principalele 
caracteristici urbanistice din perioadele precedente. 

 

15 http://www.bjdb.ro/docs/egr.pdf, p. 809 

http://www.bjdb.ro/docs/egr.pdf
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4. PROFIL DEMOGRAFIC 

Principalul scop al acestui capitol este de a identifica principalele tendințe ale evoluției populației 
în municipiul Roșiori de Vede. În cadrul capitolului sunt prezentate principalele caracteristici ale 
structurii demografice, mișcării naturale și mișcării migratorii. De asemenea, sunt discutate 
elemente privind marginalizarea urbană și rurală la nivel de localitate pentru o mai bună 
înțelegere a profilului locuitorilor municipiului Roșiori de Vede. 

4.1. STRUCTURA DEMORGAFICĂ 

Structura demografică a unui oraș este influențată de factori dinamici precum mișcarea naturală 
și mișcarea migratorie. Totodată numărul de utilizatori ai unui mediu urban este afectat și de 
atractivitatea acestuia și navetismul ce are loc în cadrul orașului. Așadar, în realizarea analizei 
socio-demografice, este importantă corelarea structurii demografice a municipiului Roșiori de 
Vede cu structura demografică a comunelor din mediul periurban, și anume: Călmățuiu, Călmățuiu 
de Sus, Crângeni, Drăgănești de Vede, Măldăeni, Peretu, Putineiu, Salcia, Scrioaștea, Troianul și 
Vedea. De asemenea, este necesară o comparație a indicatorilor cu teritoriul regional, județean, 
cu precădere cu mediul urban județean și cu municipiul Alexandria pentru obținerea unei imagini 
de ansamblu și pentru a defini poziția municipiului Roșiori de Vede la nivel teritorial. 

 

4.1.1. STRUCTURA POPULAȚIEI 

În Regiunea Sud-Muntenia, care este alcătuită din 7 județe, în anul 2019 se regăseau 3.175.826 
de locuitori, dintre care 1.360.025 de persoane locuiesc în mediul urban. În ceea ce privește 
județul Teleorman, acesta prezintă o populație de 368.713 de locuitori, dintre care 134.842 de 
persoane locuiesc în municipiile și orașele din județ. 

TABEL 2 – NUMĂRUL DE LOCUITORI ÎN ANUL 2019 – NIVEL REGIONAL, JUDEȚEAN, 
PERIURBAN 

NIVEL TERITORIAL POPULAȚIE TOTALĂ 

Regiunea Sud-Muntenia 3.175.826 

Regiunea Sud-Muntenia – mediul urban 1.360.025 

Județul Teleorman 368.713 

Județul Teleorman – mediul urban 134.842 

Municipiul Alexandria 50.296 

Municipiul Roșiori de Vede 31.137 
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NIVEL TERITORIAL POPULAȚIE TOTALĂ 

Municipiul Turnu Măgurele 28.106 

Orașul Videle 11.314 

Orașul Zimnicea 14.720 

Zona periurbană a municipiului Roșiori de 
Vede 

31.153 

Sursă: INS Tempo online 

Conform celor mai recente date furnizate de Institutul Național de Statistică, la 1 iulie 2019, 
populația domiciliată în municipiul Roșiori era de 31.137 de locuitori. Municipiul Roșiori de Vede, 
după numărul de locuitori, se încadrează în categoria orașelor mici 16  sau mijlocii-mici 17  cu 
populație cuprinsă între 20.000 și 50.000 de locuitori. 

Este necesar a fi menționat faptul că, din perspectivă metodologică, acest număr se referă la 
persoanele care au înscris în cartea de identitate domiciliul în municipiul Roșiori de Vede. Un 
anumit procent este posibil să locuiască în altă localitate sau în afara țării, persoane ce au plecat 
să lucreze sau să studieze în afara localității. 

În comunele din zona periurbană media populației era de aproximativ 31.153 de locuitori. Cel mai 
ridicat număr de locuitori se regăsește în comuna Peretu cu 6.866 de locuitori, iar cel mai scăzut 
fiind 1.773 de locuitori în comuna Călmățuiu. 

În ceea ce privește comparația cu nivelul județean, populația din municipiul Roșiori de Vede 
reprezintă 8.44% din numărul total de locuitori din județul Teleorman (368.713 de locuitori); și 
18.68% din populația domiciliată în mediul urban al județului. În comparație cu acesta se află 
municipiul Alexandria, cel mai mare centru urban din județ, cu 50.296 de locuitori, reprezentând 
13.64% din numărul de locuitori ai județului.

 

16 Radu Săgeată, Geografie Urbană, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2010, p. 21 
17 Vasile Cucu, Orașele României sau Geografia așezărilor umane 



 

 
www.poca.ro 

 
63 

 

FIGURA 4 – NUMĂRUL DE LOCUITORI, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ȘI ZONA 
PERIURBANĂ, 2019 

 

Sursă: INS Tempo online 
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4.1.2. POPULAȚIA PE GRUPE DE VÂRSTĂ ȘI SEXE 

Piramida demografică prezintă distribuția populației în funcție de sex și de grupele de vârstă de 
cinci ani. Fiecare bară corespunde ponderii sexului și grupei respective de vârstă din totalul 
populației (bărbați și femei împreună). Piramida demografică reprezentată mai jos (pe baza 
datelor din data de 1 iulie 2019) este îngustă în partea de jos și capătă o formă romboidală treptată 
datorită categoriilor de populație din generația „baby-boom”. Acest aspect romboidal este o 
urmare a ratelor sporite de fertilitate de la mijlocul anilor 1960 (generația născută în cadrul 
exploziei demografice postbelice, cunoscută ca generația Baby Boomers). Această categorie de 
populație continuă să reprezinte o parte importantă a populației apte de muncă. Totodată, 
generația Baby Boomers se apropie de vârsta pensionării în următorii 10 ani. Majoritatea 
persoanelor din această generație înaintează spre vârful piramidei demografice, astfel încât tranșa 
inferioară a populației în vârstă de muncă și a tinerilor devine din ce în ce mai îngustă.  

Natura tendințelor demografice la nivelul municipiului Roșiori de Vede este variată, asemănându-
se cu situația de la nivelul național. Atât în municipiu, cât și în zona periurbană, procentul de 
persoane vârstnice este mai ridicat decât cel de persoane tinere. Procentul ridicat de persoane 
dependente demografic (31,21%) este format din tineri și vârstnici care trebuie susținuți din punct 
de vedere economic de către procentul de persoane apte de muncă (68,79%).  

În ceea ce privește proporția de tineri, aceasta este mai scăzută decât proporția de persoane 
vârstnice cu aproximativ 2,7%. Prin urmare, dependența populației vârstnice este mai ridicată. 
Totodată, proporția de persoane tinere este mai ridicată în municipiul Roșiori de Vede, situația 
fiind favorabilă deoarece tinerii cresc rata de înlocuire a forței de muncă.  

România trece printr-un proces de îmbătrânire demografică început încă din anii 90, fenomen ce 
se manifestă prin reducerea populației tinere și creșterea numărului vârstnicilor, principala cauză 
fiind scăderea natalității sub rata optimă de înlocuire a generațiilor. La nivelul județului Teleorman 
și a municipiului Roșiori de Vede, diferența dintre grupele de vârstă este accentuată, astfel încât 
dependența demografică din următorii ani se va resimți puternic, mai ales dacă autoritățile locale 
nu reușesc să coopereze pentru a media diferențele între zonele demografice interne.  

În ceea ce privește distribuția pe sexe, iese în evidență o tendință prezentă la nivel național de 
predominanță a sexului feminin, care este accentuată în cadrul grupelor de vârstă apte de muncă. 
Astfel, în cadrul grupelor de vârstă situate peste 40 de ani, numărul de persoane de sex feminin 
este mai ridicat cu aproximativ 100 de persoane, iar la grupele de peste 65 de ani numărul este 
mai ridicat cu cel puțin 150 de persoane. Se observă faptul că în cazul grupelor de vârstă 0-19 ani 
numărul de persoane de sex masculin este puțin mai ridicat față de cel al persoanelor de sex 
feminin. O diferență de aproximativ 50 de persoane mai mult de sex masculin se observă și în 
cadrul grupelor de vârstă 20-39 de ani.  

Referitor la structura pe sexe se poate observa că, spre deosebire de tendința națională, numărul 
de persoane de sex masculine este mai ridicat în cadrul grupelor situate între 0 și 60 de ani. În 
cadrul grupelor situate între 60 și peste 85 de ani balanța este înclinată în favoarea persoanelor 
de sex feminin, acestea fiind mai longevive. Astfel, în municipiul Roșiori de Vede locuiesc cu 1053 
mai multe femei decât bărbați.  



 

 
www.poca.ro 

 
65 

 

Spre deosebire de municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman se prezintă cu un procent mai 
scăzut al grupei de vârstă tinere. Categoriile de vârstă situate între 50 și 54 de ani prezintă cel mai 
mare număr de persoane, ceea ce sugerează faptul că în aproximativ 10-20 de ani, rata de 
dependență a persoanelor vârstnice va fi ridicată la nivel județean. O situație similară este 
prezentă și la nivelul zonei periurbane. Totuși, se observă un număr mai ridicat de persoane de 
sex feminin în cadrul categoriilor de vârste de peste 65 de ani.  

În ceea ce privește numărul de persoane ridicat din categoriile de vârstă situate între 45 și 55 de 
ani, acesta este un efect direct al politicii de natalitate din perioada comunistă. Politica 
demografică a regimului comunist a avut la bază Decretul nr. 770 din 1 octombrie 1966, care 
interzicea întreruperea de sarcină și care viza creșterea accelerată a populației. 

De asemenea, în municipiul Roșiori de Vede, procentul de persoane vârstnice, în special în cadrul 
populației de peste 70 de ani, este mult mai scăzut în comparație cu valorile prezente la nivel 
județean și periurban 

Structura piramidei vârstelor în municipiul Roșiori de Vede reflectă o pondere ridicată a populației 
cu vârsta cuprinsă între 40-69 de ani. De asemenea, se poate observa faptul că baza piramidei 
este redusă, în special în raport cu numărul persoanelor de 60-70 de ani. 

FIGURA 5 – STRUCTURA PE SEXE ȘI GRUPE DE VÂRSTĂ ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 
2019 
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Sursă: INS Tempo online 

FIGURA 6 – STRUCTURA PE SEZE ȘI GRUPE DE VÂRSTĂ ÎN MEDIUL PERIURBAN (STÂNGA) ȘI 
JUDEȚUL TELEORMAN (DREAPTA), 2019 

ANUL 2019  

  

Sursă: INS Tempo online 

În comparație cu piramidele de la nivel județean și mediului periurban, configurația piramidei 
vârstelor municipiului Roșiori de Vede prezintă o populație tânără ce va avea mai puține dificultăți 
în susținerea persoanelor ce vor ieși la pensie în următorii 10-20 de ani. În ceea ce privește grupele 
majore de vârstă în municipiul Roșiori de Vede se observă un procent de tineri mai ridicat decât 
în restul regiunii, inclusiv județul Teleorman și municipiul Alexandria. De asemenea, procentul de 
persoane active este mai ridicat decât la nivel regional și județean. Acest aspect este puternic 
influențat de faptul că tendința de îmbătrânire, respectiv un procent mai ridicat de vârstnici, în 
mediul rural. Totodată, în condițiile menținerii actualelor trenduri demografice se prezintă mai 
multe implicații pentru viitor în ceea ce privește forța de muncă. 
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FIGURA 7 – COMPARAȚIE ÎNTRE NUMĂRUL DE LOCUITORI PE GRUPE MAJORE DE VÂRSTĂ, 
2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

FIGURA 8 – COMPARAȚIE ÎNTRE NUMĂRUL DE LOCUITORI PE GRUPE MAJORE DE VÂRSTĂ 
DIN MEDIUL URBAN, 2019, % 

 

Sursă: INS Tempo online 
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de 16,96% format din vârstnici trebuie susținut economic de către procentul de persoane apte de 
muncă, care este de 68,79%. Procentul populației apte de muncă din municipiul Roșiori de Vede 
se situează sub valorile prezente la nivelul mediului urban din județul Teleorman și mediul urban 
din Regiunea Sud-Muntenia cu aproximativ 1%. 

În județ și în mediul periurban se observă o pondere ridicată a populației apte de muncă din 
categoriile de vârstă 40-55 ani – grupe de vârstă mature, dar care prezintă, în continuare, potențial 
de dezvoltare și reprofilare profesională, în timp ce în municipiul Roșiori de Vede se observă o 
creștere semnificativă a grupelor 40-45 ani și 60-69 ani – ceea ce conduce la dispariția, în 
următoarea decadă, a unui procent semnificativ al populației apte de muncă din municipiu. 

TABEL 3 – INDICATORI DEMORAFICI PRINCIPALI, 2019 

INDICATOR 
ROȘIORI DE 

VEDE 
PERIURBAN 

JUD. 
TELEORMAN 

ALEXANDRIA 

Proporția persoanelor 0-14 ani (%) 14,25 12 12,50 12,73 

Proporția persoanelor 15-64 ani (%) 68,79 62 64,66 71,52 

Proporția persoanelor de 65 de ani și 
peste din populație (%) 

16,96 26 22,84 15,75 

Raport dependență demografică (‰)  453,64 632 546,52 398,24 

Coeficientul de dependență a 
persoanelor tinere (‰)  

207,14 197 193,26 177,95 

Coeficientul de dependență a 
persoanelor vârstnice (‰)  

246,50 436 353,26 220,29 

Rata înlocuirii forței de muncă (‰) 621,43 590 579,78 533.85 

Raport de îmbătrânire demografică 
(‰) 

1.189,99 2.225 1.827,91 1.237,93 

Sursă: INS Tempo online 

PROPORȚIA TÂNĂRĂ (0-14 ANI) | În ceea ce privește proporția tânără (0-14 ani), aceasta este mai 
crescută în municipiul Roșiori de Vede față de mediul periurban cu 2,25%, față de media județului 
Teleorman cu 1,75% și față de cea a municipiului Alexandria cu 1,52%. Procentul de persoane 
tinere mai ridicat în municipiul Roșiori de Vede indică un coeficient de dependență al persoanelor 
tinere mai scăzut în comparație cu județul Teleorman. Astfel, există un efect pozitiv asupra 
creșterii forței de muncă în următorii ani la nivelul municipiului Roșiori de Vede.  

Conform datelor Eurostat, este preconizat faptul că ponderea populației în vârstă de muncă va 
scădea până în anul 2100 18, în timp ce persoanele mai în vârstă vor reprezenta probabil o pondere 

 

18 Structura și îmbătrânirea populației – Eurostat statistics explained, 2019 
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în creștere din populația totală. Ca urmare a trecerii populației dintr-o grupă de vârstă în alta, 
aceeași sursă estimează că raportul de dependență a persoanelor vârstnice aproape se va dubla 
până în anul 2100.  

PROPORȚIA PERSOANELOR ADULTE (15-64 ANI) | Se observă o diferență majoră între municipiul 
Roșiori de Vede și comunele înconjurătoare în ceea ce privește proporția persoanelor cu vârsta 
cuprinsă între 15-64 de ani. În municipiul Roșiori de Vede procentul este de 68.79%, iar în mediul 
periurban este de 62%. Spre deosebire de municipiul Roșiori de Vede, municipiul Alexandria 
prezintă un procent mai ridicat cu 3%, ceea ce evidențiază o stabilitate economică mai bună la 
nivelul acestuia față de municipiul Roșiori de Vede.  

De asemenea, la nivelul ariei de studiu există o tendință a locuitorilor din municipiu de a își 
schimba reședința în comunele învecinate, precum Drăgănești de Vede, pentru un mediu de viață 
mai confortabil. Aceștia, în general, continuă să lucreze în municipiul Roșiori de Vede și să facă 
naveta.  

România trece printr-un proces de îmbătrânire demografică început încă din anii ‘90, fenomen ce 
se manifestă prin reducerea populației tinere și creșterea numărului de vârstnici. Principala cauză 
este scăderea natalității sub rata optimă de înlocuire a generațiilor. La nivelul municipiului Roșiori 
de Vede, diferența dintre numărul de tineri și numărul de vârstnici nu este foarte accentuată, 
astfel încât dependența demografică din următorii ani nu se va resimți foarte puternic, spre 
deosebire de comunele învecinate și restul județului Teleorman. 

FIGURA 9 – COEFICIENTUL DE DEPENDENȚĂ AL PERSONELOR VÂRSTNICE, MUNICIPIUL 
ROȘIORI DE VEDE, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

Totodată, în ceea ce privește populația vârstnică (peste 65 ani), aceasta este mai scăzută cu mai 
mult de 6% față de media în județul Teleorman și cu aproximativ 9% față de media comunelor 
învecinate municipiului Roșiori de Vede. Se observă un fenomen de îmbătrânire accentuat în 
mediul rural cauzat de migrația populației către centrele urbane. Astfel, municipiul Roșiori de 
Vede se evidențiază în mod pozitiv cu o dependență a populației vârstnice mai scăzută. De 
asemenea, se observă o tendință a populației vârstnice de a migra către mediul rural pentru a se 
retrage la pensie și a beneficia de un mediu mai liniștit. 
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Coeficientul de dependență al persoanelor vârstnice a crescut treptat cu aproximativ 100% din 
anul 2007 până în anul 2019, ceea ce sugerează o tendință de creștere în timp al acestui indice. 
Fenomenul de îmbătrânire accentuată observat atât în municipiul Roșiori de Vede, cât și la nivel 
național are ca efect această tendință de creștere a coeficientului de dependență a persoanelor 
vârstnice. 

FIGURA 10 – RAPORTUL DE DEPENDENȚĂ DEMOGRAFICĂ, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 
2007-2019, ‰ 

 

Sursă: INS Tempo online 

Raportul de dependență demografică a fost relativ stabil și s-a situat la o medie de aproximativ 
350‰ până în 2010. Între 1990 și 2010, acest raport a fost afectat de populația numeroasă 
născută după anul 1960, care a intrat în rândul persoanelor în vârstă de muncă. În ultimii 10 ani 
se observă o creștere în ceea ce privește raportul de dependență demografică, ajungând în anul 
2019 la o valoare de 453,64‰. Acest fenomen este cauzat în primul rând de scăderea continuă a 
ratei de fertilitate, ce a fost accelerată în ultimele două decenii. În al doilea rând a fost vorba și de 
tendința pozitivă de creștere a speranței de viață, remarcată în ultimele decenii. Acest aspect, deși 
semnifică îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor, are efecte negative asupra economiei 
și a forței de muncă ce va fi nevoită să susțină un număr mai mare de persoane vârstnice. 

FIGURA 11 – RAPORT DE ÎMBĂTRÂNIRE DEMOGRAFICĂ, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 
2007-2019, ‰ 
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Sursă: INS Tempo online 

RAPORTUL DE ÎMBĂTRÂNIRE DEMOGRAFICĂ | Comparativ cu raportul de îmbătrânire 
demografică de la nivel județean, municipiul Roșiori de Vede se evidențiază în mod pozitiv cu o 
valoare cu aproximativ 700‰ mai mică față de municipiul Alexandria. Așadar, fenomenul de 
îmbătrânire demografică nu se manifestă la fel de accentuat în municipiul Roșiori de Vede ca în 
restul județului.  

În prezent, în municipiul Roșiori de Vede se observă existența unui raport de îmbătrânire 
demografică de aproximativ 1 la 1 față de mediul periurban unde este de 2 la 1 și la nivel județean 
sau prin comparație cu municipiul Alexandria unde este de aproximativ 1.7-1.8 la 1. Din nefericire, 
în municipiul Roșiori de Vede se observă o tendință constantă de creștere a acestui raport în ultimii 
12 ani, pornind de la 0,7 la 1 și ajungând la 1 la 1.  

În cadrul evoluției indicelui de îmbătrânire demografică se observă două perioade de creștere. 
Prima etapă se situează în intervalul 2007-2011 și este caracterizată de o creștere relativ redusă 
de doar 14,64‰. Cea de a doua etapă este situată în intervalul 2012-2019, unde se observă o 
creștere mult mai ridicată de 366,22‰. Acest aspect se corelează cu faptul că grupa de vârstă de 
peste 65 de ani ocupă un procent din ce în ce mai mare de la an la an, fiind unul dintre principalele 
aspecte ce determină îmbătrânirea demografică. 
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FIGURA 12 – CATEGORII PRINCIPALE DE VÂRSTĂ ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ȘI ZONA 
PERIURBANĂ – PROPORȚIA PERSOANELOR 0-14 ANI, 2019 

 

Sursă: INS Tempo online 
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FIGURA 13 – CATEGORII PRINCIPALE DE VÂRSTĂ ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ȘI ZONA 
PERIURBANĂ – PROPORȚIA PERSOANELOR 15-65 ANI, 2019 

 

Sursă: INS Tempo online 
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FIGURA 14 – CATEGORII PRINCIPALE DE VÂRSTĂ ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ȘI ZONA 
PERIURBANĂ – PROPORȚIA PERSOANELOR PESTE 65 DE ANI, 2019 

 

Sursă: INS Tempo online 
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Densitatea populației reprezintă numărul de persoane pe unitate de suprafață, măsurându-se în 
general în numărul de locuitori ce se regăsesc pe hectar. Se obține prin împărțirea numărului de 
locuitori la suprafață (ha). Densitatea medie a populației arată numărul de locuitori care revin în 
medie pe o unitate de suprafață a unui teritoriu. Acest indice este condiționat de modul de 
manifestare al factorilor naturali și ai celor sociali. În anul 2019, densitatea medie pe județ în 
mediul urban a fost de 24,97 locuitori/ha, conform INS. 

În ceea ce privește municipiul Roșiori de Vede, densitatea populației este de 25,72 locuitori/ha 
raportată la o suprafață a teritoriului intravilan de 1.210,269 ha conform P.U.G. Roșiori de Vede. 
În principiu există o serie de avantaje în ceea ce privește o densitate ridicată, în special în mediul 
urban. Concentrarea populației într-un loc și densitatea ridicată a fondului construit sunt 
importante pentru o deservire și o echipare complexă și diferențiată, reducând substanțial 
costurile de echipare edilitară a teritoriului. De asemenea, în mediul urban există o anumită 
structură și zonare funcțională raportată la densitatea populației. Într-un oraș de dimensiuni 
mijlocii-mici, o densitate ridicată este importantă pentru calitatea locuirii, în special în ceea ce 
privește deservirea cu dotări și utilități, precum și accesibilitatea la nivel local.  

La nivel național, este prezentă o tendință de scădere continuă a locuirii și creștere a teritoriului 
intravilan. Această tendință este prezentă și la nivelul municipiilor și orașelor din județul 
Teleorman. Acest fenomen este cauzat și de mișcarea naturală și migratorie din România din 
ultimii 20 de ani. Numărul de locuitori scade treptat de la an la an.  

La nivelul mediului urban din județul Teleorman, municipiul Alexandria are densitatea populației 
cea mai ridicată cu 46,48 loc/ha raportată la o suprafață a teritoriului intravilan de 1.082,04 ha 
conform P.U.G. Alexandria. Acesta este urmat de municipiul Roșiori de Vede și municipiul Turnu 
Măgurele cu 21,02 locuitori/ha. Orașul Videle se prezintă cu o densitate de 15,58 de locuitori/ha, 
fiind urmat de orașul Zimnicea cu 13,57 locuitori/ha conform INS. 

 

4.2. DINAMICA POPULAȚIEI, MIȘCAREA NATURALĂ ȘI 
MIȘCAREA MIGRATORIE 

La nivel regional numărul de locuitori a scăzut considerabil cu aproximativ 100.000 de locuitori în 
perioada 2007-2019, ajungând la 3.175.826 de locuitori. Această tendință de scădere a numărului 
de locuitori se observă și la nivelul mediului urban din regiune și din județul Teleorman. Din punct 
de vedere procentual, se observă o scădere puternică la nivelul județului Teleorman de 
aproximativ -1,8% și în mediul urban din județ de -1,6%. La nivel regional situația este similară, 
fiind prezente valori negative ale evoluției procentuale.  

Această scădere a numărului de locuitori la nivelul regiunii și județului a fost relativ constantă încă 
din anii 1990. Factorii principali ce au condus la acest fenomen sunt atât scăderea natalității, cât 
și migrația pe fondul situației interne socio-economice.  
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FIGURA 15 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE LOCUITORI ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA ȘI ÎN 
JUDEȚUL TELEORMAN (TOTAL ȘI MEDIUL URBAN), 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

FIGURA 16 – EVOLUȚIA PROCENTUALĂ A POPULAȚIEI ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENOA ȘI 
JUDEȚUL TELEORMAN, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 
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La nivelul municipiului Roșiori de Vede, municipiului Alexandria și a mediului periurban se poate 
observa o tendință de scădere a populației sub influența îmbătrânirii demografice, a emigrării 
forței de muncă (în zone urbane mai dezvoltate sau în afara țării, pentru studii sau locuri de 
muncă) și a unui spor natural cu valori negative. Încă din anul 1990, odată cu apariția acestei 
tendințe, scăderea numărului de locuitori în România este constantă în majoritatea județelor, cu 
excepția zonelor urbane mai dezvoltate.  

Scăderea populației în ultimele decenii are la bază trei cauze importante și anume: migrația 
internațională, planificarea familială, care prin diverse forme a determinat reducerea numărului 
anual de nașteri pe parcursul perioadei de tranziție și mortalitatea ridicată. 

FIGURA 17 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE LOCUITORI, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

Conform INS, în ceea ce privește perioada 1992-2007 în municipiul Roșiori de Vede se observă o 
scădere treptată de la an la an, prezentând însă o rată mai mică de scădere, astfel că în această 
perioadă se evidențiază o scădere de aproximativ 3.500 de locuitori. Iar în perioada 2007-2019 
numărul de locuitori a scăzut cu aproximativ 5.000 de locuitori.  
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TABEL 4 – EVOLUȚIA PROCENTUALĂ A NUMĂRULUI DE LOCUITORI, 2007-2019 

INDICATOR 
MUNICIPIUL 
ROȘIORI DE 

VEDE 
MEDIA PERIURBAN 

JUDEȚUL 
TELEORMAN 

MUNICIPIUL 
ALEXANDRIA 

Creșterea sau 
scăderea 
procentuală a 
numărului de 
locuitori 

-13.33% -14.48% -13.76% -10.88% 

Sursă: INS Tempo online 

Grupele de vârstă din intervalul 0-39 ani au scăzut ca procent din totalul locuitorilor din anul 2007 
până în anul 2019. Singurele grupe ce au crescut ca importanță structurală sunt cele cu vârsta 
situată între 40-44 și 60-64 de ani. Grupele cuprinse între 45 și 54 s-au diminuat, ceea ce indică o 
scădere a numărului de persoane active pe piața muncii ce pot susține economic generațiile tinere 
și vârstnice. Alte grupe ce prezintă creștere sunt cele situate peste 64 de ani, ceea ce accentuează 
tendința de îmbătrânire a populației și o creștere a numărului de persoane vârstnice dependente.  

Scăderea numărului de tineri afectează profilul demografic viitor din punct de vedere economic. 
În ceea ce privește forța de muncă, un număr redus de tineri reprezintă un număr redus de 
persoane apte de muncă. Această scădere este cauzată în principal de o descreștere a ratei 
natalității. De asemenea, este important de observat că un procent semnificativ din populația de 
până în 19 ani urmează să părăsească orașul pentru studii superioare sau locuri de muncă în alte 
orașe. 

FIGURA 18 – DISTRIBUȚIA CINCINALĂ PE GRUPE DE VÂRSTĂ, MUNICIPIUL ROȘIORI DE 
VEDE, 2007 ȘI 2019 

 

Sursă: INS Tempo online 
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În ceea ce privește distribuția cincinală în mediul periurban se poate observa o descreștere a 
grupelor de vârstă situate între 0-39 de ani. Grupele de vârstă ce au crescut sunt situate între 
vârstele 40-54 ceea ce indică o creștere a numărului de persoane active pe piața muncii ce pot 
susține economic generațiile tinere și vârstnice. Această creștere a grupelor de vârstă în mediul 
periurban se datorează migrației din mediul urban către zonele învecinate. Totodată o parte din 
locuitorii din comunele înconjurătoare continuă să lucreze și să își desfășoare activitatea 
economică în municipiul Roșiori de Vede, contribuind astfel la creșterea forței de muncă care 
poate fi angajată în activități economice dezvoltate în oraș. 

FIGURA 19 – DISTRIBUȚIA CINCINALĂ PE GRUPE DE VÂRSTĂ ÎN MEDIUL PERIURBAN, 2007 
ȘI 2019 

 

Sursă: INS Tempo online 
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mai mare la nivelul ariei de studiu față de nivelul județean. În schimb, rata nupțialității este de 
aproape două ori mai scăzută decât în municipiul Alexandria. 

TABEL 5 – INDICATORI AI MIȘCĂRII NATURALE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, MEDIUL 
PERIURBAN, MUNICIPIUL ALEXANDRIA ȘI JUDEȚUL TELEORMAN, 2091 

INDICATOR 
MUNICIPIUL 
ROȘIORI DE 
VEDE, 2007 

MUNICIPIUL 
ROȘIORI DE 
VEDE, 2019 

MEDIUL 
PERIURBAN 

JUDEȚUL 
TELEORMAN 

MUNICIPIUL 
ALEXANDRIA 

Născuți vii 255 238 199 2693 358 

Rata natalității 
‰ 

7.13 7.64 7 7.30 7.12 

Decedați – total 335 342 618 6175 457 

Rata 
mortalității‰ 

9.37 10.98 22 16.75 9.09 

Rata sporului 
natural‰ 

-2.24 -3.34 -15 -9.44 -1.97 

Rata 
nupțialității ‰ 

14.34 5.36 3 5.06 11.05 

Rata 
divorțialității ‰ 

2.15 1.77 1 1.38 1.71 

Sursă: INS Tempo online 

RATA FERTILITĂȚII | Rata fertilității reprezintă numărul mediu de copii care ar fi născuți în viață 
de o femeie în timpul vieții acesteia, dacă ar trece prin anii fertili, în conformitate cu ratele de 
fertilitate specifice vârstei. Nivelurile scăzute ale fertilității de-a lungi mai multor ani au contribuit 
la îmbătrânirea populației, numărul din ce în ce mai mic de nașteri ducând la o scădere a 
procentului de tineri din totalul populației. Acest proces este cunoscut sub denumirea de 
„îmbătrânirea bazei” piramidei demografice.  

RATA NATALITĂȚII | Se constată o scădere a numărului de copii născuți total la nivelul 
municipiului Roșiori de vede în anul 2019 față de anul 2007. Totodată, rata natalității din anul 
2019 prezintă valori asemănătoare față de rata natalității din anul 2007. După cum se poate 
observa în intervalul 2007-2019 a existat o instabilitate în ceea ce privește valorile ratei natalității. 
Anul 2013 se remarcă în mod pozitiv prin valoarea cea mai ridicată de 10,44‰, urmat de o scădere 
treptată până în anul 2019. 
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FIGURA 20 – RATA NATALITĂȚII ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 
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de factori socio-economici și biologici (mediul ambiant, stilul de viață), precum și de serviciile de 
sănătate 19. 

SPOR NATURAL | Ca urmare a faptului că rata natalității 7,64‰ este în scădere și rata mortalității 
10,98‰ este în creștere, sporul natural este negativ. Acesta a scăzut de la -2,24‰ în anul 2007, 
la -3,34‰ în anul 2019. În ultimul deceniu, se constată că valorile deficitului se mențin negative. 
Municipiul Roșiori de Vede în comparație cu mediul periurban prezintă valori mai scăzute de cinci 
ori și de trei ori mai scăzute față de valorile de la nivel județean. Astfel se observă că mediul rural 
are un aport important la perpetuarea procesului de îmbătrânire al populației.  

Sporul natural este un indicator demografic dependent de natalitate și mortalitate și se calculează 
pe baza diferenței dintre rata de natalitate și rata de mortalitate generală într-o anumită perioadă 
de timp, sau diferența dintre numărul născuților vii și cel al deceselor în rândul unei populații 
determinate într-o perioadă de timp 20. 

RATA NUPȚIALITĂȚII | De asemenea, se observă valori scăzute ale ratei nupțialității în municipiul 
Roșiori de Vede în comparație cu municipiul Alexandria. Rata nupțialității reprezintă un factor 
indirect în ceea ce privește sporul natural.  

RATA DE DIVORȚIALITATE | În ceea ce privește acest indicator la nivelul municipiului Roșiori de 
Vede se observă o scădere de la 2,15‰ în anul 2017 la 1,77‰ în anul 2019. Spre deosebire de 
municipiul Roșiori de Vede, municipiile și anumite localități din județul Teleorman prezintă o 
tendință de creștere a ratei de divorțialitate.  

La nivelul județului Teleorman se observă o rata a divorțialității mai ridicată în municipii față de 
mediul rural, cele două orașe și media la nivel județean. Printre cele mai ridicate valori se identifică 
în municipiul Roșiori de Vede cu 1,77‰, urmat de municipiul Alexandria cu 1,71‰ și municipiul 
Turnu Măgurele cu 1,53‰.  

 

19 Evoluția natalității și fertilității în România – INS România 
20 http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/11/SSPR-2017.pdf 
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FIGURA 21 – RATA SPORULUI NATURAL ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ȘI MEDIUL 
PERIURBAN, 2019 

 Sursă: INS Tempo online 
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MIGRAȚIA | Migrația se referă la persoanele care își schimbă reședința într-o anumită zonă (de 
obicei o țară) într-o anumită perioadă de timp (de obicei un an). Migrația este influențată de o 
combinație de factori economici, politici, sociali și de mediu: fie în locul de origine al unui migrant 
(factori de impuls), fie în locul de destinație (factori de atracție). Din punct de vedere istoric, se 
consideră că relativa prosperitate economică și stabilirea politică din UE au exercitat un efect de 
atracție considerabil asupra migrației. Cu toate acestea, este aproape sigur că doar prin 
intermediul procesului de stabilire a domiciliului nu se va reuși inversarea tendinței actuale de 
îmbătrânire a populației înregistrată. 

La nivelul țării, mișcarea migratorie se manifestă prin două componente, și anume mișcarea 
internă ce se desfășoară pe teritoriul acesteia, între regiunile sale și marile centre urbane din 
cadrul acestora, și migrația externă reprezentată de emigrarea locuitorilor țării respective către 
alte state. 

Municipiul Roșiori de Vede a înregistrat o scădere procentuală a populației de -1,98% în urma 
mișcării migratorii numai în anul 2019. Astfel, evoluția în timp a numărului și structurii populației 
este și rezultat mișcării migratorii. Din câte se poate observa, migrația populației este mai stabilă 
la nivel periurban spre deosebire de municipiul Roșiori de Vede.  

SOLDUL SCHIMBĂRILOR DE REȘEDINȚĂ | La nivelul municipiului Roșiori de Vede soldul 
schimbărilor de reședință (diferența algebrică între numărul persoanelor sosite și cele plecate din 
teritoriu) este negativ cu o valoare de -155 de locuitori, plecările cu reședința fiind 340, iar 
stabilirile de reședință doar 185. Astfel, se observă o tendință de plecare din municipiu. Se remarcă 
în cazul mediilor de rezidență al persoanelor care își schimbă domiciliul că zonele rurale mai 
îndepărtate de zonele urbane își pierd din locuitori în favoarea atât a municipiului Alexandria, cât 
și a municipiului Roșiori și a comunelor din imediata apropiere a acestora.  

SOLDUL SCHIMBĂRILOR DE DOMICILIU | În ceea ce privește soldul schimbărilor de domiciliu 
(inclusiv migrația internațională), la nivelul municipiului Roșiori valoarea este de -460. Indicatorul 
referitor la creșterea sau scăderea numărului populației în urma mișcării migratorii este puternic 
afectată, având valoarea negativă de -1,98%. Acest lucru afectează puternic structura populației 
din municipiul Roșiori din cauza faptului că scade populația aptă de muncă.  

MIGRAȚIA TEMPORARĂ | Conform INS, emigranții temporari sunt persoanele care emigreaza in 
strainatate pentru o perioada de cel putin 12 luni, iar imigranții temporari sunt persoanele care 
imigrează în România pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. La nivelul mediului urban în județul 
Teleorman în anul 2019 au fost înregistrați 1.307 emigranți temporari și 1.218 imigranți temporari. 

În ceea ce privește emigrația temporară se observă o creștere a numărului de persoane de la an 
la an în perioada 2012-2019. În anul 2017 au avut loc cele mai multe emigrări temporare din 
mediul urban și anume 1.467 de persoane. Se observă în anul 2019 că grupele de vârstă cuprinse 
între 20-34 de ani prezintă valori de peste 150 de persoane emigrante. Aceste persoane emigrează 
în principal pentru studii sau noi locuri de muncă.  

Imigrația temporară prezintă o creștere mai ușoară decât în cazul emigrației temporare în 
perioada 2012-2019 de la 1.030 la 1.218 persoane. În cadrul acestui fenomen grupele de vârstă 
predominante cu valori de aproximativ 150 de persoane sunt cele cuprinse între 34 și 44 de ani. 
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TABEL 6 – INDICATORI AI MIȘCĂRII MIGRATORII, 2018 

INDICATOR 
MUNICIPIUL 
ROȘIORI DE 

VEDE 

MEDIUL 
PERIURBAN 

JUDEȚUL 
TELEORMAN 

MUNICIPUL 
ALEXANDRIA 

Stabiliri de reședință 185 9 2098 429 

Plecări cu reședința 340 28 3372 548 

Soldul schimbărilor de 
reședință 

-155 -20 -1274 -119 

Stabiliri de domiciliu (inclusiv 
migrația internațională) 

374 48 5484 711 

Plecări cu domiciliul (inclusiv 
migrația internațională) 

834 59 8160 1356 

Soldul schimbărilor de 
domiciliu (inclusiv migrația 
internațională) 

-460 -11 -2676 -645 

Creșterea numărului 
populației în urma mișcării 
migratorii (%) 

-1.98 -1 -0.63 -1.52 

Sursă: INS Tempo online 
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FIGURA 22 – MIGRAȚIA ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ȘI MEDIUL PERIURBAN, 2019 

 

Sursă: INS Tempo online 
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4.3. PROFILUL ETNIC ȘI CONFESIONAL 

PROFILUL ETNIC | În municipiul Roșiori de Vede, alături de comunitate românească care este 
majoritară, sunt prezente diferite comunități etnice cu tradiții culturale, lingvistice și religioase 
specifice. Comparativ cu alte orașe din România, diversitatea etnică nu este foarte ridicată în 
județul Teleorman și municipiul Roșiori de Vede. La nivel județean comunitatea românească este 
majoritară. Conform datelor de la recensământul din 2011 aproximativ 8.000 de persoane sunt de 
etnie romă și mai putin de 130 de persoane se identifică de altă etnie. Etniile minoritare 
predominante sunt turci, maghiari și greci.   

Conform recensământului din anul 2011, populația minoritară reprezintă un procent de circa 14% 
din totalul locuitorilor, restul de 85,56% fiind români. Principala minoritate din municipiul Roșiori 
de Vede este reprezentată de comunitate de romi, în procent de 1,62%. Totodată în cadrul 
recensământului, 12,78% din locuitorii municipiului prezintă informația ca fiind indisponibilă. Cei 
ce s-au declarat ca fiind de altă etnie sunt turci sau maghiari în procente de sub 0,05%. 

FIGURA 23 – PROFILUL ETNIC PRINCIPAL ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2011 

 

Sursă: RPL 2011 

În cadrul comunelor ce înconjoară municipiul Roșiori de Vede diversitatea etnică este mai scăzută. 
În procent de aproximativ 95% sunt românii. În cadrul recensământului 4,76% dintre locuitori 
prezintă informația ca fiind indisponibilă, iar restul de 0,76% sunt de etnie romă. 

85.56%

0.01%

1.62%

0.03% 12.78%

Romani Maghiari Romi Turci Informatie nedisponibila



 

 
www.poca.ro 

 
88 

 

FIGURA 24 – PROFILUL ETNIC ÎN MEDIUL PERIURBAN, 2011 

 

Sursă: RPL 2011 

În ceea ce privește profilul confesional, majoritatea de 89% a locuitorilor municipiului sunt 
ortodocși, în timp ce 0,5% sunt adventiști de ziua a șaptea, 0,18% sunt baptiști, 0,12% sunt creștini 
după Evanghelie, iar 0,28% sunt de altă religie. În ceea ce privește religiile minoritare, dintre 
acestea principalele confesiuni sunt: penticostali, martorii lui Iehova, romano-catolici și atei. 

FIGURA 25 – PROFILUL CONFESIONAL PRINCIPAL (STÂNGA) ȘI RELIGIILE MINORITARE 
(DREAPTA) ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2011 

 

Sursă: RPL 2011 
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4.4. PROFILUL EDUCAȚIONAL 

La Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011, aproximativ 32% din populația 
municipiului Roșiori de Vede cu vârsta de 10 ani și peste era absolventă de învățământ liceal. 
Acesta este urmat de învățământul gimnazial cu 18%, iar 15% era absolventă de învățământ 
universitar de licență, procent ușor mai ridicat cu 1% față de media națională și cu 8% mai ridicat 
față de media județeană. Un procent important de 15% îl reprezintă și învățământul profesional 
și de ucenici. Aproximativ 3% din populația totală este fără școală absolvită în municipiul Roșiori 
de Vede, valoare aproximativ egală cu cea  la nivel național. Totodată procentul de persoane fără 
școală absolvită este mai scăzut în municipiul Roșiori de Vede decât în județul Teleorman, în cadrul 
căruia 7% dintre locuitori sunt fără școală absolvită, dintre care 3% sunt persoane analfabete.  

În ceea ce privește mediul periurban, acesta se evidențiază cu o populație predominantă de 31% 
absolventă de învățământ gimnazial, în timp ce 25% din populație este absolventă a 
învățământului primar. Doar 3% dintre locuitori au studii universitare, iar mai mult de 5% se 
încadrează în categoria fără studii.  

FIGURA 26 – POPULAȚIA DE 10 ANI ȘI PESTE ÎN FUNCȚIE DE NIVELUL STUDIILOR ABSOLVITE 
ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE (STÂNGA) ȘI PERIURBAN (DREAPTA), 2011 

  

Sursă: RPL 2011 

 

15%

5%

32%

15%

18%

12%
2% 1%

Universitar de licență Post-liceal și de maiștri

Liceal Profesional și de ucenici

Gimnazial Primar

Fără școală absolvită Persoane analfabete

3% 2%

19%

15%

31%

25%

3% 2%

Universitar de licență Post-liceal și de maiștri

Liceal Profesional și de ucenici

Gimnazial Primar

Fără școală absolvită Persoane analfabete



 

 
www.poca.ro 

 
90 

 

4.5. PROGNOZA EVOLUȚIEI POPULAȚIEI 

Proiectarea demografică realizată de Divizia pentru Populație din cadrul Departamentului pentru 
Afaceri Economice și Sociale a ONU anticipează că, în varianta medie, populația României va fi de 
15,5 milioane locuitori în anul 2050, iar în 2100 de 12,8 milioane locuitori.  

Din punct de vedere demografic, principalii factori care acționează asupra mărimii și structurii 
populației sunt fertilitatea, mortalitatea și migrația (internă și externă). 

Conform raportului din anul 2017 „World Population Prospects: The 2017 Revision întocmit de 
Divizia pentru Populație din cadrul Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale al ONU, 
țările din Europa, ca urmare a menținerii ratelor de fertilitate sub nivelul de înlocuire (de circa 2,1 
născuți-vii la o femeie), vor înregistra scăderi ale populației. Europa de Est va fi cea mai afectată 
de această tendință demografică, numărul locuitorilor putând scădea cu peste 15%, inclusiv în 
România.   

Raportul ”Proiectarea populației României în profil teritorial, la orizontul anului 2060” elaborat de 
INS a prezentat prognoze pe regiuni de dezvoltare și județe, pentru perioada 2015-2060. În cazul 
Regiunii Sud-Muntenia, se înregistrează o scădere de 44,5%.  Județul Teleorman are cea mai 
accentuată scădere prognozată a populației în perioada 2015-2060, de 61,3%. 

Raportul Institutului Național de Statistică din 2019, corelat cu prognoze ale EUROSTAT, indică 
tendințe de scădere drastică a populației atât în România, cât și în Județul Teleorman, acesta fiind  
prognozat ca județul cu cea mai mare scădere a populației, conform tabelului de mai jos: 

TABEL 7 - PROGRNOZA POPULAȚIEI ÎN ROMÂNIA, REGIUNEA SUD- MUNTENIA ȘI JUDEȚUL 
TELEORMAN, PENTRU URMĂTORII 40 DE ANI,  2019 

MACROREGIUNE/ 
REGIUNE/ JUDEȚ 

2015 2020 2030 2040 2050 2060 

România 19.819.697 19.207.602 17.892.489 16.450.753 15.087.120 13.784.413 

Regiunea Sud-
Muntenia 

3.047.055 2.872.253 2.545.664 2.240.191 1.952.736 1.692.465 

Județul Teleorman 358.472 322.006 258.660 210.078 170.226 138.801 

Sursa: Raportul tendințe sociale , elaborat de Institutului Național de Statistică al României 
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FIGURA 27 – PROGNOZA POPULAȚIEI ÎN JUDEȚUL TELEORMAN PENTRU URMĂTORII 40 DE 
ANI, 2019 

 

Sursa: Raportul referitor la tendințele sociale elaborat de Institutului Național de Statistică al 
României 

 

 

4.5.1. NOTĂ METODOLOGICĂ PENTRU MODELAREA 
DEMOGRAFICĂ 

În vederea elaborării modelului de predicție demografică au fost utilizate date statistice la nivel 
județean și local, în măsura disponibilității acestora la Institutul Național de Statistică. În cazul în 
care datele la nivel local nu au fost disponibile, în cadrul analizei s-au utilizat aproximări în funcție 
de datele existente la nivelul județului Teleorman. Modelul utilizat s-a axat pe următoarele relații 
de calcul și date: 

• Populația (t+1) = Populația (t) + Născuți (t, t+1) – Decedați (t, t+1) + Migrație netă*(t, t+1), 
unde: 

o Populația (t+1) = populația la 1 ianuarie în anul T+1; 

o Populația (t) = populația la 1 ianuarie în anul T; 

o Născuți (t, t+1)  = numărul de născuți vii în intervalul t - t+1; 

o Decedați (T, T+1) = numărul de decese în intervalul t - t+1; 

o Migrația netă*(t, t+1)= soldul schimbărilor de reședință ajustate în intervalul t-t+1. 

Metoda de predicție demografică utilizată în cadrul prezentului model a fost metoda 
componentelor (fundamentală), astfel încât previziunile realizate sunt detaliate și pe grupe 
cincinale de vârstă. Metoda componentelor este cea mai frecvent utilizată tehnică pentru 
proiectarea demografică deoarece ia în considerare mai multe variabile pentru explicitarea 
variabilelor.   

Modelarea a fost realizată anual, iar la perioade de timp de 5 ani au fost revizuite valorile pentru 
a asigura o acuratețe mai mare în ce privește îmbătrânirea populației. În calculul grupelor cincinale 
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s-a considerat probabilitatea de supraviețuire, indicator calculat, de asemenea, pe baza datelor 
disponibile la nivelul județului Teleorman (probabilitatea de supraviețuire pentru fiecare grupă a 
fost calculată ca medie a rapoartelor dintre numărul mediu al persoanelor ce supraviețuiesc într-
un an și numărul total al persoanelor înregistrate în anul respectiv).  

În plus, în ce privește soldul migratoriu net, s-a realizat o aproximare între emigranții și imigranții 
la nivel județean și numărul total de emigranți și imigranți definitivi la nivel local pe grupe 
cincinale. Apoi, pentru valorile obținute au fost calculate mediile pe grupe cincinale în ultimii 5 ani 
disponibili (2015-2019), astfel încât să fie luată în calcul varianța datelor apărută datorită 
diversității factorilor socio-economici ce cauzează mișcarea migratorie. 

În vederea simplificării calculelor pentru natalitate s-a considerat că proporția de femei din totalul 
populației rămâne constantă pe toată perioada de predicție, iar valoarea acesteia a fost calculată 
ca medie a procentului anual de femei din populație la nivelul UAT-ului. În plus, pentru procentul 
femeilor în vârstă fertilă s-a considerat mixul demografic calculat cu un an în urmă. Ca urmare, 
expresia de calcul pentru natalitate în calculul modelului are următoarea formă 21: 

N(t) = 𝑛1000(t) × p(mix) × ( 𝑓15−49(t − 1)/p(t − 1)) × p(t) / 1000 × 𝑝𝑑𝑒𝑐𝑒𝑠 0−4 +
 ½ × MN0−4 (t) × (1 +  𝑝𝑑𝑒𝑐𝑒𝑠 0−4) , unde: 

• N(t) = numărul de născuți vii în anul t; 

• n1000(t) = numărul de născuți vii la 1000 de femei în vârstă fertilă în anul t; 

• p(mix) = proporția de femei din total populație; 

• f15-49(t-1) = ponderea femeilor în vârstă fertilă din anul t-1; 

• p(t) = totalul populației UAT-ului în anul t; 

• pdeces 0-4 = probabilitatea de deces într-un an pentru persoanele cu vârsta între 0 și 4 
ani; 

• MN0-4 = soldul migratoriu net pentru persoanele cu persoanele cu vârsta între 0 și 4 ani. 

 

Pentru calculul numărului de persoane pe grupe cincinale s-a utilizat următoarea formulă de 
calcul: 

P(t) = 𝑃𝑥,𝑥+4(t − 1) × 𝑝𝑑𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑥,𝑥+4 × MN𝑥,𝑥+4 (t − 1) × (1 + 𝑝𝑑𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑥,𝑥+4) , unde: 

• Px,x+4(t) = populația din grupa cincinală de x-x+4 ani în anul t; 

• P(t) = totalul populației UAT-ului în anul t; 

• pdeces x,x+4 = probabilitatea de deces într-un an pentru persoanele din grupa cincinală de 
x-x+4 ani; 

 

21 MMWD, Demographic Projections and Impact Scenarios, Preliminary Framework Document, 
Vienna, 2013 
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• MNx,x+4 = soldul migratoriu net pentru persoanele cu persoanele din grupa cincinală de 
x-x+4 ani. 

 

În metodologia prezentă este luată în considerare și posibilitatea nașterilor imigranților, astfel că 
se aplică în termenul drept corecția pentru soldul migratoriu.  

Deși metoda utilizată are la bază ipoteza că nu există schimbări semnificative în tendințele 
comportamentale ale populației, este nevoie însă de aplicarea unor variații în datele modelului 
astfel încât să fie calculate scenarii de dezvoltare la nivel local. Pentru studiul curent au fost 
realizate următoarele 4 scenarii cu particularități independente: 

• Varianta medie – a fost utilizată media din ultimii 10 ani a numărului de născuți vii la 1000 
de femei în vârstă fertilă pentru proiectarea tuturor valorilor natalității, iar soldul 
migratoriu net a fost calculat ca medie a soldului migratoriu net pe grupe cincinale din 
ultimii 5 ani; 

• Varianta constantă – a fost utilizată valoarea din 2019 (ultimul an disponibil) a numărului 
de născuți vii la 1000 de femei în vârstă fertilă pentru proiectarea tuturor valorilor 
natalității, iar soldul migratoriu net a fost considerat ca fiind soldul migratoriu net pe grupe 
cincinale din 2019 (ultimul an disponibil); 

• Varianta optimistă – a fost aplicată o rată de creștere anuală de 1% a numărului de născuți 
vii la 1000 de femei în vârstă fertilă pentru proiectarea tuturor valorilor natalității, iar 
soldul migratoriu net a fost considerat ca fiind nul (nu se mai înregistrează migrații ale 
populației locale; 

• Varianta intermediară – a fost aplicată o rată de creștere anuală de 0,5% a numărului de 
născuți vii la 1000 de femei în vârstă fertilă pentru proiectarea tuturor valorilor natalității, 
iar soldul migratoriu net a fost calculat ca medie a soldului migratoriu net pe grupe 
cincinale din ultimii 5 ani. 

 

4.5.2. PROGNOZA POPULAȚIEI MUNICIPIULUI ROȘIORI DE 
VEDE 

Pentru fiecare din cele 4 variante modelate, se pot realiza următoarele observații generale:   

• Varianta medie, care a folosit ca ipoteze de lucru media născuților vii și soldul mediu net 
al migrației nete in ultimii 5 ani, prevede continuarea tendinței generale de scădere a 
populației, ajungând în 2040 la 25.636 locuitori, iar în 2060 la  18.792 locuitori (ajungând 
la cca 61% din populația anului 2019);  

• Varianta constantă care a folosit ca ipoteze de lucru numărul de născuți vii din 2019 și 
soldul net migratoriu din 2019 prevede o scădere mai puțin accentuată a populației, 
ajungând în 2040 la 26.355 locuitori, iar în 2060 la 25.126 locuitori (o scădere cu cca 18% 
a populației, în comparație cu anul 2019); 
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• Varianta optimistă  ce a folosit ca ipoteze de lucru  creșterea cu 2% a numărului anual de 
născuții vii la 1000 femei în vârstă fertilă și sold migratoriu net egal cu 0 –  prevede o 
creștere semnificativă, a populației actuale, ajungând în 2040 la 30.949 locuitori, iar în 
2060 la 35.654 locuitori (creștere de cca 16% în comparație cu populația anului 2019); 

• Varianta intermediară ce a folosit ca ipoteze de lucru creșterea  anuală cu 1% a numărului 
de născuți vii la 1000 de femei în vârstă fertiă și soldul migratoriu mediu net din ultimii 5 
ani –  prevede o menținere relativ constantă a populației actuale, ajungând la în 2040 la 
29.739 locuitori, urmată de o perioadă de redresare, ajungând în 2060 de 31.645 locuitori 
(valoare asemănătoare cu perioada 2018-2019). 

 

Se observă faptul că scenariile din variantele medie și constantă, ce reprezintă scenariile fără 
măsuri aplicate pentru stoparea scăderii populației, duc la cele mai mari scăderi, ce pot avea 
efecte negative puternice asupra municipiului, în timp ce scenariile din variantele optimă și 
intermediară, care presupun măsuri care au ca efect stabilizarea și creșterea demografică, duc în 
timp la stoparea fenomenului de declin demografic și creștere ușoară a populației. 

FIGURA 28 – MODEL DE PREDICȚIE DEMOGRAFICĂ – TOTAL POPULAȚIE 

 

Sursă: Prelucrare proprie, INS Tempo online 
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FIGURA 29 – MODEL DE PREDICȚIE DEMOGRAFICĂ – 0-14 ANI 

 

Sursă: Prelucrare proprie, INS Tempo online 

FIGURA 30 – MODEL DE PREDICȚIE DEMOGRAFICĂ – 15-64 ANI 

 

Sursă: Prelucrare proprie, INS Tempo online 
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FIGURA 31 – MODEL DE PREDICȚIE DEMPGRAFICĂ – PESTE 65 ANI 

 

Sursă: Prelucrare proprie, INS Tempo online 

Scenariul de lucru ales a fost cel al evoluției demografice din varianta intermediară. Aceasta 
reprezintă o variantă realistă de evoluție, cu sprijin acordat pentru stimularea natalității (pornind 
de la ipoteza de 1% creștere anuala a numărului de născuți vii la 100 de femei in vârsta fertila) și 
plecând de la soldul migratoriu mediu net din ultimii 5 ani.  

Conform acestui model de predicție demografic, susținută  de o serie de viitoare politici aplicate 
cu scopul dezvoltării municipiului și creșterii demografice (cu susținerea în special a natalității), 
populația poate ajunge (după o perioadă de adaptare de aproximativ 20 de ani cu o scădere 
ușoară, timp în care încep să aibă efect măsurile aplicate), la o creștere ușoară și constantă. Se 
poate ajunge astfel la o populație de aproximativ 31.645 locuitori în anul 2060. 

Acest model, întrucât se bazează pe ipoteza creșterii natalității cu 1%, înregistrează creșteri ale 
grupei de vârstă 0-14 ani, începând cu anul 2035, fiind nevoie de o perioadă în care aceste 
schimbări să își facă efectul. Fenomenul de creștere a populației este întârziat de scăderea foarte 
accentuată din prezent și din ultimii de ani a natalității și a numărului total de locuitori (în special 
a populației de vârste 0-14 ani). Aceste evoluții ale populației de vârstă 0-14 ani vor putea antrena, 
pe termen foarte lung, creșteri ale populației și pe grupa de vârstă 15-65 ani. De asemenea, în 
contextul tendințelor de creștere a speranței de viață, a tendințelor de îmbătrânire din prezent și 
a ipotezei creșterii natalității, se va înregistra, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, o 
creștere accentuată a populației de peste 65 de ani. 
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4.6. ZONELE DEZAVANTAJATE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIO-
ECONOMIC ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

Potrivit datelor Eurostat referitoare la Cartografierea Sărăciei, România se situează pe locul doi în 
UE din punctul de vedere al riscului de sărăcie sau excluziune socială, 41,7% din populație fiind 
afectată. La nivelul Regiunii Sud-Muntenia situația este relativ eterogenă. Astfel există județe 
precum Călărași și Teleorman ce prezintă rate foarte ridicate ale sărăciei, dar și județe precum 
Prahova cu rate relativ scăzute ale sărăciei.  

Conform datelor de pe INS, la nivelul regiunii Sud-Muntenia, valorile s-au menținut peste media 
națională de-a lungul ultimei decade. Astfel, Regiunea Sud-Muntenia este considerată printre cele 
mai afectate de sărăcie în ceea ce privește persoanele cu venituri disponibile inferioare pragului 
de sărăcie, sunt într-o stare de deprivare materială severă și trăiesc într-o gospodărie cu 
intensitate foarte redusă a muncii. La nivelul regiunii Sud-Muntenia, cel mai afectat este județul 
Teleorman. Acesta este considerat a fi al doilea județ din țară cel mai afectat de sărăcie după 
județul Vaslui.  

În ceea ce privește rata sărăciei relative, aceasta se definește ca fiind ponderea persoanelor sărace 
din totalul populației. Conform INS, în anul 2018 media națională era de 23,5, iar cea la nivel 
regional de 25,7. În perioada 2007-2018 se observă o scădere a ratei sărăciei relative cu 
aproximativ 1 punct, atât în cazul României, cât și în cazul regiunii Sud-Muntenia. 

FIGURA 32- RATA RISCULUI DE SĂRĂCIE SAU EXCLUZIUNE SOCIALĂ (AROPE) 

 

Sursă: INS Tempo online 

În România, legislația în domeniu nu oferă o definiție a conceptului de ”zone marginalizate”. Din 
acest motiv, documentarea realizată pentru Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate a pornit de la o 
analiză  a studiilor existente cu privire la ”comunitățile sărace”, ”comunitățile segregate”, 
”comunitățile dezavantajate”  și ”comunitățile marginalizate” din România.  
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Zonele urbane ”marginalizate” sunt definite ca zone din interiorul orașelor și municipiilor care nu 
satisfac un standard corespunzător pe nici unul din cele trei criterii: deficit de capital uman, au un 
nivel scăzut de ocupare formală  și oferă  condiții improprii de locuire.  

Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate  din România, elaborat de Banca Mondială pe baza datelor 
de la RPL 2011, indică procente relativ mari de populație care trăiește în zone dezavantajate din 
punct de vedere al locuirii, al ocupării forței de muncă și al capitalului uman în municipiile din 
județul Teleorman. Cele mai mari valori au fost înregistrate în municipiul Roșiori de Vede, fiind de 
43,2%, cu aproximativ 1% mai mare decât media la nivel județean. 

TABEL 8 – POPULAȚIA DEZAVANTAJATĂ, % 

ORAȘ POP. STABILA 2011 
POP. ÎN ZONE 

DEZAVANTAJATE% 

Municipiul Alexandria  45.434  37.64% 

Municipiul Rosiori De Vede 27.416 43.2% 

Municipiul Turnu Magurele 24.772 40.14% 

Teleorman 123.188 42.16% 

Sursă: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, Banca Mondială 

În cadrul analizei distribuției populației dezavantajate din municipiul Roșiori de Vede pe tipuri de 
zone dezavantajate, se observă că procentul cel mai ridicat se regăsește în categoria populație în 
zone dezavantajate pe ocupare cu 22,51%, fiind urmată de populația în zone dezavantajate pe 
capital uman cu 15,53%. Zonele marginalizate se regăsesc într-un procent de 3,99%. În comparație 
cu municipiul Alexandria, municipiul Roșiori de Vede este mai afectat existența populației în zone 
dezavantajate în ceea ce privește dezavantajarea pe ocupare și pe capital uman. În schimb în 
municipiul Alexandria se regăsesc procente mai ridicate în ceea ce privește dezavantajarea pe 
locuire și în zone cu instituții sau sub 50 de locuitori. La nivel județean categoria predominantă 
este populația în zone dezavantajate pe ocupare și populația în zone dezavantajate pe capital 
uman.  
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FIGURA 33 – POPULAȚIA DEZAVANTAJATĂ DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2011 

 

Sursă: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, Banca Mondială 

ZONE DEZAVANTAJATE PE LOCUIRE. Primul tip de zonă urbană dezavantajată se referă la cartiere 
în care o parte importantă din locuitori trăiește în locuințe neadecvate  și poate prezenta sau nu 
un nivel scăzut de educație, însă majoritatea populației are un loc de muncă pe piața formală a 
muncii. Această categorie include părți ale orașelor cu o infrastructură precară și cartiere vechi de 
case situate la periferiile orașelor, de asemenea, cu infrastructură precară sau inexistentă. Include 
totodată zone de blocuri sau case, în principal construite în anii ’60-70, care sunt în stare precară 
și pe care locuitorii nu au resursele necesare să le modernizeze/amenajeze. Aceste zone sunt 
eterogene din punct de vedere al populației. Locuințele pot fi deținute de persoane în vârstă, cu 
probleme cronice de sănătate. În concluzie, o zonă urbană dezavantajată pe dimensiunea locuire 
este un sector de recensământ în care sunt condiții de locuire precară, dar nu are un nivel scăzut 
de ocupare în sectorul formal, și care poate prezenta sau nu un nivel scăzut de educație. 

ZONELE DEZAVANTAJATE PE OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ sunt, prin definiție, sectoare de 
recensământ în care locuitorii deși nu prezintă un deficit educațional, nu reușesc să găsească un 
loc de muncă în sectorul formal, indiferent de condițiile lor de locuit. Această categorie se referă  
în general în zone care au avut în perioada comunistă o concentrare mare de întreprinderi. 
Majoritatea locuitorilor din aceste zone au un nivel de educație mediu și dețin diverse calificări 
profesionale, în general în domeniul industriei. Însă, după 1990 aceștia s-au confruntat cu 
închiderea fostelor întreprinderi socialiste. În ciuda existenței unei forțe de muncă profesional 
calificată, aceste zone au avut parte de puține investiții private în ultimii douăzeci de ani și, drept 
consecință, există oportunități reduse de angajare în sectorul formal. 

ZONELE DEZAVANTAJATE PE CAPITAL UMAN includ persoane cu un nivel scăzut de educație 
formală care pot avea un loc de muncă sau nu, dar ale căror condiții de locuit sunt considerate 
standard pentru zonele urbane din România. Aceste zone urbane sunt locuite de persoane 
necalificate, care lucrează  în agricultură, construcții sau alte sectoare, în multe cazuri, informal. 
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Nivelul de ocupare în sectorul formal este de regulă scăzut, cauza fiindreprezentată de nivelul 
scăzut de capital uman. Prin urmare, intervențiile în acest tip de zone trebuie să se concentreze 
pe calificarea forței de muncă. 

ZONELE URBANE MARGINALIZATE sunt zone urbane ce acumulează dezavantaje din perspectiva 
capitalului uman, ocupării forței de muncă și a locuirii. În cele mai multe cazuri, acestea sunt zone 
intraurbane, sărace, izolate din punct de vedere social și care nu sunt reflectate în statisticile 
privind ratele de sărăcie calculate la nivel de localitate sau județ. Zonele marginalizate sunt areale 
de excluziune socială care concentrează persoane cu nivel scăzut de capital uman (nivel scăzut de 
educație, stare precară de sănătate, număr ridicat de copii), cu nivel scăzut de ocupare în sectorul 
formal și condiții precare de locuire. În multe cazuri, locuitorii acestor zone au școli segregate, la 
care numai familiile sărace își duc copiii și locuiesc în blocuri de proastă calitate sau în mahalale, 
marcate de teamă și cu un nivel sporit de infracționalitate. Puternica stigmatizare cu care sunt 
asociate aceste locuri, pe lângă  lipsa sau slaba calitate a serviciilor (educație, sănătate, 
infrastructură), reduc drastic șansele populației de a scăpa de sărăcie.  

COMUNITĂȚILE URBANE MARGINALIZATE DIN PERSPECTIVA AUTORITĂȚILOR LOCALE  

La nivel național, zone cu sărăcie extremă există și în mediul urban în cadrul cărora cetățenii nu 
beneficiază de servicii publice. Aceste tipuri de zone urbane marginalizate acoperă la nivel 
național 3,2% din populație, 2,6% dintre gospodării și 2,5% dintre locuințe. La nivelul municipiului 
Roșiori de Vede există un procent de 3,99% din populație ce se află în zone marginalizate. 
Municipiul Alexandria și orașul Zimnicea prezintă valori puțin mai scăzute, și anume 3,71%, 
respectiv 3,59%. Municipiul Turnu Măgurele prezintă valori mult mai scăzute în ceea ce privește 
populația în zone marginalizate, și anume 0,87% 22. 

INDICELE DEZVOLTĂRII UMANE LOCALE (IDUL) 23  

Indicele dezvoltării umane locale este o măsură comparativă a speranței de viață, alfabetizării, 
învățământului și nivelului de trai. IDU prezintă structura şi direcţia progresului (sau regresului) 
capitalului uman în cursul creşterii economice a unei ţări. De asemenea, acesta expune 
problemele care însoţesc acest progres. IDU reflectă priorităţile naţionale, pune în evidenţă 
disparităţile, măsoară progresul şi stimulează dialogul politicii de ajutorare. Indicele dezvoltării 
umane reflectă realizările obţinute prin mijloace umane primare în trei dimensiuni fundamentale: 
o viaţă lungă şi sănătoasă, o educaţie adecvată, un standard de viaţă decent (care sunt oarecum 
în corelaţie cu factorii care contribuie la calitatea vieţii, şi anume bunăstarea materială, calitatea 
populaţiei şi calitatea sistemului social) 24.

 

22 
https://geowb.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a7ab584e3f3e455d996bb
13a1b632e00 
23 
https://geowb.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a7ab584e3f3e455d996bb
13a1b632e00 
24 Aspecte teoretice privind IDUL - Lector univ. dr. Maria-Lenuţa CIUPACULICI 
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FIGURA 34 – INDICELE DEZVOLTĂRII UMANE LOCALE, 2017 

 

Sursă:  https://geowb.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a7ab584e 
3f3e455d9 96bb13 a1b632e00
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La nivelul municipiului Roșiori de Vede, Indicele Dezvoltării Umane Locale este de dezvoltare 
medie-ridicată. Această situație se regăsește și în restul municipiilor și orașelor din județul 
Teleorman. Valori mai scăzute se regăsesc la nivelul mediului rural. Se poate observa că distanța 
ridicată față de mediul urban coincide cu localitățile în care dezvoltarea este scăzută sau medie-
scăzută.  

Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, dimensiunile cele mai pertinente, mai practice, 
mai măsurabile și mai utile pentru definirea diferitelor tipuri de zone dezavantajate sunt: capitalul 
uman (educație, sănătate, comportament demografic), ocuparea forței de muncă și calitatea 
locuirii. Pentru fiecare dimensiune, s-a calculat un indice sumativ, prin numărarea indicatorilor ce 
depășesc pragul urban aferent. Astfel, este determinat dacă un sector de recensământ este 
caracterizat de un nivel scăzut de capital uman, de un nivel scăzut de ocupare în sectorul formal 
sau de locuire precară. 

• Capital uman. Un sector de recensământ este definit ca având un nivel scăzut de capital 
uman dacă oricare doi din cei trei indicatori au valori ce depășesc pragul urban aferent, 
stabilit la nivel urban național. Cu alte cuvinte, un sector de recensământ este considerat 
dezavantajat pe dimensiunea capitalului uman dacă  prezintă  concentrarea a cel puțin 
două  din următoarele categorii vulnerabile:  

o Populație activă  cu nivel scăzut de educație;  

o Copii;  

o Persoane cu dizabilități sau alte probleme de sănătate. „Concentrare” înseamnă  o 
pondere a respectivei categorii în populația totală aferentă ce se încadrează în cele 
mai mari 20% valori din toate sectoarele de recensământ din urban; 

• Ocupare în sectorul formal. Un sector de recensământ este definit ca având un nivel scăzut 
de ocupare în sectorul formal dacă  prezintă  o concentrare de  șomeri  și/sau persoane 
neîncadrate pe piața formală  a muncii, unde „concentrare” înseamnă  o pondere a 
respectivei categorii în totalul populației active din zonă ce se încadrează în cele mai mari 
20% valori din toate sectoarele de recensământ din urban; 

• Locuire precară. Un sector de recensământ este definit ca având locuire precară dacă  
oricare doi din cei trei indicatori au valori ce depășesc pragul urban aferent, stabilit la nivel 
urban național. Cu alte cuvinte, un sector de recensământ este considerat dezavantajat pe 
dimensiunea locuire dacă prezintă concentrarea a cel puțin două  din următoarele 
categorii vulnerabile:  

o Persoane ce trăiesc în locuințe fără  curent electric; 

o Persoane ce trăiesc în spații supraaglomerate;  
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o Gospodării confruntate cu nesiguranță locativă. „Concentrare” înseamnă o 
pondere a respectivei categorii la nivelul zonei ce se încadrează  în cele mai mari 
20% valori din toate sectoarele de recensământ din urban 25. 

După cum se poate observa din graficul de mai jos în ceea ce privește populația dezavantajată din 
punct de vedere al capitalului uman, municipiul Roșiori de Vede este situat pe locul doi după orașul 
Videle. Ceea ce reprezintă mai multe probleme din punct de vedere al populației active cu nivel 
scăzut de educație și al persoanelor aflate în grupuri vulnerabile.  

În ceea ce privește ocuparea în sectorul formal, municipiul Roșiori de Vede este mai afectat de o 
prezența mai ridicată a șomerilor sau a persoanelor neîncadrate pe piața muncii, față de celelalte 
două municipii din județ. Totuși, prezintă valori mai scăzute decât orașele din județul Teleorman.  

Referitor la locuirea precară, se poate observa ca municipiul Roșiori este al doilea cel mai afectat 
la nivel urban în județul Teleorman, acesta fiind situat după orașul Videle. Motivul constă în faptul 
că la nivelul municipiului se regăsesc zone locuite de persoane ce trăiesc în spații supraaglomerate, 
în locuințe ce nu sunt racordate la utilități sau în gospodării ce se confruntă cu nesiguranță 
locativă. 

FIGURA 35 – INDICELE DEZVOLTĂRII UMANE A POPULAȚIEI ÎN MEDIUL URBAN ÎN JUDEȚUL 
TELEORMAN, 2011 

 

Sursă: 
https://geowb.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a7ab584e3f3e455d996bb

13a1b632e00 

 

25 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/857001468293738087/pdf/882420WP0P143008
5232B00OUO0900Atlas.pdf 
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În ceea ce privește așezările informale, acestea sunt perimetre cu locuințe dezvoltate spontan, pe 
terenuri care nu au funcțiuni de locuire reglementate urbanistic, situate de obicei la periferia 
localităților urbane sau rurale, în care locuitorii nu au un drept de deținere legală asupra 
terenurilor și locuințelor pe care le-au construit și le ocupă. Așezările informale cuprind locuințe 
improvizate, realizate din materiale recuperate, și/sau locuințe realizate din materiale de 
construcții convenționale, iar prin localizarea și caracteristicile socio-demografice conduc la 
excluziune, segregare și marginalizare socială. Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de 
teren, inundații) sau biologic (gropi de gunoi), unele așezări informale sau părți din cadrul 
acestora, pun în pericol siguranța și chiar sănătatea locuitorilor lor. 

Conform Legii nr.151/2019 pentru completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 
și urbanismului, așezarea informală este definită ca o grupare de minimum 3 unități destinate 
locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane care fac parte din grupuri vulnerabile definite 
conform Legii asistenței sociale nr.292/2011, și care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care 
le ocupă 26. 

Așezările informale sunt situate de obicei la periferia localităților urbane sau rurale, cuprind 
locuințe improvizate, realizate din materiale recuperate, și/sau locuințe realizate din materiale de 
construcții convenționale, iar prin localizarea și caracteristicile socio-demografice generează 
excluziune, segregare și marginalizare socială. Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de 
teren, inundații), biologic (gropi de gunoi, depozite de deșeuri, situri contaminate și altele 
asemenea) sau antropic (zone de siguranță sau zone de protecție ale obiectivelor Seveso, ale 
infrastructurilor tehnico- edilitare și altele asemenea), unele așezări informale pun în pericol 
siguranța și sănătatea locuitorilor lor. 

Conform Ordinului nr.3494/2020 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr/ 350/2001, așezările informale sunt caracterizate prin îndeplinirea simultană a 
următoarelor criterii: 

• Grupează minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan, realizate fără 
respectarea normelor de construcție, igienă și sănătate publică și protecție a mediului; 

• Populația care locuiește în aceste unități nu are niciun drept asupra imobilelor (terenuri 
și/sau construcții) pe care le ocupă; 

• Populația se află în situația de excluziune, segregare și marginalizare socială, respectiv 
persoanele care locuiesc în acele așezări sunt persoane sau familii care sunt în risc de a-și 
pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, 
dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la 
vulnerabilitate economică și socială. 

Potrivit unei cercetări derulate în perioada 2013-2014, la care au răspuns doar 53% dintre UAT-
uri, în România ar exista 50.000 de locuințe și aproximativ 64.000 de familii situate în așezări 
informale, peste 200.000 de cetățeni lipsiți de acte de identitate permanente, cu acces zero sau 
limitat la infrastructură și servicii de bază precum electricitatea sau apa curentă, servicii de 

 

26 https://www.juridice.ro/648437/o-noua-definitie-legala-asezarile-informale.html 
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educație și sănătate. România este singura țară din UE care condiționează identitatea (deținerea 
unor documente de identitate definitive) de proprietate (deținerea de acte de proprietate) 27. 

Având în vedere situația în care se află județul Teleorman, ca fiind al doilea cel mai sărac județ din 
țară și existența comunităților marginalizate la nivelul municipiului Roșiori de Vede există o serie 
de zone în cadrul cărora locuirea informală s-a dezvoltat.  

În județul Teleorman, conform studiului realizat de Urban Proiect 28, au fost confirmate așezări 
informale în 5 dintre UAT-urile contactate, dintr-un total de 42 de chestionare trimise. O mare 
parte a așezărilor informale au fost introduse în intravilan înainte de realizarea ultimelor 
reglementări urbanistice pentru cele mai multe dintre UAT-uri care au semnalat existența unor 
astfel de locuințe. Este considerat că apariția și evoluția fenomenului de informalitate datează 
înainte de anii ‘90.  

Există un număr de 6 așezări informale la nivelul județului Teleorman cu un număr de 224 de 
locuințe. În cadrul acestor așezări locuiesc 243 de familii, cu un număr mediu per așezare de 41 
de familii. În principal, locuiește câte o singură familie per locuință în județul Teleorman, spre 
deosebire de alte județe precum Prahova, Arad, Sălaj etc.  

În general, apariția așezărilor informale este rezultatul unui complex de factori istorici și socio-
economici. Acest fenomen a fost accentuat și din cauza lipsei unor politici incluzive pentru 
combaterea excluziunii sociale și a segregării spațiale. 

În cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede a fost înființată o comisie pentru identificarea 
comunităților rome și delimitarea zonelor destinare așezărilor informale în scopul identificarea 
regimului juridic și economic al terenurilor și realizarea cadastrului general al așezărilor informale, 
înregistrarea imobilelor din așezările informale în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.  

 

4.7. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Municipiul Roșiori de Vede prezintă un procent 
mai ridicat al grupei de vârstă tinere față de județul 
Teleorman mai mare cu aproximativ 1,2% și 
Regiunea Sud-Muntenia mai mare cu aproximativ 
0,75%. 

Procent ridicat de persoane dependente 
demografic (31,21%) raportat la procentul de 
persoane apte de muncă (68,79%). 

Procentul populației apte de muncă din municipiul 
Roșiori de Vede se situează sub valorile prezente la 
nivelul mediului urban din județul Teleorman și 

 

27 https://mkbt.ro/?p=1204 
28 Analiza așezărilor informal din România – Evaluarea situației actuale în vederea formulării unor 
reglementări și instrumente de intervenție, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în 
Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă ”URBAN-INCERC”, 2014 
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Municipiul Roșiori de Vede prezintă un raport de 
îmbătrânire demografică mult mai scăzut față de 
valorile județene și ale municipiului Alexandria.  

Rata sporului natural este mai mare în municipiul 
Roșiori de Vede decât județul Teleorman și 
municipiul Alexandria. 

mediul urban din Regiunea Sud-Muntenia cu 
aproximativ 1%. 

Numărul de locuitori a scăzut cu aproximativ 5.000 
în ultimii 12 ani. 

Rata natalității prezintă o scădere în ultima decadă, 
iar rata mortalității o creștere în aceeași perioadă.  

Municipiul Roșiori de Vede înregistrează o scădere 
a populației cu aproape 2% în urma mișcării 
migratorii.  

Prezența unui procent mai ridicat de persoane 
aflate în zone dezavantajate decât în județul 
Teleorman și celelalte două municipii din județ.  

La nivelul municipiului se regăsesc zone locuite de 
persoane ce trăiesc în spații supraaglomerate, în 
locuințe ce nu sunt racordate la rețelele tehnico-
edilitare sau în gospodării ce se confruntă cu 
nesiguranță locativă. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Creșterea speranței de viață și îmbunătățirea 
condițiilor de trai a locuitorilor.  

Disponibilitatea finanțărilor pentru dezvoltarea 
urbană, care folosite în mod corespunzător pot 
duce la creșterea calității vieții și implicit creșterea 
gradului de atractivitate pentru tineri.  

Existența unor programe operaționale ce oferă 
surse de finanțare pentru intervenții în cadrul 
comunităților dezavantajate și, de asemenea, 
oportunități pentru dezvoltarea capitalului uman 
și incluziunea socială. 

Dezvoltarea unor relații de cooperare cu 
localitățile dezvoltate din județ (îndeosebi 
municipiul Alexandria) ar putea reprezenta o 
soluție de dezvoltare economică și socială. 

Lipsa unor politici publice județene de creștere 
demografică și de atragere de populație poate duce, 
pe viitor la continuarea fenomenului de scădere 
accentuată a populației municipiului. 

Procentul populației în vârstă de muncă va scădea 
până în anul 2100 – prognoză realizată la nivel 
național.  

Rată relativ scăzută de înlocuire a forței de muncă, 
ce va conduce la un deficit de forță de muncă. 

Prezența procesului de îmbătrânire demografică la 
nivel național. 

Tendința de scădere a numărului de locuitori în 
România.  

Adaptarea mai dificilă a populației mature și 
vârstnice la schimbările actuale (de exemplu 
digitalizarea, conversia profesională). 

Dezvoltarea activităților economice din centre 
urbane învecinate poate conduce la atragerea 
populației din municipiul Roșiori de Vede și la 
accentuarea fenomenului de emigrare a forței de 
muncă către aceste zone. 
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4.8. CONCLUZII, PRINCIPALELE PROVOCĂRI ȘI POSIBILE 
INTERVENȚII/RECOMANDĂRI 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Populația aptă de muncă din municipiul Roșiori de 
Vede prezintă o tendință de scădere și de 
îmbătrânire. În următorii 20 de ani, numărul de 
persoane vârstnice s-ar putea dubla, fapt ce ar 
conduce la o dependență demografică ridicată. 

Implementarea unor măsuri care să vizeze 
comunitățile de vârstnici (de exemplu ca acestea să 
beneficieze de mai multe investiții în infrastructură 
specifică nevoilor lor, precum centre de zi, centre 
medico-sociale etc). 

Propunerea și implementarea unor măsuri pentru 
persoanele vârstnice, care să vizeze încurajarea 
îmbătrânirii active, respectiv promovarea 
voluntariatului în rândul vârstnicilor. 

Populația din municipiul Roșiori de Vede, precum 
și din comunele învecinate continuă să scadă. 
Factorii determinanți principali sunt migrația 
locuitorilor către zone mai dezvoltate economic 
sau care pot asigura o calitate mai sporită a vieții, 
respectiv scăderea ratei natalității. 

Crearea unui mediu optim pentru familiile tinere și 
pentru creșterea copiilor. 

Investiții în dezvoltarea dotărilor publice și a 
serviciilor (de exemplu dezvoltarea infrastructurii 
de educație (creșe, grădinițe), a locurilor de joacă 
pentru copii etc). 

Dezvoltarea programelor de planificare parentală - 
prin intermediul acestora se poate încuraja 
natalitatea și în rândul femeilor foarte active 
economic (implementarea diferitor practici, 
precum cele de reducere a anumitor contribuții 
sociale în funcție de numărul de copii născuți, 
programe de after-school etc).  

Adaptarea pieței economice locale la tendințele 
globale. 

Densitatea populației este relativ scăzută în 
comparație cu municipiul Alexandria - acest aspect 
are impact asupra modului de utilizare a 
teritoriului, dar și asupra nivelului de echipare a  
locuințelor cu dotările necesare. 

Implementarea de măsuri care să aibă în vedere 
utilizarea eficientă a teritoriului, pentru a limita 
fenomenul de suburbanizare. 

Din totalul populației rezidente în municipiul 
Roșiori de Vede, mai mult de 43,2% locuiește în 
zone dezavantajate. În teritoriu predomină zonele 
dezavantajate din perspectiva ocupării și a 
capitalului uman. 

Realizarea de intervenții punctuale în zonele 
marginalizate care să țintească problemele 
specifice ale populației dezavantajate. 

Asigurarea complementarității dintre serviciile de 
locuire socială și cele privind serviciile sociale și 
accesul la beneficii sociale. 
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5. PROFIL ECONOMIC 

5.1. CONTEXT MACROECONOMIC 

În anul 2017, valoarea producției de bunuri, exprimată prin Produsul Intern Brut, la nivelul 
județului Teleorman se ridica la valoarea de 3.664,99 mil. EUR în standarde ale puterii de 
cumpărare (PPS), reprezentând 8,5% din totalul PIB înregistrat în regiunea Sud-Muntenia.  

Evoluția PIB (PPS) a fost puternic influențată de criza economică, dacă analizăm rata de creștere 
medie anuală de numai 4% în perioada 2007-2017, marcată de fluctuații semnificative: la debutul 
crizei, PIB-ul județului Teleorman se afla pe o pantă ascendentă, astfel că în anul 2008 se înregistra 
o creștere de 19,7% comparativ cu anul 2007, urmând, între anii 2009-2011, un șir de scăderi de -
9,4% urmate de o creștere semnificativă de 12,4% în anul 2012; anul 2013 aduce o nouă scădere 
de 5,3% față de anul precedent, iar începând cu anul 2014, PIB-ul de la nivelul județului Teleorman 
a intrat din nou pe o pantă ascendentă, anul 2017 înregistrând o creștere de 10,2% comparativ cu 
anul precedent. 

FIGURA 36 - EVOLUȚIA PIB (PPS) LA NIVELUL JUDEȚULUI TELEORMAN, MIL. EUR, 2007-2017 

 

Sursă: Baza de date Eurostat, calcule proprii 

 
Chiar dacă a avut parte de o evoluție pozitivă, PIB-ul județului Teleorman este în continuare 
influențat de proximitatea față de municipiul București, ce are un efect considerabil asupra 
economiei locale, prin prisma atractivității crescute pentru investiții și forța de muncă calificată. 
Totodată, principalul pol de creștere din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia – județul Prahova, 
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concentrează cea mai mare pondere din PIB-ul regional (33,1%). Totuși, dacă ne raportăm la 
județele din regiunea de dezvoltare, evoluția diferită a producției se datorează dezvoltării 
susținute a industriei, favorizată de prezența universităților și structurilor de sprijin a afacerilor, 
ce conferă un avantaj competitiv mai mare din perspectiva factorilor de producție (de exemplu, 
forță de muncă calificată). 

FIGURA 37 - CONTRIBUȚIA JUDEȚELOR LA PRODUSUL INTERN BRUT AL REGIUNII SUD-
MUNTENIA ÎN ANUL 2017 

 

Sursă: Baza de date Eurostat, calcule proprii 

Valoarea indicatorului PIB/locuitor (PPS) a înregistrat în anul 2017 o cifră de 10.600 EUR/loc în 
județul Teleorman, ocupând a treia poziție sub media regională de 14.400 EUR/loc după județele 
Dâmbovița și Ialomița. Totodată, valoarea PIB/loc se situează la aproximativ 43% sub media 
națională (18.700 EUR/loc), ceea ce plasează județul Teleorman în categoria județelor slab 
dezvoltate, însă dacă o raportăm la municipiul București (48.700 EUR/loc), care deține prima 
poziție la nivel național, valoarea PIB/loc este cu  78,2% mai mică, un decalaj important din 
perspectiva nivelului de trai. Comparativ cu media europeană, județul Teleorman a reușit să 
recupereze un decalaj important în perioada 2007-2017, de la un nivel de dezvoltare asociat celor 
mai sărace zone din spațiul comunitar (25% din media UE27 în 2007), la o valoare medie, de 36%, 
în anul 2017. Astfel, integrarea în Uniunea Europeană a fost prielnică dezvoltării județului 
Teleorman.  

Reducerea disparităților față de media europeană și națională este reliefată și de rata medie 
anuală de creștere a PIB/locuitor de 4,9%, comparabilă cu nivelul regional (4,9%), și sub cea 
națională (5,8%), dar peste cea europeană (1,8%), în perioada 2007-2017. Creșterea comparativă 
2017 față de 2007 confirmă această tendință pozitivă, de reducere a decalajului față de media 
UE27, în ciuda redresării lente, până în anul 2014, în urma crizei economice: valoarea PIB/locuitor 
în județul Teleorman a crescut, în termeni comparabili ai puterii de cumpărare, cu 71%, în timp ce 
în Uniunea Europeană – 27, PIB/locuitor a crescut cu doar 18,7%. Premisele anterioare crizei 
COVID-19 erau favorabile continuării acestei tendințe pozitive, însă incertitudinea adusă de criza 
sanitară europeană și globală, nu permite confirmarea acestei tendințe și în perioada actuală și 
post-2020. 
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FIGURA 38 – SITUAȚIA COMPARATIVĂ A PIB/LOC (PPS), 2017, EUR/PERS 

 

Sursă: Baza de date Eurostat, calcule proprii 

FIGURA 39 – EVOLUȚIA PIB/LOC LA NIVEL EUROPEAN, NAȚIONAL, REGIONAL ȘI JUDEȚEAN, 
EUR/PERS, 2007-2017 

 

Sursă: Baza de date Eurostat, calcule proprii 

8,500 

9,800 

10,600 

12,100 

13,100 

14,400 

17,400 

18,700 

19,500 

29,200 

48,700 

Giurgiu

Calarasi

Teleorman

Ialomita

Dâmbovita

Sud - Muntenia

Arges

Romania

Prahova

UE27

Bucuresti

24,600 

10,800 

8,500 

6,200 

25,700 

14,000 

10,700 

8,300 

29,200 

18,700 

14,400 

10,600 

UE27

Romania

Sud - Muntenia

Teleorman

2017 2012 2007



 

 
www.poca.ro 

 
111 

 

Analizând în continuarea evoluția și structura Valorii Adăugate Brute (VAB), ce reflectă în mod mai 
real performanța economică a județului Teleorman, observăm aceeași tendință de creștere 
susținută în perioada post-criză, și în special în ultimii patru ani (disponibili) – 2014-2017. Astfel, 
în anul 2017, valoarea VAB a atins cifra de 1.705 mil. EUR (PPS), cu 32,7% mai mult decât în anul 
2007, ceea ce reprezintă un câstig din perspectiva utilizării resurselor. Totodată, această rată de 
creștere a VAB denotă un ritm de dezvoltare similar mediei naționale (+49,4%) și regionale 
(+40,9%) și peste valoarea medie europeană (+21%). La nivel regional, județul Teleorman ocupă 
locul patru, primul loc fiind ocupat de Prahova, județ care, totodată, și-a sporit VAB cu peste 49,6% 
în același interval de timp, accentuând diferența dintre cele două județe și mai mult. 

FIGURA 40 - DINAMICA VAB LA NIVELUL JUDEȚULUI TELEORMAN, MIL. EUR, 2007-2017 

 

Sursă: Baza de date Eurostat 

Structura VAB în anul 2017 în județul Teleorman explică și evoluția pozitivă considerabilă 
observată. Industria 29 contribuie cu 24,3% la formarea VAB județeană, fiind și un sector cu o 
creștere puternică în perioada 2007-2017 (+54%). Aceasta este urmată de sectorul comerț, 
transporturi și HORECA, cu 18,7%, acest domeniu cunoscând o creștere, totuși moderată, de 41%, 
în perioada 2007-2017.  

În ciuda ponderii mai reduse la formarea VAB, activitățile profesionale, științifice și tehnice (4,8%), 
au cunoscut a doua cea mai importantă evoluție, mărindu-și aportul la VAB de aproape 2 ori în cei 
11 ani din perioada de referință. În mod similar, și alte categorii de servicii au crescut în ceea ce 
privește contribuția la VAB (servicii administrative, sănătate, servicii sociale, respectiv activități 
culturale și recreative), indicând un element de potențial local și un pas important spre 
diversificarea profilului industrial tradițional al județului Teleorman. 

 

 

29  Include industria extractivă, prelucrătoare și producția și furnizarea de energie electrică și 
termică, gaze, apă caldă, respectiv distribuția apei și activitățile de salubritate și gestiune a 
deșeurilor 
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FIGURA 41 - STRUCTURA VAB PE PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI ECONOMICE ÎN JUDEȚUL 
TELEORMAN, 2017 

 

Sursă: Baza de date Eurostat 
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Așa cum reiese din teoriile creșterii economice, factorul capital uman are o influență esențială în 
susținerea dezvoltării economice la orice nivel, atât din punct de vedere al pieței de consumatori 
(mărimea populației), cât și din punct de vedere al factorilor de producție (calitatea resurselor de 
muncă). Astfel, printre provocările la nivelul ofertei forței de muncă, regăsim în municipiul Roșiori 
de Vede un număr redus de locuitori, ce reprezintă, în anul 2019, 8,36% din populația județului 
Teleorman, și în scădere accentuată în perioada 2007-2019, similar tendinței la nivel județean și 
național, pe fondul unui sold migratoriu negativ, a unei natalități reduse și a unei mortalități în 
creștere. În același timp, proporția persoanelor tinere (0-14 ani) este mai ridicată de la nivelul 
județului, iar proporția vârstnicilor este mai redusă, ceea ce în prezent reprezintă elemente de 
potențial. Totuși, dacă analizăm raportul de îmbătrânire demografică, în valoare de 1.189,9 la 
1.000 de locuitori în anul 2019, observăm pe de o parte o serie de provocări cu privire la nevoia 
de asigurare de servicii publice adecvate acestei categorii de persoane, iar pe de altă parte, o 
presiune mai mare pe bugetul local prin prisma scăderii ofertei de forță de muncă, și implicit, a 
numărului de companii care ar putea furniza venituri către bugetul local. Și rata de înlocuire a 
forței de muncă indică o serie de provocări: valoarea de 621,43 persoane tinere ce vor înlocui 
1.000 de persoane adulte când acestea vor ieși din câmpul muncii peste 15 ani indică o ofertă 
insuficientă de forță de muncă. În condițiile existenței unor sectoare economice necompetitive și 
cu valoare adăugată mică, economia locală trebuie să se adapteze pentru a oferi oportunități 
tinerilor și persoanelor aflate încă în activitate pentru a fi motivate să lucreze în economia locală, 
contribuind astfel la generarea de venituri suplimentare, necesare susținerii economiei și 
serviciilor publice de interes general.  

Din perspectiva cererii de forță de muncă din partea mediului economic, situația actuală nu este 
favorabilă susținerii unei dezvoltări economice sustenabile. În anul 2018, populația adultă (15-64 
ani) atingea o valoare de aproape 22.000 de persoane, din care 6.478 (aproximativ 30%) 
reprezentau numărul mediu de salariați. Dacă luăm în considerare și desfășurarea de activități 
economice sub alte forme juridice (PFA-uri, întreprinderi familiale, companii care în mod oficial 
declară zero salariați, dar au cifră de afaceri pozitivă, etc.), mai putem adăuga încă aproximativ 
900 de persoane ocupate, pentru un total de 7.500 de persoane. Luând în considerare și șomerii 
înregistrați (2,3% din totalul resurselor de muncă în anul 2018), ajungem la o cifră de aproximativ 
8.000 de persoane active în municipiul Teleorman.  

Calculând o rată de ocupare aproximativă presupunând că rata de ocupare rămâne constantă în 
timp pe baza datelor de la Recensământul Populației din anul 2011, deducem că efectivul 
populației care desfășoară activități economice (populația ocupată) ar trebui să aibă o valoare de 
aproximativ 9.900 persoane, comparativ cu cei aprox. 8.000 identificați pe baza datelor statistice 
din anul 2018. Apare o diferență de aproape 2.000 de persoane care nu apare în statistici însă este 
înregistrată cu domiciliul în municipiul Roșiori de Vede. Cauzele care generează această diferență 
pot fi: apropierea față de municipiul București, principalul pol de creștere din zonă, accentuează 
fenomenul de migrație și depopulare, prin oferirea de oportunități de educație și angajare 
superioare celor existente la nivel local; există o parte a populației care desfășoară activități 
economice fără forme juridice (agricultură de subzistență, lucrători comerciali, muncitori 
necalificați în domeniul construcțiilor etc.); populație care a emigrat fără a-și schimba oficial 
domiciliul. Această situație a pieței forței de muncă creează probleme de instabilitate cu privire la 
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disponibilitatea forței de muncă de a se implica în activități economice în viitor, în special prin 
prisma lipsei elementelor de competitivitate locală și a declinului activităților industriale. 

Dacă ne raportăm în continuare la situația șomajului, observăm însă că municipiul Roșiori de Vede 
înregistrează o rată a șomajului mai mică (2,3%) decât cea la nivel județean (4,1%), și comparabilă 
cu cea la nivel național (1,8%) și în municipiul Alexandria (1,5%). Și comparativ cu alte orașe din 
județ sau cu zona periurbană, valoarea indicatorului este mai redusă pentru perioada 2010-2019. 
Ținând cont de situația prezentată anterior și de faptul că indicatorul surprinde doar șomerii 
înregistrați, o posibilă explicație rezidă în faptul că o parte din populația activă care nu desfășoară 
activități economice să nu fie înregistrată în statistica privind șomajul, ci să se reorienteze către 
activități economice alternative sau către emigrare. 

FIGURA 42 - EVOLUȚIA PONDERILOR ȘOMERILOR ÎNREGISTRAȚI ÎN TOTAL RESURSE DE 
MUNCĂ30 LA NIVELUL ORAȘELOR DIN JUDEȚUL TELEORMAN, %, 2010-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

 

5.2.2. PROFILUL ECONOMIC DUPĂ ÎNCADRAREA 
SALARIAȚILOR 

Această secțiune urmărește să prezinte principalele activități economice în care salariații din 
mediul privat din municipiul Roșiori de Vede desfășoară activități economice și modul în care se 
raportează Municipiul Roșiori de Vede la situația județului Teleorman.  

 

30 Idem 2; valorile exprimate aparțin municipiului Roșiori de Vede 
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Dacă ne raportăm, însă, la efectivul salarial total, observăm faptul că numărul mediu al salariaților 
(luând în considerare și angajatorii din sectorul public) în anul 2018 rezulta o valoare  de 6.478 de 
salariați, din care 43,5% proveneau din întreprinderile active. Comparativ cu municipiul Alexandria 
și municipiul Turnu Măgurele, ponderea angajaților în întreprinderile active înregistrează valori 
mai ridicate pentru municipiului Roșiori de Vede, spre deosebire de ponderea de 33,1% în 
municipiul Alexandria și 32,4% în municipiul Turnu Măgurele. În regiunea Sud-Muntenia, 44% 
dintre numărul total de salariați este reprezentat de angajații din întreprinderile active. În ciuda 
evoluției negative în ambele categorii de salariați, pe tot parcursul perioadei analizate (2008-
2018), salariații din mediul privat au reprezentat mai puțin de 45% din totalul acestora, indicând 
o lipsă de atractivitate pentru angajatori la nivelul municipiului, un nivel antreprenorial redus și o 
ofertă limitată de oportunități de locuri de muncă. 

FIGURA 43 - DISTRIBUȚIA NUMĂRULUI MEDIU DE SALARIAȚI PE TIPURI DE ANGAJATOR, 
EVOLUȚIE 2008-2018 

 

Sursă: eDemos 

În plan teritorial – la nivel județean, întreprinderile active din municipiul Roșiori de Vede 
concentrează în anul 2018 9,8% din numărul mediu de salariați din județul Teleorman, cu 0,3 
puncte procentuale mai mult decât în anul 2012. Împreună cu localitățile din zona periurbană, 
acest procent se ridică la 14,2% (2018), devenind al doilea centru urban angajator din județ după 
municipiul reședință de județ, Alexandria, ce angajează peste 40% din efectivul salarial. Dacă nu 
luăm în considerare localitățile învecinate, municipiul Roșiori de Vede se clasează pe locul al 
treilea, după Alexandria și Turnu Măgurele, însă la diferență mică față de acesta din urmă. 
Totodată, în timp ce Turnu Măgurele și-a diminuat contribuția la efectivul salarial în anul 2018 
comparativ cu 2012 (de la 16,5% la 11,7%), municipiul Roșiori de Vede și-a crescut ușor 
participarea, însă proporțiile se păstrează de-a lungul perioadei. 
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FIGURA 44 - DISTRIBUȚIA NUMĂRULUI MEDIU DE SALARIAȚI DIN ÎNTREPRINDERILE ACTIVE 
DIN JUDEȚUL TELEORMAN PE MEDII DE LOCUIRE, 2012-2018 

 

Sursă: eDemos, prelucrare proprie 

Analizând în perspectivă dinamică numărul mediu de salariați al întreprinderilor active în 
municipiul Roșiori de Vede , constatăm o reducere dramatică și constantă a numărului de salariați 
în perioada 2008-2018, de la 4.037 de salariați în 2008, la 2.815 salariați în 2018. În ciuda 
fluctuațiilor înregistrate pe parcurs, tendința a fost negativă în toată perioada, favorizată de criza 
economică, ce a accentuat migrația externă, slăbind piața locală a forței de muncă. În aceeași 
perioadă, însă, localitățile din jurul municipiului Roșiori de Vede (zona periurbană) au înregistrat 
o creștere lentă, dar constantă a numărului de salariați, atingând în anul 2018 valoarea de 1.280 
de salariați, comparativ cu 672, valoarea înregistrată în anul 2008. 

FIGURA 45 - DINAMICA NUMĂRULUI MEDIU DE SALARIAȚI DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE 
VEDE ȘI LA NIVELUL LOCALITĂȚILOR PERIURBANE, 2008-2018 

 

Sursă: eDemos, prelucrare proprie 
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Salariații întreprinderilor private din municipiul Roșiori de Vede erau angajați la finalul anului 2018 
în microîntreprinderi sau IMM-uri, în proporție de 35,9% și respectiv  64,1%. În comparație cu anul 
2008, nu doar numărul salariaților a crescut (din întreprinderi private), ci s-au modificat și 
ponderile pe tipuri de firme în care aceștia lucrau. Astfel, în anul 2008 există o singură firmă mare 
înregistrată pe teritoriul UAT-ului, ce angaja 261 de persoane (6,7% din salariați), însă aceasta și-
a redus efectivul salarial la jumătate în decurs de 11 ani. 

FIGURA 46 - DISTRIBUȚIA NUMĂRULUI DE SALARIAȚI PE CLASE DE MĂRIME, 2008-2018 

 

Sursă: BORG Design, baza de date Listă Firme 

În perioada analizată se observă o tendință de schimbare a proporționalității efectivelor de 
salariați în întreprinderi în funcție de nivelul de tehnologizare, crescând ponderea persoanelor ce 
lucrează în firme cu activități neintensive în cunoaștere, de la 48% în 2008 la 61,5% în 2018. În 
oglindă, numărul de salariați ai sectorului companiilor cu tehnologie joasă a scăzut de la 43,9% la 
28,6%, precum și cel al firmelor cu tehnologie medie-joasă. Partea pozitivă a evoluției numărului 
de persoane angajate se observă în cadrul serviciilor intensive în cunoaștere, dar și al tehnologiei 
mediu-înalte, cu toate că, în valori absolute aceste sectoare sunt foarte mici raportat la efectivul 
local. 

FIGURA 47 - DISTRIBUȚIA NUMĂRULUI DE SALARIAȚI PE NIVELURI DE TEHNOLOGIE, 2008-
2018 

 

Sursă: BORG Design, baza de date Listă Firme 

Dacă analizăm distribuția numărului mediu de salariați pe sectoare economice, observăm că cea 
mai mare pondere este reprezentată de salariații din sectorul G – Comerț cu ridicata și amănuntul 
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(32,2%) și C – Industria prelucrătoare (30,9%). Salariații din aceste două sectoare economice 
reprezintă 63,1% din numărul total al salariaților din municipiul Roșiori de Vede, indicând o cerere 
de forță de muncă din sectoare slab productive și cu valoare adăugată redusă. În ceea ce privește 
celelalte sectoare, salariații au o pondere sub 10% din total pe fiecare sector.  

COMERȚ | CLASA G – Comerț cu ridicata și amănuntul. Ponderea ridicată reprezentată de salariații 
angrenați în activități de comerț este dată de numărul crescut al întreprinderilor active din acest 
sector economic, astfel că, în anul 2018 s-au înregistrat 907 salariați care își desfășoară activitatea 
în 309 întreprinderi active. Cu toate acestea, numărul salariaților din acest sector economic se 
regăsește pe o pantă descendentă în perioada 2012-2018, astfel că în anul 2018 s-au înregistrat 
cu 28% mai puțini salariați decât în anul 2012. Această scădere se datorează scăderii constante a 
numărului întreprinderilor active din acest sector economic, ce nu a fost compensată de inițiative 
antreprenoriale însemnate.  

AGRICULTURĂ | Clasa C – Agricultură, vânătoare și servicii anexe angaja în anul 2018, 177 de 
persoane, reprezentând 6,2% din totalul salariaților din mediul privat din municipiul Roșiori de 
Vede. Numărul este în creștere considerabilă raportat la anul 2008, când în acest domeniu erau 
încadrate 46 de persoane. Majoritatea companiilor active desfășoară atât activități privind 
cultivarea cerealelor, cât și activități auxiliare sau chiar comerț, ca obiect secundar de activitate. 
O prezentare mai detaliată a acestui sector se regăsește în secțiunea privind descrierea detaliată 
a domeniului, cuprinzând elementele de potențial și de performanță cu privire la activitatea 
agricolă din zonă.  

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE| Clasa C – Industria prelucrătoare concentrează, de asemenea, un 
număr însemnat de salariați (871 de persoane în anul 2018), cu 38% (531 salariați) mai puțini decât 
în anul 2008, însă în creștere cu 33,8% (220 salariați) față de anul 2012. Sectorul a cunoscut un 
declin important în perioada 2008-2018, datorat în mare parte reducerii sau desființării activității 
în domenii precum fabricarea băuturilor, fabricarea produselor textile, fabricarea de mobilă sau 
industria construcțiilor metalice și a produselor din metal. În schimb, activitatea industrială s-a 
reorientat către domenii unde calificarea forței de muncă a fost facilă, implicând costuri reduse și 
un nivel de pregătire inferior, cum este domeniul confecțiilor, singurul care a înregistrat o creștere 
semnificativă (181% între 2012 – 184 salariați, și 2018 – 517 salariați). De altfel, industria a decăzut 
și la nivelul județului Teleorman în ansamblu, dacă luăm în considerare reducerea efectivului 
salarial cu 32,1% în perioada 2008-2018, ceea ce în valori absolute reprezintă disponibilizarea a 
peste 4000 de persoane.  

La nivelul Municipiului Roșiori de Vede, cel mai mare număr de salariați se regăsea în trei domenii 
din sectorul industrial:  

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – acest sector reprezintă singurul domeniu de 
activitate care prezintă o revenire după anul 2008, înregistrând o rată de creștere de 11,2%, și 
totalizând un efectiv salarial de 517 persoane în anul 2018. Dintre aceștia, aproximativ o treime 
proveneau din cele 3 companii (Minco România, Lio Tex SRL, Ro Textil SRL) cu capital străin 
înregistrate la nivelul municipiului, conform datelor furnizate de ONRC. În total, sectorul 
determină 18,4% (517 salariați) din totalul salariaților din municipiul Roșiori de Vede în anul 2018. 
Conform clasificării Eurostat privind intensitatea în cunoaștere și tehnologie, acest sector este 
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încadrat în categoria celor care folosesc tehnologie joasă, acest fapt având implicații asupra 
nivelului redus de competențe cerut și asupra nivelului salarial mic pe care îl implică.  

10 - Industria alimentară – un alt sector din categoria industriei ușoare este industria alimentară, 
care angajează un efectiv de 158 de salariați în anul 2018, cu 36% mai redus decât în anul 2008 și 
cu 30% mai mic comparativ cu anul 2012. Și acest sector utilizează tehnologie joasă, majoritatea 
companiilor fiind implicate în activitatea de producție a pâinii, produselor de panificație și morărit, 
respectiv biscuiți și pișcoturi.  

16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; 
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite -  sectorul angajează în 
anul 2018 139 de persoane, în scădere cu 46,5% față de anul 2008. Numărul este considerabil, 
dacă luăm în calcul faptul că sunt numai trei companii active în acest sector. Dintre acestea, una 
dintre companii deține capital străin (Unicom Wood Production).  

SERVICII / SECTORUL TERȚIAR | Din categoria serviciilor, putem remarca evoluția pozitivă a 
domeniului H – Transport și depozitare, antrenat în mare parte de tendința ascendentă a 
sectorului 49 – Transporturi terestre și transporturi prin conducte, ce angaja cea mai mare parte a 
salariaților din acest domeniu – 206. Acest domeniu este, de altfel, unul din puținele sectoare care 
au atins și o pondere importantă în efectivul salarial, și au înregistrat și o creștere semnificativă, 
de 68,3% comparativ cu anul 2008. O posibilă explicație este dezvoltarea infrastructurii rutiere, 
care a permis deplasarea mai facilă către alte centre urbane, precum municipiul Alexandria, 
municipiul Craiova sau municipiul București în căutarea unor locuri de muncă mai atractive, fapt 
ce a favorizat dezvoltarea transportului privat de persoane.  

Dacă în sectorul privat, în sectorul terțiar, nu se evidențiază o activitate intensă, este de menționat 
faptul că mai mult de 50% din populația ocupată din municipiul Roșiori de Vede își desfășoară 
activitatea în instituții publice, respectiv în domenii finanțate de la bugetul de stat, de exemplu 
educația – școli, licee, grădinițe (360 de persoane active ca personal didactic) sau sănătatea (296 
de persoane active ca personal medical). 
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FIGURA 48 - DISTRIBUȚIA NUMĂRULUI MEDIU DE SALARIAȚI PE SECȚIUNI CAEN LA NIVELUL 
MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE, RATA DE CREȘTERE 2012-2018 ȘI PONDEREA ÎN TOTAL 
2018 

 

Sursa: eDemos, prelucrare proprie 

TABEL 9 - PRINCIPALII 15 ANGAJATORI DIN MUN. ROȘIORI DE VEDE DUPĂ NUMĂRUL DE 
SALARIAȚI, 2018 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE 
FIRMĂ 

CIFRA DE 
AFACERI (MIL 

RON) 

NUMĂR 
DE 

SALARIAȚI 
CLASA CAEN 

1 UNICOM WOOD 
PRODUCTION SA 

15,55 139 

16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn și plută, cu excepția 
mobilei; fabricarea articolelor din paie și 
din alte materiale vegetale împletite 

2 MINCO ROMANIA 
SRL 

3,33 124 
14 - Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte 

3 URBIS 
SERVCONSTRUCT 
SA 

4,61 119 
81 - Activități de peisagistică și servicii 
pentru clădiri 
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NR. 
CRT. 

DENUMIRE 
FIRMĂ 

CIFRA DE 
AFACERI (MIL 

RON) 

NUMĂR 
DE 

SALARIAȚI 
CLASA CAEN 

4 AGROLEMN SRL 8,55 88 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe 

5 BELMAR IMPEX 
SRL 

2,25 78 
14 - Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte 

6 CMC & PDA 
DISTRIBUTION SRL 

27,58 75 
47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor și motocicletelor 

7 INTERRO TEXTIL 
FASHION SRL 

0,65 70 
14 - Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte 

8 SPICUL SA 2,91 69 10 - Industria alimentară 

9 SPICUL ETAP SA 5,00 60 10 - Industria alimentară 

10 TRANSURBANA SA 
8,47 45 

49 - Transporturi terestre și transporturi 
prin conducte 

11 NINAS FACTORY 
SRL 

1,27 44 
14 - Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte 

12 BENEFIT SEVEN SA 
31,39 40 

82 - Activităţi de secretariat, servicii suport 
şi alte activităţi de servicii prestate  în 
principal întreprinderilor 

13 FLORDIS FRD SRL 
1,74 40 

78 - Activități de servicii privind forța de 
muncă 

14 NEW ADYTEX SRL 
1,76 38 

14 - Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte 

15 STEFARM SRL 
11,94 33 

47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor și motocicletelor 

Sursă: BORG Design, baza de date Listă Firme, prelucrare proprie 

În ceea ce privește nivelul salarial mediu net lunar în termeni nominali, în anul 2019 județul 31 
Teleorman se clasa pe locul 41 la nivel național, cu un câștig salarial de 2.360 RON, ceea ce 
reprezintă 79% din valoare medie la nivel național. Relativ la performanța altor județe, 
performanța relativă a câștigului salarial din județul Teleorman s-a deteriorat permanent în 
perioada 2008-2019, județul situându-se pe locul 27 în anul 2008 (1.100 RON) și locul 30 în anul 
2012 (1.168 RON).  

 

31 cel mai mic nivel teritorial la care datele sunt disponibile 
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Comparativ cu anul 2008, evoluția câștigului salarial mediu net a fost pozitivă, de 53,4%, cu un 
punct procentual sub media regională și sub evoluția la nivel național cu 3%. În termeni reali, 
câștigul salarial exprimat în unități monetare fixate la valoarea anului 2019 (ajustate la inflație cu 
ajutorul Indicelui Prețurilor Bunurilor de Consum – IPC), evoluția a fost mult mai redusă, de 35,4% 
în județul Teleorman, sub nivelul național cu 4 puncte procentuale și sub cel regional cu 2 puncte 
procentuale. Evoluția pozitivă în termeni reali, ce ia în considerare cum s-a modificat puterea de 
cumpărare a locuitorilor în perioada analizată, însă mai redusă decât în termeni nominali, indică 
faptul că: puterea de cumpărare a locuitorilor județului Teleorman s-a deteriorat în perioada 
analizată, ca urmare a unei lipse a investițiilor, transpuse într-un deficit de locuri de muncă bine 
plătite. 

FIGURA 49 - EVOLUȚIA CÂȘTIGULUI SALARIAL NOMINAL (STÂNGA) MEDIU NET LUNAR ȘI 
REAL (DREAPTA), RON, 2008-2018 

 

Sursă: INS Tempo online, prelucrare proprie 

Deși valoarea salariului mediu net lunar (nominal) a crescut în perioada de referință, analiza 
comparativă a nivelului salarial și a repartiției salariaților pe sectoare economice indică faptul că 
sectoarele cele mai atractive și importante din perspectiva ocupării oferă salarii sub media 
națională și concentrează un număr redus de salariați, așa cum este cazul sectorului terțiar 
(servicii), fără a lua în considerare participarea sectorului public.  

Pe de altă parte, sectoarele cu salariile cele mai puțin atractive (joase) angajează un număr mai 
mare de salariați și au avut o evoluție pozitivă, cum este sectorul industriei prelucrătoare, și mai 
precis, fabricarea de îmbrăcăminte, industria alimentară sau industria lemnului. Acest lucru este 
îngrijorător din perspectiva asigurării unei dezvoltări economice reale, întrucât în lipsa 
oportunităților locale de angajare în domenii bine plătite și generatoare de valoare adăugată 
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mare, populația, în special cea tânără, este mai degrabă motivată să caute oportunități de 
angajare în alte centre urbane din apropiere sau să emigreze în străinătate, fenomen din ce în ce 
mai prezent în municipiului Roșiori de Vede.    

Desigur, dacă luăm în considerare proporția însemnată de persoane care lucrează în mediul public, 
unde salariile sunt ridicate (ex. Clasa O – Administrație publică și apărare – 3.897 RON), dar și 
ponderea mare a salariaților din mediul public în domeniile P – Învățământ și Q – Sănătate și 
asistență socială, balanța înclină către o activitate economică bazată pe servicii intensive în 
cunoaștere, unde salariile sunt atractive iar nivelul de calificare este ridicat. Totuși, această situație 
implică și o rigiditate din partea pieței forței de muncă, ținând cont că oportunitățile de angajare 
în mediul public sunt mai limitate și cu o frecvență mai mică dacă condițiile socio-economice nu 
presupun o cerere mai mare de astfel de servicii, spre deosebire de flexibilitatea mediului privat 
sau de antreprenoriat în special, unde dinamismul economic se resimte mai rapid asupra 
oportunităților de angajare diverse. Totodată, lipsa oportunităților în sectorul privat evidențiază 
și o creștere a presiunii asupra companiilor existente de a susține mediul public, dar și o 
contribuție mai redusă la bugetul local prin taxe. Astfel, se diminuează resursele necesare 
dezvoltării serviciilor de utilitate publică, în lipsa unor contribuții susținute și previzibile pe termen 
mai lung.  

TABEL 10 - CÂȘTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR DIN JUD. TELEORMAN PE 
ACTIVITĂȚI ALE ECONOMIEI NAȚIONALE (CLASE CAEN) COMPARATIV CU NUMĂRUL DE 
SALARIAȚI ÎN MUN. ROȘIORI DE VEDE, 2018 

CLASA CAEN 
SALARIU MEDIU 

NET LUNAR 
(RON) 32 

NUMĂR SALARIAȚI 
MUN. ROȘIORI DE 

VEDE 

% 
SALARIAȚI 

Q SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 3017 54 1.9% 

K INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI 2945 9 0.3% 

P ÎNVĂȚĂMÂNT 2594 16 0.6% 

M ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI 
TEHNICE 2222 89 3.2% 

H TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 2153 212 7.5% 

J INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII 2103 38 1.3% 

A AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT 1953 177 6.3% 

R ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI 
RECREATIVE 1750 34 1.2% 

S ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII 1655 47 1.7% 

 

32 Valori pentru anul 2019 
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C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 1626 871 30.9% 

G COMERȚ  1609 907 32.2% 

F CONSTRUCȚII 1601 96 3.4% 

N ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI 
ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT 1537 158 5.6% 

I HOTELURI ȘI RESTAURANTE 1430 102 3.6% 

14 FABRICAREA ARTICOLELOR DE 
ÎMBRĂCĂMINTE 1421 517 18.4% 

10 INDUSTRIA ALIMENTARĂ 1359 158 5.6% 

16 PRELUCRAREA LEMNULUI 1313 139 4.9% 

Sursa: INS Tempo online, eDemos , prelucrare proprie 

 

5.3. MEDIUL DE AFACERI ȘI DINAMICA ANTREPRENORIALĂ 

5.3.1. PERSPECTIVĂ GENERALĂ ȘI DINAMICA 
ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE 

Ca privire de ansamblu, datele referitoare la mediul de afaceri din județul Teleorman indică faptul 
că municipiul Roșiori de Vede însumează, pentru anul 2018, 11,7% din numărul întreprinderilor 
active din județul Teleorman și este al doilea centru urban ca importanță după Alexandria, 
municipiul reședință de județ, fiind urmat de municipiul Turnu Măgurele, oraș cu mărime similară.  

Dacă luăm în considerare și localitățile aflate în prima coroană de localități în jurul municipiul 
Roșiori de Vede (zona periurbană), ponderea întreprinderilor active în totalul județean crește cu 
4,9% în anul 2018. Aceste diferențe se mențin în intervalul 2012-2018, deși ponderile deținute de 
centrele urbane au scăzut, iar numărul companiilor din mediul rural a crescut.  
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FIGURA 50 - DISTRIBUȚIA NUMĂRULUI DE ÎNTREPRINDERI ACTIVE DIN JUDEȚUL 
TELEORMAN PE MEDII DE LOCUIRE, 2012-2018 

 

Sursă: eDemos, prelucrare proprie 

 

Analiza numărului de profesioniști persoane juridice 33 înregistrate în municipiul Roșiori de Vede 
indică un număr de 1.894 de entități în anul 2019, incluzând toate tipurile de organizare juridică 
(societăți comerciale, întreprinderi individuale sau familiale, cooperative, asociații familiale, 
persoane fizice autorizate etc.). 

Din totalul entităților, în anul 2019, 18,5% reprezintă Persoanele Fizice Autorizate (PFA). Ponderea 
PFA-urilor este în scădere în perioada 2007-2019, de la 23% în anul 2008 la 20,3% în 2012 și 18,5% 
în 2019, ceea ce indică un interes scăzut pentru antreprenoriat. Cele mai multe PFA-uri își 
desfășoară activitatea în domeniile G – Comerț și H – Transport și depozitare (79 de PFA-uri în 
fiecare clasă), urmate de A – Agricultură (34 de PFA-uri) și N – Activități de servicii administrative 
și servicii suport (31 de PFA-uri). 
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FIGURA 51 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE PROFESIONIȘTI PERSOANE JURIDICE DIN MUN. 
ROȘIORI DE VEDE, 2007-2019 

 

Sursă: ONRC 

Mai departe, dacă ne concentrăm exclusiv pe dinamica situației persoanelor juridice cu sediul 
social în localitate, în anul 2018, în municipiul Roșiori de Vede își desfășurau activitatea 620 de 
companii, în scădere cu -11,2% comparativ cu anul 2008, și cu -5,1% comparativ cu anul 2012. O 
ușoară tendință de revenire se poate remarca în ultimii trei ani, numărul de întreprinderi active 
crescând începând cu anul 2016.  

Comparativ cu perioada anterioară crizei economice (referință 2008), în total, în județul 
Teleorman, numărul de întreprinderi a crescut ușor, cu 0,4%, în timp ce toate orașele din județ au 
înregistrat o evoluție negativă a acestui indicator, cea mai puternică fiind observată în municipiul 
Alexandria (-15,8%),în aceeași perioadă. La nivelul municipiului Roșiori de Vede se observă o 
scădere de -11,2% a numărului întreprinderilor active, de la 698 în anul 2008, la 620  în anul 2018.  

Astfel, se poate concluziona că localitățile rurale au susținut creșterea numărului de companii în 
perioada post-criză, în timp ce mediul urban și-a deteriorat performanța. Comparativ, însă, cu anul 
2012, anul de referință de după perioada de recesiune economică, situația se schimbă, orașele 
din județul Teleorman intrând pe o nouă tendință – astfel, numai municipiile Roșiori de Vede și 
Turnu Măgurele au continuat să își reducă numărul de companii active, cu -5,1% și respectiv, -
1,3%, în timp ce Alexandria a înregistrat o creștere de 0,8%.  

Zona periurbană a municipiului Roșiori de Vede a înregistrat de asemenea o evoluție pozitivă a 
numărului de companii, datele indicând o creștere de 12,6%. Și la nivel județean creșterea a fost 
importantă, de 7,8% în perioada 2012-2018, mult sub media regională, de 22,8%. Practic, datele 
arată tendințe contrare: dacă regiunea Sud-Muntenia și județul Teleorman și-au revenit după criza 
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economică prin prisma acestui indicator, municipiul Roșiori de Vede și-a deteriorat performanța, 
nivelul său redus de activitate economică fiind puternic afectat de recesiunea economică. 

FIGURA 52 - DINAMICA NUMĂRULUI ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE DIN MUNICIPIUL ROȘIORI 
DE VEDE ȘI LA NIVELUL LOCALITĂȚILOR PERIURBANE, 2008-2018 

 

Sursă: eDemos, prelucrare proprie 

În ceea ce privește densitatea întreprinderilor, municipiul Roșiori de Vede se poziționează sub 
media regională în anii 2008 și 2012, însă la nivel similar în anul 2018, cu aproape 20 de firme la 
1.000 de locuitori, și peste media județeană, influențată puternic de disparitățile intra-județene 
semnificative, în special pe medii de locuire. Cu toate că se menține peste nivelul județean, 
performanța municipiului Roșiori de Vede rămâne sub media națională în toată perioada. Luând 
în considerare nivelul redus al densității companiilor în raport cu media UE27, putem spune că 
municipiul Roșiori de Vede are una din cele mai reduse densități de companii din Uniunea 
Europeană. Localitățile aflate în imediata vecinătate a municipiului Roșiori înregistrează o valoare 
și mai redusă, de aproape 9 firme la 1.000 de locuitori. 
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FIGURA 53 - EVOLUȚIA DENSITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE (FIRME/1000 LOC) LA NIVEL 
NAȚIONAL, REGIONAL, JUDEȚEAN ȘI LOCAL, 2008-2018 

 

Sursă: eDemos, prelucrare proprie 

Evoluția numărului de companii este influențată de dinamica antreprenorială la nivel local, 
explicată prin dinamica principalelor operațiuni ce vizează întreprinderile din municipiul Roșiori 
de Vede (înființarea și închiderea companiilor). Numărul de companii nou înființate în perioada 
2008-2018 a fluctuat semnificativ în decursul perioadei, până în anul 2012, când a fluctuat pozitiv 
în jurul valorii de 120 de companii, perioadă ce a fost urmată de un declin abrupt în anul 2013, ca 
urmare a schimbărilor fiscale și legislative la nivel național. Începând cu anul 2014, tendința a fost 
de scădere până în anul 2017, atingând în final valoarea de 92 de companii noi în anul 2018. În 
această perioadă, numărul companiilor desființate (închise) s-a menținut mai redus, în jurul valorii 
de 20 de companii, generând un spor natural al întreprinderilor pozitiv pe tot parcursul perioadei. 
În aceeași notă, raportând numărul de companii nou înființate la 1.000 de locuitori, obținem 
capacitatea antreprenorială, ce urmează aceeași tendință în două perioade de evoluție. Valoarea 
obținută în anul 2018, de 2,91 companii noi/1.000 de locuitori, situează municipiul Roșiori de Vede 
peste media județeană (de 2,41 firme noi/1.000 de locuitori), însă mult sub cea regională (4,34 
firme noi/1.000 de locuitori). 
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FIGURA 54 - DINAMICA PRINCIPALELOR OPERAȚIUNI CE VIZEAZĂ SOCIETĂȚILE COMERCIALE 
LA NIVELUL MUN. ROȘIORI DE VEDE ȘI EVOLUȚIA CAPACITĂȚII ANTREPRENORIALE (FIRME 
NOI /1000 LOC), EVOLUȚIA 2008-2018 

 

Sursă: eDemos, prelucrare proprie 

Situația proporționalității companiilor private din Roșiori de Vede pe clase de mărime s-a păstrat 
în aproximativ aceeași formă în decurs de 11 ani. Diferența notabilă s-a înregistrat în cazul 
schimbării de statut a firmei mari din mediul local de la nivelul anului 2008 datorită reducerii 
personalului (Unicom Wood Production SA). Astfel, la finalul lui 2018 mediul privat era constituit 
în proporție de 8,7% IMM-uri și 91,3% microîntreprinderi. 

FIGURA 55 - DISTRIBUȚIA FIRMELOR ACTIVE PE CLASE DE MĂRIME, 2008-2018 

 

Sursă: BORG Design, baza de date Listă Firme 

Distribuția firmelor active pe niveluri de tehnologie. Majoritatea companiilor din mediul privat de 
la nivelul municipiului Roșiori de Vede realizează activități neintensive în cunoaștere sau 
tehnologie (79,45%), situație ce s-a menținut pe perioada considerată în analiză. Din numărul de 
firme existente, 15,28% au ca ocupație principală servicii intensive în cunoaștere, 4,92% se 
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încadrează în sectorul tehnologiilor joase și doar sub 2% regăsim firme cu tehnologie medie-joasă 
sau mediu-înaltă. Prin comparație, în anul 2008 doar 11,8% dintre companii activau în sectorul 
serviciilor intensive în cunoaștere, dar se și regăsea o firmă cu tehnologie înaltă. 

FIGURA 56 - DISTRIBUȚIA FIRMELOR ACTIVE PE NIVELURI DE TEHNOLOGIE, 2008-2018 

 

Sursă: BORG Design, baza de date Listă Firme 

Din perspectiva profilului activităților economice pe secțiuni CAEN după numărul de întreprinderi 
active, remarcăm faptul că sectorul economic predominant după ponderea din anul 2018 este G 
– Comerțul cu ridicata și amănuntul (49,8%). Celelalte sectoare economice reprezintă, fiecare, mai 
puțin de 10% din ponderea ocupată în anul 2018. Proporția mare a activităților de comerț este 
dată în primul rând de ușurința înființării unei afaceri în acest domeniu, nesolicitând capital 
substanțial sau calificare înaltă. Cu toate acestea, numărul întreprinderilor din acest sector 
economic se află pe o pantă descendentă, astfel că în anul 2018 s-au înregistrat cu 15% mai puține 
întreprinderi decât în anul 2012. Aceeași scădere se înregistrează și în ceea ce privește ponderea 
anuală ocupată de acest sector economic, aceasta reprezentând 55,4% în anul 2012, față de 49,8% 
în anul 2018, mai exact o scădere de 11 puncte procentuale. 
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FIGURA 57 - DISTRIBUȚIA NUMĂRULUI DE ÎNTREPRINDERI ACTIVE PE SECȚIUNI CAEN LA 
NIVELUL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE, RATA DE CREȘTERE 2012-2018 ȘI PONDEREA ÎN 
TOTAL 2018 

 

Sursă: eDemos, prelucrare proprie 
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5.3.2. REZULTATELE ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE 

Rezultatele întreprinderilor, exprimate prin valoarea cifrei de afaceri, indică o discrepanță 
însemnată între principalul centru urban al județului Teleorman, municipiul Alexandria, și alte 
orașe din județ: astfel, în anul 2018, întreprinderile din municipiul Roșiori de Vede generau o cifră 
de afaceri în proporție de 7,1% din totalul județean, pe locul al treilea după municipiile Alexandria 
(43,5%) și Turnu Măgurele (7,9%). Împreună cu zona periurbană, companiile din Roșiori de Vede 
contribuiau în proporție de 11,7% la cifra de afaceri județeană. Această contribuție a crescut în 
perioada 2012-2018, de la 9,1% (împreună cu zona periurbană), în timp ce cea a municipiul Turnu 
Măgurele a crescut mult mai puțin (0,2 puncte procentuale), iar cea a orașului Zimnicea s-a redus 
substanțial (de la 22,3% - 2012, la 6,4% - 2018). 

FIGURA 58 - DISTRIBUȚIA CIFREI DE AFACERI A ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE DIN JUDEȚUL 
TELEORMAN PE MEDII DE LOCUIRE, 2012-2018 

 

Sursă: eDemos, prelucrare proprie 

În ceea ce privește dinamica cifrei de afaceri la nivelul companiilor active din municipiul Roșiori de 
Vede, observăm o evoluție marcată de oscilații în perioada analizată, după cum urmează: în 
perioada crizei economice (2008-2010), cifra de afaceri a scăzut de la 462,9 mil. RON la 377,3 mil. 
RON, atingând o nouă valoare de maxim local în anul 2011, de 419,2 mil. RON. Din anul 2011, cifra 
de afaceri s-a înscris din nou pe o pantă descendentă, până în anul 2015, când a atins valoarea de 
373,6 mil. RON. După acest an, tendința a fost din nou pozitivă, cifra de afaceri atingând valoarea 
de 460,2 mil. RON în anul 2018, astfel, în ciuda scăderilor înregistrate pe parcursul acestei 
perioade, se observă o redresare spre final. În același timp, cifra de afaceri la nivelul companiilor 
din zona periurbană a municipiului Roșiori de Vede a fost pe o pantă ascendentă constant, mai 
accelerată începând cu anul 2016, când a crescut de la 200 mil. RON la 296,8 mil. RON în anul 
2018. Acest lucru este îndatorat în special preferinței pentru relocarea afacerilor în mediul rural, 
fapt influențat de nivelul scăzut al taxelor, de avantajul adus de axele de finanțare adresate 
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activităților din astfel de zone, chiar dacă activitățile se desfășoară sau sunt specifice mediului 
urban. 

FIGURA 59 - DINAMICA CIFREI DE AFACERI DIN ÎNTREPRINDERILE ACTIVE DIN MUNICIPIUL 
ROȘIORI DE VEDE ȘI ÎN LOCALITĂȚILE PERIURBANE, MIL. RON, 2008-2018 

 

Sursă: eDemos, prelucrare proprie 

Cifra de afaceri a întreprinderilor din municipiul Roșiori de Vede a fost realizată la nivelul anului 
2018 doar de microîntreprinderi și IMM-uri, în proporție de 58,1%, respectiv 41,9%. Această 
situație este puțin diferită față de cea din 2008, putându-se observa avansul IMM-urilor, de la o 
pondere de 51,7% în 2008 la 59,1% în 2018. Diferența majoră este lipsa corespondentului în cifra 
de afaceri a firmelor mari, la nivelul anului 2018 neexistând nicio astfel de entitate în municipiu, 
pe când în 2008 se înregistra o cotă de 3,3% în cadrul indicatorului. Acest lucru reprezintă un 
aspect cu impact negativ și asupra bugetului local, valoarea taxelor colectate de la angajatorii mari 
având în general o contribuție semnificativă asupra acestuia. 

FIGURA 60 - DISTRIBUȚIA CIFREI DE AFACERI PE CLASE DE MĂRIME A ÎNTREPRINDERILOR 
ACTIVE, 2008-2018  
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Sursă: BORG Design, baza de date Listă Firme 

Din perspectiva nivelului de tehnologizare a activităților se observă un declin în perioada analizată 
a cifrei de afaceri în companii ce derulează activități intensive în cunoaștere sau tehnologie, de la 
27,37% în 2008, la doar 16,12% în 2018.  

Cea mai mare diferență s-a înregistrat în cazul companiilor cu tehnologie joasă, ponderea cifrei de 
afaceri a acestora scăzând de la 23,34% la 9,31%. Aceeași tendință se observă și în cazul 
întreprinderilor cu servicii intensive în cunoaștere, iar în plus față de acest aspect, în 2018 se poate 
nota lipsa întreprinderilor cu tehnologie înaltă. 

FIGURA 61 - DISTRIBUȚIA CIFREI DE AFACERI PE TIPURI DE TEHNOLOGIE A 
ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE, 2008-2018 

 

Sursa: BORG Design, baza de date Listă Firme 
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rdicata și amănuntul (55,1%), reprezentând mai mult decât jumătate din cifra de afaceri locală. Pe 
al doilea loc se situează sectorul C – Industria prelucrătoare (11,5%), sector economic care 
reprezintă mai mult de 10% din cifra de afaceri. Celelalte sectoare economice reprezintă, 
împreună, 33,4% din cifra de afaceri totală.  

În ceea ce privește comerțul, cele 309 întreprinderi active din acest sector au generat o cifră de 
afaceri de 253,56 mld. RON în anul 2018. Deși acesta este sectorul predominant în municipiul 
Roșiori de Vede, cifra de afaceri generată de acesta s-a aflat pe o pantă ascendentă în perioada 
2008-2012, astfel că în anul 2012 s-a înregistrat o cifră de afaceri generată de acest sector cu 19% 
mai mică față de anul 2008, perioadă ce corespunde crizei economice când consumul a scăzut, cu 
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redusă, de 0,8% a cifrei de afaceri. Cu toate acestea, ponderea cifrei de afaceri generată de comerț 
a înregistrat o scădere constantă în perioada 2008-2018. Această pantă descendentă pe care se 
află cifra de afaceri generată de comerț se datorează scăderii numărului de întreprinderi active în 
perioada analizată și a procentului din ponderea anuală înregistrată. 
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FIGURA 62 - DISTRIBUȚIA CIFREI DE AFACERI A ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE PE SECȚIUNI CAEN 
LA NIVELUL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE, RATA DE CREȘTERE 2012-2018 ȘI PONDEREA 
ÎN TOTAL 2018 

 

Sursă: eDemos, prelucrare proprie 

TABEL 11 - PRINCIPALII 15 ANGAJATORI DIN MUN. ROȘIORI DE VEDE DUPĂ CIFRA DE 
AFACERI, 2018 
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CRT. 

DENUMIRE 
FIRMĂ 

CIFRA DE 
AFACERI (MIL 

RON) 

NUMĂR DE 
SALARIAȚI 

CLASA CAEN 

1 BENEFIT SEVEN 
SA 31,39 40 

82 - Activităţi de secretariat, servicii suport 
şi alte activităţi de servicii prestate  în 
principal întreprinderilor 
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NR. 
CRT. 

DENUMIRE 
FIRMĂ 

CIFRA DE 
AFACERI (MIL 

RON) 

NUMĂR DE 
SALARIAȚI 

CLASA CAEN 

2 CMC & PDA 
DISTRIBUTION 
SRL 

27,58 75 
47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor și motocicletelor 

3 COMET IMPEX 
SRL 

22,27 24 
47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor și motocicletelor 

4 MIDA IMPEX SRL 
20,82 23 

47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor și motocicletelor 

5 UNICOM WOOD 
PRODUCTION SA 

15,55 139 

16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn și plută, cu excepția 
mobilei; fabricarea articolelor din paie și 
din alte materiale vegetale împletite 

6 STEFARM SRL 
11,94 33 

47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor și motocicletelor 

7 OVIDIU SERV 
COM SRL 

11,62 25 
47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor și motocicletelor 

8 ELBAL SRL 
9,71 1 

46 - Comerț cu ridicata cu excepția 
comerțului cu autovehicule și motociclete 

9 GABRIS IMPEX 
SRL 

9,52 24 
47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor și motocicletelor 

10 AGROLEMN SRL 8,55 88 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe 

11 TRANSURBANA 
SA 

8,47 45 
49 - Transporturi terestre și transporturi 
prin conducte 

12 NETRA IMPEX 
SRL 

8,09 7 
46 - Comerț cu ridicata cu excepția 
comerțului cu autovehicule și motociclete 

13 CEDAR SRL 
6,49 9 

46 - Comerț cu ridicata cu excepția 
comerțului cu autovehicule și motociclete 

14 RUSANESCU 
COM SRL 

5,34 14 
46 - Comerț cu ridicata cu excepția 
comerțului cu autovehicule și motociclete 

15 DONARELI SRL 
5,06 13 

47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor și motocicletelor 

Sursă: BORG Design, baza de date Listă Firme, prelucrare proprie 
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5.4. COMPETITIVITATEA ECONOMIEI LOCALE 

Pentru identificarea sectoarelor economice unde economia municipiului Roșiori de Vede prezintă 
avantaje comparative în raport cu economia națională, respectiv regională, a fost aplicată o 
metodă de analiză ce compară concentrarea forței de muncă de muncă pe sectoare economice 
cu importanța domeniilor la nivel național, pe o parte, și evoluția fiecărei componente, pe de altă 
parte. Astfel, cele două instrumente de analiză utilizate sunt Coeficientul de Localizare (CL) și 
Variația Diferențială (VD) 34. Coeficientul de localizare prezintă excesul sau, dimpotrivă, lipsa forței 
de muncă calificată de la nivelul unui anumit sector, fiind un indicator util pentru identificarea 
elementelor de potențial local. Pentru identificarea acelor domenii care prezintă un avantaj 
competitiv (proximitatea față de factorii de producție) și care se dezvoltă într-un ritm mai alert, a 
fost utilizat indicatorul Variația Diferențială a numărului de angajați. Analiza a fost realizată pe 
baza datelor privind clasificarea activităților economiei regionale și datele aferente numărului de 
angajați ai întreprinderilor active (ce fac referire numai la angajații din sectorul privat), iar, ca nivel 
de comparație, analiza a fost realizată în comparație cu nivelul național și regional. Perioada 
analizată este 2012-2018. 

Sectoarele ce conferă un avantaj comparativ unui teritoriu și au potențial de motor economic sunt 
sectoarele care înregistrează un coeficient de localizare mai mare decât 1. Acestea sunt atractive 
atât pentru companiile din domeniu (care au nevoie de acces la o forță de muncă calificată), cât 
și pentru experți (care doresc să locuiască într-o zonă cu multe oportunități în domeniul lor de 
expertiză). 

Totodată, analiza activităților economice din municipiul Roșiori de Vede este completată cu 
analiza sectoarelor urmând clasificarea Eurostat privind tehnologia înaltă și serviciile intensive în 
cunoaștere. În acest context, identificarea unor avantaje competitive ale municipiul Roșiori de 
Vede în sectoare intensive în tehnologii înalte sau cunoaștere – producătoare de valoare adăugată 
ridicată și generatoare de venituri peste medie pentru lucrătorii din domeniu – poate constitui o 
contribuție importantă la trasarea unor linii directoare pentru dezvoltarea economiei locale și 
evaluarea elementelor de potențial local. 

Analiza prezintă patru categorii de sectoare, în funcție de coeficientul de localizare și de variația 
diferențială, rezultând următoarele categorii: 

• CL>1, VD>0 – Sectoare în dezvoltare – cele mai competitive, cu potențial de specializare și 
concentrare ridicată; 

 

34 Coeficientul de localizare (CL) este un indicator ce compară concentrarea locală a unui sector de activitate cu concentrarea la 

nivel regional / național a acelui domeniu de activitate. Coeficientul de localizare reprezintă gradul de specializare a unei zone într-
o anumită industrie. Variația diferențială a numărului de angajați (VD) reprezintă diferența între ratele de creștere sau declin ale 
unui sector sau domeniu local, comparativ cu creșterea sau declinul sectorului din zona de referință, în cazul de față declinul sau 
creșterea sectorului la nivel național. 
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• CL>1, VD<0 – Sectoare în transformare – potențial de specializare deși au o creștere mai 
lentă decât la nivel regional; 

• CL<1, VD>0 – Sectoare de perspectivă – deși nu prezintă potențial ridicat de specializare, 
înregistrează o creștere mai mare decât evoluția la nivel regional; 

• CL<1, VD<0 – Sectoare în declin – indică o pierdere a competitivității. 

Analiza potențialului de dezvoltare pe clase CAEN evidențiază o concentrare redusă a salariaților 
în raport cu nivelul național, motiv pentru care nu au fost identificate sectoare în dezvoltare, 
respectiv în transformare. Acest fapt este îngrijorător deoarece indică o specializare limitată a 
forței de muncă pentru a susține economia locală. Totuși, această analiză a identificat o serie de 
domenii de perspectivă care, deși nu indică o specializare a salariaților, arată ce sectoare au avut 
o evoluție a numărului mediu de salariați superioară celei la nivel național în aceleași sectoare. 
Astfel, identificăm în această categorie domenii cu tradiție la nivel local, precum industria 
prelucrătoare sau agricultura, dar și serviciile administrative și învățământul. Sectoarele în declin 
cuprind majoritatea sectoarelor care acoperă domeniul serviciilor de utilități publice, dar și 
comerțul, transportul și logistica, și activitățile de servicii profesionale. Acestea pot fi susținute în 
mod specific pentru a redeveni competitive și pentru a fi considerate sectoare de perspectivă în 
contextul investițiilor în modernizarea activelor, susținerea educației în domeniu, respectiv în 
consolidarea accesibilității. 

TABEL 12 - COMPETITIVITATEA ECONOMIEI MUN. ROȘIORI DE VEDE ÎN CONTEXT 
NAȚIONAL (CLASE CAEN) 

SECTOARE NECOMPETITIVE SECTOARE COMPETITIVE 

Sectoare în transformare (CL>1, VD<0) Sectoare în dezvoltare (CL>1, VD>0) 

Niciun sector Niciun sector 

Sectoare în declin (CL<1, VD<0) Sectoare de perspectivă (CL<1, VD>0) 

D - Producția și furnizarea de energie electrică și 
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 

E - Distribuția apei; salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare 

F - Construcții 

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 

H - Transport și depozitare 

I - Hoteluri și restaurante 

J - Informații și comunicații 

L - Tranzacții imobiliare 

M - Activități profesionale, științifice și tehnice 

Q - Sănătate și asistență socială 

S - Alte activități de servicii 

A - Agricultură, silvicultură și pescuit 

B - Industria extractivă 

C - Industria prelucrătoare 

K - Intermedieri financiare și asigurări 

N - Activități de servicii administrative și activități 
de servicii suport 

P - Învățământ 

R - Activitați de spectacole, culturale și recreative 
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Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor privind forța de muncă disponibile pe eDemos 

În ceea ce privește analiza detaliată pe secțiuni CAEN a potențialului de specializare, identificăm 
o serie de sectoare aflate în dezvoltare aferente sectorului primar (agricultură), respectiv 
industriei ușoare (textile și prelucrarea lemnului). Aceste sectoare, deși sunt importante din 
perspectiva competitivității locale, utilizează forță de muncă slab calificată și implicit, generează 
venituri reduse pentru populația ocupată, depind de calitatea resurselor naturale (agricultura) ori 
sunt afectate de volatilitate ridicată din perspectiva investitorilor (fabricile de confecții sunt 
printre cele mai predispuse la relocări ale companiilor străine deoarece se bazează pe un puternic 
avantaj de cost redus al forței de muncă).  

Totuși, un element foarte important îl reprezintă sectoarele în transformare, cu specializare 
ridicată dar evoluție inferioară celei la nivel național. Aceste sectoare includ domenii care, în 
condițiile realizării unor investiții sustenabile, pot deveni sectoare competitive, în dezvoltare, cu 
rol în creșterea economică locală. De exemplu, industria alimentară poate fi dezvoltată pentru a 
valorifica potențialul agricol local, favorizând dezvoltarea unor lanțuri valorice locale ce susțin 
producătorii locali de legume și cereale. Deși nu generează venituri mari, odată cu creșterea 
complexității produselor (și implicit a valorii adăugate), și forța de muncă poate fi remunerată mai 
bine. Acest domeniu se bucură totodată de o volatilitate mai redusă comparativ cu domeniul 
agricol – înființarea unor unități de procesare la nivel local poate utiliza și materie primă din alte 
județe sau din import, fără a depinde exclusiv de materia primă locală, în cazul în care condițiile 
de mediu nu permit valorificarea acestora.  

Activitățile de transport de persoane au cunoscut o dezvoltare importantă în ultimii ani, însă 
potențialul dat de apropierea față de București și conectivitatea bună cu alte orașe mari poate fi 
exploatată mai bine în viitor. De exemplu, în contextul dezvoltării agriculturii, transportul, 
depozitarea și activitățile de logistică în general aferente acestui domeniu pot fi valorificate prin 
investiții în spații de depozitare adaptate nevoilor domeniului și în acord cu bunele practici la nivel 
european. 

TABEL 13 - COMPETITIVITATEA ECONOMIEI MUN. ROȘIORI DE VEDE ÎN CONTEXT 
NAȚIONAL (SECȚIUNI CAEN) 

SECTOARE NECOMPETITIVE SECTOARE COMPETITIVE 

Sectoare în transformare (CL>1, VD<0) Sectoare în dezvoltare (CL>1, VD>0) 

10 - Industria alimentară 

45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 
autovehiculelor şi motocicletelor 

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin 
conducte 

56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de 
alimentaţie 

01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor 
din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi din alte materiale vegetale 
împletite 
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SECTOARE NECOMPETITIVE SECTOARE COMPETITIVE 

81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru 
clădiri 

86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană 

96 - Alte activităţi de servicii 

Sectoare în declin (CL<1, VD<0) Sectoare de perspectivă (CL<1, VD>0) 

13 - Fabricarea produselor textile 

25 - Industria construcţiilor metalice şi a 
produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi 
instalaţii 

41 - Construcţii de clădiri 

43 - Lucrări speciale de construcţii 

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 

62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 

69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 

71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi 
de testări şi analiză tehnică 

82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte 
activităţi de servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor privind forța de muncă disponibile pe eDemos 

Agricultura este un domeniu strategic al economiei, lucru reflectat și de politica agricolă comună 
(PAC) a Uniunii Europene. În România, agricultura continuă să dețină un statut deosebit de 
important, deși a trecut printr-un proces de restructurare de proprietate și a sistemului de 
exploatare. Cu funcții diverse precum furnizarea de materie primă pentru industrie, sursă 
principală de hrană, o însemnată sursă de utilizare a forței de muncă, agricultura este un sector 
de bază pentru județul Teleorman.  

Județul Teleorman menține o pondere mare în ceea ce privește valoarea adăugată brută (VAB) a 
ramurii de activitatea Agricultură, silvicultură și pescuit. În 2017, VAB-ul ramurii de activitate a 
crescut cu 30,5% față de anul 2012. 

Valoarea adăugată brută a ramurii de activitate A01 (Agricultură, Silvicultură și Pescuit) a județului 
Teleorman a ajuns la 1.139,4 milioane lei în 2017, o creștere cu 30,5% față de anul 2012. Din punct 
de vedere al ponderii VAB-ului pe județ pe ramuri de activitate, primul loc este ocupat de ramura 
industrială (25.3%), locul doi este ocupat de comerț (19,5%) iar pe locul trei se află agricultura 
(15,3%). 

Raportat la același sector, județul Teleorman se remarcă cu o pondere de 16,6% a ramurii A01, 
ramura aferentă industriei alimentare și agriculturii, din regiunea Sud-Muntenia. În industria 
alimentară și în agricultură, ponderea VAB mare este justificată datorită folosirii de materii prime 
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locale. În contextul pandemiei Covid-19, sectorul agricol este foarte improbabil să scadă, ci 
dimpotrivă se poate miza pe o creștere provenită din export 35. 

Productivitatea muncii este în creștere dar încă în urmă față de media regiunii. 

Productivitatea muncii 36 a ajuns la 18.860 lei pe persoană ocupată (o creștere de 52,6% față de 
anul 2012 în cadrul ramurii de activitate Agricultură, silvicultură și pescuit în județul Teleorman).  
Deși această creștere a fost peste media regiunii Sud-Muntenia și peste media națională, Județul 
Teleorman este încă în urmă din punct de vedere al productivității muncii față de regiune. Factorii 
de care depinde productivitatea sunt, în general, factori naturali (disponibilitatea resurselor, 
condițiile de climă, etc.), factori tehnico-economici (gradul de înzestrare tehnică), factori sociali 
(nivelul de pregătire profesională a angajaților) și factori internaționali. 

Acțiunile privind transferul de cunoștințe și acțiunile de informare au potențialul de a accelera 
productivitatea muncii.  

În România majoritatea fermierilor, în special cei care dețin exploatații de dimensiuni mici și 
mijlocii, nu dispun de cunoștințe adecvate în domeniul tehnologiilor actuale, standardelor 
europene și a metodelor de management 37. Îndeosebi în sectorul zootehnic și horticol, fermierii 
se axează preponderent pe experiența de practică tradițională. Acești fermieri, în cele mai multe 
cazuri nu dețin suficiente cunoștințe cu privire la practicile de mediu care aduc beneficii 
biodiversității, solului și apei și nu dețin informații cu privire la metodele moderne și inovative de 
procesare și marketing ale produselor agricole. Evoluția și specializarea agriculturii necesită un 
sprijin adecvat de formare profesională tehnică și economică, precum și o capacitate mai mare de 
acces la cunoștințe şi informații, inclusiv sub forma diseminării de informații. 

În expresia sa generală, productivitatea înseamnă randamentul, cu care sunt valorificați factorii 
de producție. Acțiunile privind transferul de cunoștințe pe baza factorilor de producție și acțiuni 
de informare au potențialul de a accelera productivitatea muncii. Prin acțiunile de transfer de 
cunoștințe se estimează o creștere în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor, utilizarea proceselor 
inovative și utilizarea resurselor într-un mod mai eficient. 

 

35 Sorin Pâslaru, Ziarul Financiar, 2020.  
https://www.zf.ro/zf-24/revenirea-economiei-baza-sectoarele-pondere-mare-valorii-adaugate-
totalul-productiei-informatii-comunicatii-servicii-profesionale-industria-alimentara-agricultura-
norocul-industria-auto-valoarea-19050393 
36 Calculată ca raport între VAB și populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale 
37 MADR, Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare, 2014.  
https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/fise-masuri/aprobate-
iunie2015/M01_-
_Ac%C8%9Biuni_pentru_transferul_de_cuno%C8%99tin%C8%9Be_%C8%99i_ac%C8%9Biuni_de
_informare_aprob.pdf 
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TABEL 14 - PRODUCTIVITATEA MUNCII, ANUL 2017, ÎN RAMURA DE ACTIVITATE A01: 
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT, 2020 

NIVEL 
TERITORIAL 

POPULAȚIE 
OCUPATĂ CIVIL 

(MII PERSOANE) 

VALOAREA 
ADĂUGATĂ 

BRUTĂ 

(MILIOANE LEI) 

PRODUCTIVITATEA 
MUNCII 

(MII LEI/SALARIAT) 

EVOLUȚIE 
PRODUCTIVITATEA 

MUNCII 

2012 - 2017 

România 1741,7 370036 21,25 48,0% 

Regiune Sud 305,9 6859,5 22,42 44,4% 

Județul 
Teleorman 

60,4 1139,4 18,86 52,6% 

Sursă: INS Tempo online 

O trăsătură fundamentală a agriculturii românești constă în faptul că potențialul natural ridicat 
poate asigura necesarul intern de alimente de bază pentru o populație mult mai numeroasă decât 
cea existentă în prezent. Importul de alimente ar trebui să fie doar o sursă de completare și 
diversificare a consumului. 

Sectorul produselor vegetale este un sector cu un avantaj comparativ pentru județ conform 
indicatorului ES 38. 

În ceea ce privește exportul în județul Teleorman se pot observa scăderi semnificative. În 2019 
exportul de Animale vii și produse animale a fost de 1,9 milioane euro (cu 595% mai puțin față de 
2011) iar exportul de produse vegetale a ajuns la 1,5 milioane euro (cu 185% mai puțin față de 
2011). Scăderi în rândul importurilor au fost de asemenea observate. În județul Teleorman, în anul 
2019 importul de animale vii și produse animale a ajuns la 3.438.000 de (cu 25% mai puțin față de 
2011) iar importul de produse vegetale a fost de 672.000 (cu 431% mai puțin față de anul 2011). 

Balanța comercială reprezintă diferența netă dintre valoarea exporturilor de bunuri și servicii și 
cea a importurilor. Balanța comercială a produselor vegetale la nivelul județului Teleorman este 
una favorabilă astfel volumul importurilor este mai mic decât cel al exporturilor. Sectorul Animale 
vii și produse animale prezintă o balanță deficitară de 1.441.000 euro. 

Valoarea supraunitară de 2.88 al indicatorul ES indică un avantaj comparativ la export al sectorului 
Produse vegetale. 

 

38 Formula de calcul utilizată este ES=(Xij/Xit)/(Imj/Imt), unde Xij = exportul produsului j la nivel 
județean, Xit = valoarea totală a exporturilor la nivel județean, Imj = importul produsului j la nivel 
județean și Imt = valoarea totală a importurilor la nivel județean. O valoare supraunitară indică un 
avantaj comparativ al respectivei categorii de produse. 
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TABEL 15 - COMERȚ EXTERIOR, TELEORMAN, 2019 

SECTOR 
EXPORT (MII 

EURO) 
IMPORT (MII 

EURO) 

BALANȚA 
COMERCIALĂ (MII 

EURO) 

INDICATORUL 
ES 

Animale vii și produse 
animale 

1.997 3.438 -1.441 0.74 

Produse vegetale 1.521 672 849 2.88 

Sursă: INS Tempo online 

Cu o suprafață agricolă de 5.917 hectare, din care 5.438 hectare suprafață arabilă, 449 hectare 
pășuni, și 30 ha vii și pepiniere viticole, municipiul Roșiori de Vede cuprinde 1,2% din suprafața 
agricolă a județului. După modul de folosință, suprafața agricolă constituie o pondere de 67,2% 
din suprafața municipiului. 

FIGURA 63 - FONDUL FUNCIAR AL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE DUPĂ MODUL DE FOLOSINȚĂ, 2014 

 

Sursă: INS Tempo online 
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În urma solicitării de date nr. 23506/13.11.2020 înregistrate la Direcția pentru Agricultură 
Județeană Teleorman cu nr. 16521/18.11.2020, au fost furnizate date centralizate pentru 
următoarele tipuri de culturi: grâu, floarea soarelui, orz, porumb, rapiță și viță de vie. 

Municipiul Roșiori de Vede cunoaște o creștere mai accelerată față de zona periurbană în ceea ce 
privește suprafața agricolă cultivată. 

Din perspectiva datelor furnizate de DAJ, municipiului Roșiori de Vede împreună cu localitățile din 
zona periurbană, în anul 2020, aveau o suprafață cultivată totală de 50.637  ha. Suprafața agricolă 
cultivată de municipiul Roșiori de Vede reprezintă 9,6% din această suprafață. Datorită creșterii 
semnificative a culturii de floarea soarelui și menținerea la un nivel înalt a culturii grâu, municipiul 
Roşiori cunoaște o creștere de până la 16,2% a terenului cultivat față de anul 2014. Ponderea 
suprafeței agricole cultivată de localitățile aflate în zona periurbană cunoaște o scădere treptată 
în perioada  2016-2019, la finele anului fiind înregistrată o suprafață totală de 45.777 de ha (cu 
3,6% mai puțin față de anul 2014). 

TABEL 16 - EVOLUȚIA SUPRAFAȚEI CULTIVATE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ȘI ZONA 
PERIURBANĂ 

SUPRAFAȚA 
CULTIVATĂ 

2014 - 2020 
2020 VS 

2014 

SUPRAFAȚA 
CULTIVATĂ  ÎN 

2020 

Municipiul 
Roșiori de Vede  

16,2% 4.860 ha 

Localitățile din 
zona peri 
urbană 

 -3,6% 45.777 ha 

Sursă: Direcția Agricolă Județeană Teleorman 

În 2020, municipiul Roșiori de Vede a înregistrat o suprafață cultivată cu floarea soarelui, grâu, orz, 
porumb și viță de vie de 4.860 ha. Cele mai mari suprafețe agricole au fost cele cultivate cu grâu, 
cu o suprafață de 2.225 ha, și floarea soarelui, unde suprafața cultivată a fost de 1.792 ha. 
Suprafața agricolă totală destinată culturilor floarea soarelui, grâu, orz, porumb și viță de vie a 
înregistrat o creștere de 16,2% față de anul 2014, când suprafața totală destinată acestor culturi 
era de 4.184. Conform datelor furnizate de DAJ Teleorman în perioada 2019-2020, în municipiul 
Roșiori de Vede nu a fost înregistrată suprafața de teren dedicată culturii de rapiță. Scăderi în 
suprafața cultivată cu rapiță au fost observate și la localitățile din zona peri urbană și la nivel de 
județ, ilustrând o scădere a interesului cultivatorilor pentru acest tip de culturi. 

În intervalul de timp analizat a fost observată o creștere record în 2020, când suprafața cultivată 
cu floarea soarelui a crescut cu 16.1% față de anul anterior și cu 77,4% față de anul 2014. Cele mai 
mari suprafețe au fost cele cultivate cu grâu, cu o suprafață de 2.225 ha, floarea soarelui, unde 
suprafața cultivată a fost de 1.792 ha. 
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FIGURA 64 - DISTRIBUȚIA SUPRAFEȚEI CULTIVATE CU PRINCIPALELE CULTURI, ÎN 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2014-2020 

 

Sursă: Direcția Agricolă Județeană Teleorman 

În cadrul culturilor agricole analizate din municipiul Roșiori de Vede, cultura de grâu (5.129 kg/ha) 
și de orz (5.742 kg/ha) au înregistrat în 2019 o valoare a producției care a depășit media națională. 

Creșteri mari ale randamentului producției din 2019 comparativ cu 2014 au fost remarcate la 
nivelul culturilor de orz (+60%), în timp ce producția de grâu a înregistrat o creștere de 34%  și 
cultura de floarea soarelui de 20%. Creșterea înregistrată în cadrul culturii de floarea soarelui este 
peste creșterea înregistrată la nivel periurban (13%) și regional (13%). 

Creșterea producțiilor pe unitatea de suprafață cultivată (randamentului la hectar) reprezintă cea 
mai importantă cale de sporire a producției agricole totale. În municipiul Roșiori de Vede, reduceri 
semnificative ale producției la hectar au fost înregistrate la culturile de porumb boabe (-44%) și 
viță de vie (-50%). Cultura de rapiță a înregistrat în 2019 o scădere de 100% în 2019, fiind și primul 
an din perioada 2014-2019 în care nu a fost înregistrată producție din această cultură la nivelul 
municipiului.  

Identificarea factorilor care au dus la o producție record a culturii de porumb în 2014 (6,2 t/ha), și 
a culturii de orz în 2019 (6,5 t/ha) prezintă un potențial de replicare pentru perioada viitoare. 

Deși suprafața cultivată cu rapiță s-a diminuat în municipiul Roșiori de Vede la nivelul anului 2019, 
în cazul zonei periurbane, producția la hectar a culturii de rapiță a rămas peste media regiunii și 
media națională. 

Orzul rămâne o cultură puternic ancorată în agricultura zonei periurbane. Cu o producție medie 
la hectar de 5.261 kg în 2019, cultura de orz este peste media regională și media națională. Deși 
cultivată pe suprafețe mici, raportat la municipiul Roșiori de Vede, vița de vie cunoaște un 
randament la hectar aproape dublu (994 kg/ha) în cazul zonei periurbane. 
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TABEL 17 - ANALIZĂ COMPARATIVĂ A PRODUCȚIEI LA HECTAR A PRINCIPALELOR CULTURI 
AGRICOLE DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, ZONA PERIURBANĂ, REGIUNEA SUD-
MUNTENIA, NAȚIONAL 

ANUL 2019 (KG/HA) 

Tip cultură Roșiori de 
Vede 

Media zonei 
periurbane 

Regiunea Sud-Muntenia Național 

Grâu 5129 4992 5116 4749 

Porumb 
boabe 

3438 5936 6698 6502 

Orz 5742 5261 5075 4702 

Floarea 
soarelui 

2817 2717 2611 2783 

Rapiță 0 2927 2363 2264 

Viță de vie 500 994 3933 5486 

Sursă: Calcule proprii bazate pe date furnizate de Direcția Agricolă Județeană Teleorman și INS 
Tempo online 

TABEL 18 - EVOLUȚIA RANDAMENTULUI LA HECTAR A PRINCIPALELOR CULTURI AGRICOLE 
DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, ZONA PERIURBANĂ, REGIUNEA SUD-MUNTENIA, 
NAȚIONAL, 2019 VS 2014 

TIP CULTURĂ 
MUNICIPIU
L ROȘIORI 
DE VEDE 

MEDIA ZONEI 
PERIURBANE 

REGIUNEA SUD-
MUNTENIA 

ROMÂNIA 

Grâu 34% 46% 37% 32% 

Porumb 
boabe 

-44% 19% 27% 36% 

Orz 60% 54% 38% 32% 

Floarea 
soarelui 

20% 13% 13% 27% 

Rapiță -100% 11% -12% -13% 

Viță de vie -50% -51% 14% 24% 

Sursă: Calcule proprii bazate pe date furnizate de Direcția Agricolă Județeană Teleorman și INS 
Tempo online 

Culturile de mazăre, rapiță, in ulei, in fuior, cânepă, tutun, pășuni, legume au un potențial ridicat de 
dezvoltare, dar este necesară o valorificare mai intensă a oportunităților oferite de aceste culturi. 

Solul în zona municipiului Roșiori de Vede este foarte fertil și are o capacitate bună de retenția a 
apei. Potențialul terenurilor agricole din zona de câmpie a municipiului pot fi  cel mai eficient 
valorificate prin  culturile de: mazăre, rapiță, in ulei, in fuior, cânepă, tutun, pășuni, legume 



 

 
www.poca.ro 

 
147 

 

tuberculifere și crio;  în materie de pomi fructiferi: piersic, cais, nectarine, migdal și gutui. 
Metodologia utilizată pentru evaluarea zonelor de potențial pe tipuri de culturi se bazează în 
principal pe „Metodologia de bonitare a terenurilor agricole”. Notele de bonitare iau în 
considerație calitatea solului, climatul, relieful și condițiile de umiditate a solului din municipiul 
Roșiori de Vede 39. 

TABEL 19 - POTENȚIAL AGRICOL CÂMPIE, ROȘIORI DE VEDE 

SCĂZUT MEDIU MEDIU RIDICAT RIDICAT 

Cartof Vie Vin Grâu Piersic Mazăre 

Mar Crio Vie Masă Orz Cais Rapiță 

Nuc Prun Porumb Gutui In Ulei 

 

Cireș/Vișin Floarea Soarelui Nectarine In Fuior 

Măr Termo Soia Migdal Cânepa 

Arbuști Fasole 

 

Tutun 

 

Sfeclă de Zahăr Pășuni 

Lucernă 
Legume 

Tuberculifere 

Trifoi Legume Crio 

Fânețe  

Sursă: APDRP, Zone cu potențial agricol 

Numărul vânzătorilor, prețul maxim ofertat pe metrul pătrat și suprafața terenului agricol ofertat 
este în creștere 

În rapoartele de activitate ale Direcției Agricole Teleorman s-a putut observa un trend ascendent 
în cea ce privește achiziționarea terenurilor agricole. În 2019, numărul ofertelor de vânzare de 
teren a fost cu 33% mai mare față de anul 2017.  

TABEL 20 - SITUAȚIA VÂNZĂRILOR DE TERENURI AGRICOLE EXTRAVILANE, JUDEȚUL 
TELEORMAN 

 U.M. 2017 2019 2019vs2017 

Oferte de vânzare Nr. 2388 3557 +33% 

Suprafață totală din oferte  HA 3654 5244.6 +30% 

Vânzători persoane fizice Nr. 2294 3419 +33% 

Vânzători persoane juridice Nr. 94 138 +32% 

 

39  PNDR, Metodologia de calcul a notelor de bonitare și relația lor cu producția agricolă. 
https://lege5.ro/Gratuit/gm3temzqgq/metodologia-de-calcul-a-notelor-de-bonitare-si-relatia-
lor-cu-productia-agricola-program?dp=gy2temjzgmztc 
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 U.M. 2017 2019 2019vs2017 

Avize finale  Nr. 1208 1389 +13% 

Adeverințe de vânzare liberă Nr. 1130 2168 +48% 

Preț minim ofertat Lei/mp 0.2 0.1 -100% 

Preț maxim ofertat Lei/mp 17 29.4 +42% 

Sursă: Direcția Agricolă Teleorman, Raport activitate 2017, 2019 

Existența premiselor pentru cultivarea unor culturi cu randament ridicat și a prețurilor ofertate 
avantajoase facilitează interesul investitorilor privați. 

Compania Holde Agri Invest SA o companie românească care operează terenuri agricole ce 
însumează o suprafață totală de 3.500 de hectare cultivate în principal în regim ecologic, în 
apropierea orașului Roșiori de Vede, a obținut o rundă de finanțare de 5 milioane de euro care 
vor fi folosiți pentru extinderea suprafeței agricole operate de societate și achiziționarea de utilaje 
40. Înființat în 2018, Holde Invest oferă o structură de organizare unde fermele individuale sunt 
reunite în cadrul unei societăți de tip holding. Până la sfârșitul anului 2020, compania își propune 
să ajungă la un portofoliu de 8.000 de hectare teren arendat și cumpărat, iar în următorii 10 ani 
un portofoliu de până la 20.000 de hectare de teren agricol în sud și sud-estul României. 

Programul National de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 este programul prin care se acordă fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – 
socială a spațiului rural din România. Fermierii, procesatorii, antreprenorii și autoritățile publice 
locale au la dispoziție aproximativ 9 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru 
realizarea investițiilor la standarde europene.  

Municipiul Roșiori de Vede și localitățile din zona periurbană (Călmățuiu, Călmățuiu de Sus, 
Crângeni, Drăgănești de Vede, Măldăeni, Peretu, Salcia, Scrioaștea, Troianul, Vedea) în perioadă 
anterioară de programare a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013 au 
atras prin intermediul a 206 proiecte peste 17,2 milioane euro.  

De la începutul perioadei actuale de programare 2014 -2020 al PNDR până în prezent (octombrie 
2020), firmele active în municipiul Roșiori de Vede și localitățile învecinate au înregistrat un număr 
de 82 de proiecte, cu o sumă totală contractată de 8,8 milioane euro (din care 94,4% plăți 
efectuate). Companiile localizate în zona periurbană cuprind 10,4% din valoare contractată prin 
PNDR de județul Teleorman.  

Din punctul de vedere al sumelor atrase de companiile aflate în proximitatea municipiului se 
remarcă localitățile: Călmățuiu de Sus cu 2,9 milioane euro, Crângeni cu 1,8 milioane euro și 
Scrioaștea cu 0,7 milioane euro. Roșiori de Vede a contractat 1.6 milioane euro și este 

 

40 Vlad Andriescu, Start-up.ro, 2019. https://start-up.ro/cooperativa-din-teleorman-care-a-atras-5-mil-de-euro-
investitie/ 
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responsabilă de 2% din valoare contractă de județul Teleorman, și 19% valoare contractată la nivel 
periurban, prin programul PNDR 2014-2020. 

FIGURA 65 -  DISTRIBUȚIA VALORILOR CONTRACTATE PRIN PNDR 2014-2020 DE 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ȘI LOCALITĂȚILE DIN PROXIMITATE 

 

Sursă: AFIR, open data, 2020 

 

O promovare mai intensă a avantajelor pe care le pot aduce proiectele din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală în perioada următoare este benefică pentru dezvoltarea sectorului 
agricol. 

Din punctul de vedere al sumelor atrase prin PNDR la nivel de județ, se remarcă localitățile: Turnu 
Măgurele, cu 6,13 milioane euro din 21 de proiecte, Conțești cu 4,4 milioane euro din 24 de 
proiecte, Buzescu cu 3,81 milioane euro din 10 proiecte, Tătărăști de Jos cu 3,33 milioane euro din 
9 proiecte, Cervenia cu 3,23 milioane euro din 10 proiecte. Municipiul Roșiori de Vede ocupă locul 
23 pe județ după suma valorilor contractate, aflându-se la mijlocul clasamentului.  Este necesară 
o promovare mai intensă a avantajelor pe care le pot aduce proiectele din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală. 
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FIGURA 66 - POZIȚIONAREA MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE ÎN CLASAMENTUL JUDEȚEAN 
DUPĂ VALOAREA CONTRACTATĂ DIN PNDR 2014-2020 

 

Sursă: AFIR, open data, 2020 

Procentul scăzut al valorilor contractate poate prezenta o oportunitate pentru dezvoltarea 
sectorului serviciilor specializate pentru atragerea și sprijinirea potențialilor beneficiari al 
programelor operaționale din perioada de programare 2021-2027 

Municipiul Roșiori de Vede are un procent de 34,72% valoare contractată (1,6 milioane euro) din 
totalul cererilor de finanțare depuse, cu 16,54% mai puțin față de județul Teleorman, 12,12% mai 
puțin față de Regiunea Sud-Muntenia și cu 14,86% mai puțin față de nivelul național. Procentul 
scăzut al valorilor contractate este un indicator care evidențiază oportunitatea pentru dezvoltarea 
sectorului serviciilor specializate. Acest sector are rolul de a sprijini potențialii beneficiari ai 
programului PNDR prin  îmbunătățire diseminării informațiilor legate de potențialele proiecte, 
creșterea capacității de implementare și gestionare a proiectelor aferente programului. 
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FIGURA 67 - COMPARAȚIE LA NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL, JUDEȚ ȘI MUNICIPIU A 
VALORILOR CONTRACTATE DIN VALOAREA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN CADRUL PNDR 
2014-2020 

 

Sursă: AFIR, open data, 2020 

Din totalul sumelor contractate, un procent de 92,7% au fost plătite, cu o medie de peste 30% mai 
mare față de nivelul județean, regional și național. Diferențele mari pot fi o consecință a 
proiectelor care sunt încă în implementare, respectiv urmează rambursarea valorilor contractate. 

FIGURA 68 - COMPARAȚIE LA NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL, JUDEȚ ȘI MUNICIPIU A 
VALORILOR PLĂTITE DIN VALORILE CONTRACTATE ÎN CADRUL PNDR 2014-2020 

 

Sursă: AFIR, open data, 2020 

Agricultorii și operatorii economici din localitățile aflate în zona periurbană a municipiului Roșiori 
de Vede și municipiul Roșiori de Vede, au a depus un total de 66 cereri de finanțare prin cadrul 
măsurilor agricole M4.1 Investiții în exploatații agricole (43 proiecte), M6.1 Sprijin pentru 
instalarea tinerilor fermieri (7 proiecte) și M6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (16 
proiecte). În municipiul Roșiori de Vede în actuala perioadă de programare au fost contractate 2 
proiecte pe M4.1 ce au vizat achiziția unor mașini și utilaje și modernizarea unei ferme vegetale. 
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FIGURA 69 - EVOLUȚIA PROIECTELOR AGRICOLE CONTRACTATE PRIN PNDR DE MUNICIPIUL 
ROȘIORI DE VEDE ȘI LOCALITĂȚILE DIN ZONA PERIURBANĂ, 2014-2020 

 

Sursă: AFIR, open data, 2020 

În ceea ce privește proiectele non-agricole, agricultorii și operatorii economici din localitățile 
aflate în zona periurbană, au depus un total de 16 cereri de finanțare prin cadrul măsurilor non-
agricole M4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole (5 proiecte), 
M6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale (3 proiecte), M6.4 Investiții 
în crearea și dezvoltarea de activități neagricole (3 proiecte), M7.2 Investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică (2 proiecte) până în anul 2018. 

Municipiul Roșiori de Vede este singura localitate care a contractat proiecte pe măsura M4.2 GBER 
(2 proiecte) în cadrul localităților analizate. Schema de stat GBER vizează îmbunătățirea nivelului 
general de performanță al întreprinderilor, prin creșterea competitivității întreprinderilor. 

Valoare proiectelor depuse pe M4.2 GBER însumează 3.7 milioane euro, fonduri cu  ajutorul cărora 
s-au achiziționat utilaje pentru modernizarea fabricii de biscuiți și produse zaharoase (SC Tecsa 
Business SRL) și urmează înființarea unui lanț integrat în unitatea de panificație a firmei SC Luvy 
Company SRL (proiect cu o valoare de 2.5 milioane euro în evaluare). După anul 2018 în zona 
periurbană nu au mai fost contractate proiecte non-agricole. 
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FIGURA 70 - EVOLUȚIA PROIECTELOR NON-AGRICOLE CONTRACTATE PRIN PNDR DE 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ȘI LOCALITĂȚILE DIN ZONA PERIURBANĂ, 2014-2020 

 

Sursă: AFIR, open data, 2020 

Localitățile din zona periurbană a municipiului pot beneficia și de ajutorul oferit de strategiile 
locale și a măsurilor de finanțare din fondurile europene similare cu PNDR prin cadrul Grupurilor 
de Acțiune Locală de care aparțin acestea (de exemplu GAL de la Sâi la Călmățui, GAL Câmpia 
Burnazului). 

În urma alocării fondurilor PAC pentru perioada 2021-2027 din bugetul pe termen lung al UE, s-a 
convenit asupra unui regulament de tranziție pentru anii 2021 și 2022. Regulamentul de tranziție 
va extinde majoritatea normelor PAC care au fost în vigoare în perioada 2014-2020, dar va adăuga 
în același timp noi elemente pentru a include obiective de mediu mai ambițioase și pentru a 
asigura o tranziție lină către viitorul cadru PAC 41. Astfel, fondurile acordate prin programele 
destinate agriculturii în intervalul 2021-2027 vor continua planul de finanțare din intervalul 
anterior, care se va adresa atât micilor fermieri, cât și companiilor mari cu activitate în domeniu. 
Conform Planului Strategic PAC 2021-2027 42, obiectivele pentru anii următori sunt axate pe 
sprijinirea veniturilor fermelor pentru a îmbunătății siguranța alimentară, cercetare, tehnologie și 
digitalizare, în vederea sporirii competitivității. În ceea ce privește mediul înconjurător, vor fi 
încurajate proiectele care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și protejarea 
biodiversității, și proiectele ce privesc energia sustenabilă. 

 

41  EC, Viitorul PAC, 2020. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/future-cap_ro 
42 EC, Fondurile politicii agricole comune, 2020. https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_ro#overview 
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5.5. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Avantaj comparativ la exportul de produse 
vegetale. 

O creștere accelerată față de zona periurbană în 
ceea ce privește suprafața agricolă cultivată. 

Existența unor condiții favorabile pentru cultivarea 
unor culturi cu randament ridicat. 

Prezența fermelor ce practică o agricultură 
ecologică. 

Prezența unor unități cu profil alimentar cu 
proiecte depuse către finanțare UE cu o valoare de 
peste 1 mil EUR. (Tecsa SRL - Modernizare fabrică 
de biscuiți, Luvy Company SRL - înființare lanț 
integrat în unitatea de panificație). 

Dependența față de angajatorii mari în domenii 
volatile din perspectiva relocării companiilor în 
căutarea unor avantaje noi privind costul redus al 
forței de muncă. 

Infrastructura educațională în domeniul tehnic 
insuficient dezvoltată și dotată. 

Principalele sectoare care angajează forța de 
muncă locală desfășoară activități economice slab 
productive, transpuse într-un nivel salarial redus, 
neatractiv pentru retenția forței de muncă 
(agricultură, industrie ușoară, comerț). 

Spirit antreprenorial redus accentuat de 
oportunități limitate, un mediu de afaceri slab 
productiv, infrastructură hard și soft deficitară și 
reducerea numărului de tineri.  

Calitatea redusă a vieții (dată de servicii publice 
insuficient dezvoltate și performante). 

Dotarea tehnică slabă a sectorului agricol, mai ales 
în cadrul exploatațiilor agricole de subzistență. 

Promovarea insuficientă a finanțărilor europene. 

Incapacitatea agricultorilor de a accesa și 
implementa proiecte din fonduri structurale 
europene. 

Deteriorarea terenurilor agricole în lipsa unor 
practici de agricultură sustenabilă. 

Administrarea necontrolată a îngrășămintelor 
chimice pe terenurile agricole ce are ca efect 
poluarea chimică a solului şi implicit a pânzei 
de apă freatică din sol precum și eroziunea 
solului. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Dezvoltarea în complementaritate cu municipiul 
Alexandria ca urmare a efectelor de aglomerare 
(distanța rutieră de aproximativ 30 km).   

Valorificarea oportunităților privind calificarea 
forței de muncă prin accesarea diferitor programe 

Atragerea forței de muncă tinere dinspre 
municipiul Alexandria și alte centre urbane din 
apropiere (București, Craiova) după terminarea 
studiilor. 

Declinul demografic de la nivel național ce 
accentuează problemele structurale ale forței de 
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(colaborare între sistemul de educație local și 
regional și principalii angajatori privați). 

Atragerea de noi companii cu capital străin în 
domeniul industrial sau logistic (pe fondul 
existenței unei platforme industriale dezafectate 
ce poate servi drept teren disponibil). 

Disponibilitatea finanțărilor europene în sectorul 
agriculturii. 

Interes pentru achiziționarea și arendarea 
terenurilor agricole de investitori privați. 

Posibilitatea dezvoltării unor forme de agricultură 
ecologică. Cultura ecologică oferă un potențial mai 
bun al prețurilor produselor recoltate și acces la 
programele de subvenții dedicate special acestui 
domeniu. 

Posibilitatea producătorilor locali de a accesa piețe 
de desfacere externe prin intermediul 
platformelor online (de exemplu malltaranesc.ro, 
produsinteleorman.ro). 

Dezvoltarea în complementaritate cu alte orașe 
din județ pentru asigurarea unei mase critice de 
forță de muncă și piață de cosum. 

muncă, ducând la dezechilibre între populația 
activă și inactivă. 

Continuarea crizei economice generate de 
pandemia de COVID-19, cu implicații asupra 
scăderii vânzărilor și a capacității de finanțare a 
afacerilor, respectiv asupra asigurării locurilor de 
muncă. 

Creșterea perioadelor de secetă pe timpul 
unui an coroborată cu lipsa sistemelor de 
irigații conduce la producții agricole scăzute 
și de slabă calitate. 

 

 

5.6. CONCLUZII, PRINCIPALELE PROVOCĂRI ȘI POSIBILE 
INTERVENȚII/RECOMANDĂRI 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Mediul economic local bazat pe sectoare slab 
productive și afectate de concurență prin prisma 
costurilor reduse ale forței de muncă (textile, 
confecții).  

Potențialul agricol existent, insuficient valorificat la 
nivel regional, național și internațional. 

 

Susținerea sectoarelor cu potențial pornind de la 
valorificarea resurselor deja existente – agricultura 
și domeniile conexe care aduc valoare adăugată 
mai mare (industria alimentară, logistică) prin 
crearea de piețe de desfacere și distribuție (spații 
logistice mari și moderne pentru cereale, piețe 
agroalimentare pentru comerțul en-gros și en-
detail cu dotări moderne care să permită 
comercializarea pe o durată mai mare de timp). 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Promovarea producătorilor locali la nivel regional 
și național prin intermediul unor platforme 
dedicate de tip „from farm to fork”/ facilitarea 
accesului acestora la platforme deja existente (ex. 
produsînTeleorman.ro), sprijinirea creării de 
parteneriate cu industria HORECA din zonele 
urbane aglomerate din jur (București). 

Crearea unui birou de informare și sprijin pentru 
toate tipurile de companii ce promovează sursele 
de finanțare disponibile, oferă consiliere cu privire 
la modul de accesare a fondurilor, facilitează 
accesul companiilor la servicii specializate de 
sprijin pentru afaceri. 

Dinamism economic redus, investiții străine 
limitate și în scădere, antreprenoriat foarte scăzut 
și cu o rată de supraviețuire mică. 

Elaborarea unei pagini dedicate pe site-ul primăriei 
care să cuprindă elementele esențiale promovării 
municipiului ca potențială destinație de investiții, 
având în centru platformele industriale existente. 
Pagina va conține detalii privind resursele de teren 
existente, dotările privind utilitățile, costurile și 
alte facilități puse la dispoziție de municipalitate, 
iar toate informațiile vor fi elaborate și în limba 
engleză. 

Posibilitatea de consolidare și dezvoltare a unor 
forme de agricultură ecologică. Cultura ecologică 
oferă un potențial mai bun al prețurilor produselor 
recoltate și acces la programele de subvenții 
dedicate special acestui domeniu. 

Înființarea unor organizații și/sau asociații 
profesionale de sprijin a producătorilor (de 
exemplu Cluster Agricultură ecologică, Asociația 
pentru promovarea Agriculturii Ecologice și 
Sustenabile). 

Productivitatea redusă a muncii în sectorul agricol 
local. 

Facilitarea implementării soluțiilor tehnologice 
SMART în vederea unei creșteri a productivității 
muncii și a randamentului la hectar. 

Degradarea terenurilor din cauza exploatării 
intensive şi haotice, cât și poluarea chimică a 
solului datorită administrării necontrolate a 
îngrășămintelor chimice. 

Promovarea practicilor agricole sustenabile. 

Absorbție scăzută a fondurilor europene în 
sectorul agricol. 

Promovarea finanțărilor europene pentru sectorul 
agricol și educarea fermierilor cu privire la 
atragerea finanțărilor și implementarea 
proiectelor. 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Avantaj comparativ la exportul produselor 
vegetale. 

Axarea pe creșterea provenită din export, inclusiv 
mizarea pe o creștere a produselor ecologice. 
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6. PROFIL SPAȚIAL ȘI FUNCȚIONAL ȘI 
CALITATEA LOCUIRII 

Prin prezentul capitol se urmărește realizarea unei analize calitative a spațiului urban cu toate 
componentele și caracteristicile sale: configurația spațială, principalele zone funcționale ale 
teritoriului intravilan și relația dintre acestea, identificarea tendințelor de dezvoltare spațială, 
analiza tipologiei locuirii și calitatea acesteia, specificul patrimoniului construit, configurația și 
calitatea spațiilor publice, inclusiv a spațiilor verzi, tipologia peisajelor regăsite pe teritoriul 
municipiului și elementele caracteristice ale imaginii urbane a municipiului Roșiori de Vede.  

 

6.1. EVOLUȚIA ȘI CARACTERISTICILE SPAȚIALE ALE 
MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE 

Municipiul Roșiori de Vede prezintă caracteristici specifice orașelor dezvoltate în mod organic, 
amplasate în zone de câmpie.   

Din punct de vedere al tipologiei spațiale, municipiul Roșiori de Vede este un oraș dezvoltat în 
lungul a două axe principale:  axa principală nord-sud, formată din Str. Dunării – Str. Rahovei – Str. 
Carpați, care, în partea de nord se finalizează în zona gării iar în partea de sud se continuă în afara 
municipiului făcând legătura cu rețeaua națională de circulații (DN6); cea  de-a două axă de 
dezvoltare, transversală, are direcția nord-vest – est, este formată din Str. Oltului – Str. Rahova – 
Str. Mărășești care, la fel ca axa principală de dezvoltare, face legătura dintre oraș și teritoriul 
județean (DJ 612C) și gara amplasată în partea de est. În lungul acestor două axe se dezvoltă zona 
centrală a municipiului, în care sunt amplasate principalele instituții publice și principalele dotări 
socio-culturale.  

Dezvoltarea municipiului în partea de nord, est și sud într-o măsură mai mică este limitată din 
cauza barierei antropice reprezentată de liniile de cale ferată. În partea de vest, bariera antropică 
este dată de drumul național, la care se adaugă o barieră naturală, reprezentată de zonele de deal.  

Trama stradală este, în cea mai mare parte, dezvoltată organic, pe perioade lungi de timp, cu 
numeroase străzi cu traseu sinuos, și prezintă o adaptare la direcțiile generale de înclinare ale 
teritoriului. Un procent foarte mare al parcelarului, din zonele periferice și pericentrale, în special, 
în zona de sud, păstrează caracteristicile parcelarului de tip rural, cu parcele adânci, cu grădini 
dezvoltate în partea posterioară. În zona centrală și în partea de nord, se remarcă o densitate mai 
mare a locuirii și un procent mai ridicat de ocupare al terenurilor, cu parcele de dimensiuni mai 
mici, de dimensiuni relativ egale.  

Peste acest țesut urban tradițional, dezvoltat organic, s-au suprapus operațiuni de sistematizare 
și îndreptare a străzilor (Str. Carpați, Str. Republicii, Str. M. Eminescu, Str. Stelian Popescu, Str. Sf. 
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Vineri, Str. 1 Mai) ceea ce a condus la creșterea coerenței tramei stradale, la o conectare mai bună 
a străzilor principale și la o fluidizare a circulațiilor; operațiuni de parcelare a unor terenuri de 
dimensiuni mai mari în partea de nord și partea de sud-vest a muncipiului (Fundăturile Stelian 
Popescu 1 și 2, Fundăturile Corlătescu 1-3, Fundătura Mihalache, Fundătura Sănătății, Fundăturile 
Călușari 1 -3, Fundătura Carpați) ceea ce a condus la apariția unor parcele de foarte mici 
dimensiuni, cu străzi foarte înguste (cu lățime de 3-6m), cu circulații pietonale subdimensionate 
sau inexistente, lipsite de vegetație de aliniament.  

Din perioada ante 1948 se păstrează un număr semnificativ de instituții publice, unități socio-
culturale și zone de agrement importante la nivel municipal, precum Primăria, judecătoria, spitalul 
”vechi”, Liceul Anastasescu, Liceul Agricol, Școala nr. 5, Grădina Publică, Baia Publică, Gara de Est, 
Cinematograful Carpați,  dar și unități de producție și prelucrare a produselor agricole: moara de 
pe  Str. Izbiceanu, Uzina Electrică. O mare parte a acestui fond construit este în prezent 
nefuncțional, fiind necesare operațiuni de refuncționaliare.  

În perioada socialistă intervențiile asupra țesutului urban s-au concentrat pe realizarea de locuințe 
muncitorești amplasate în zona Gării de Nord, prin realizarea de parcelări de locuințe individuale, 
cuplate (Aleea CFR 2) și locuințe colective joase (P+1) cu apartamente de mici dimensiuni, 
considerate în prezent, locuințe de slabă calitate.  

Modificările semnificative aduse țesutului urban al orașului au avut loc în perioada 1960-1989, 
prin inserarea în cadrul țesutului urban constituit a: zonelor de locuințe colective în zona centrală, 
în perimetrul comercial anterior al orașului (Str. Dunării, Str. Rahovei) și a unităților comerciale și 
de servicii specifice zonei centrale amplasate în clădiri cu o arhitectură reprezentativă pentru anii 
1960-1970 (Magazinul Macul, Hotel Vedea, sediul Poștei, sediul CEC); zonelor de locuințe din 
partea de nord, în continuare dezvoltate ca locuințe muncitorești (zonele Izbiceanu, CFR, 
Republicii, Carpați) și din partea de sud (zona Metropolis, adiacentă Str. Dunării), amenajarea de 
zone de agrement și recreere în corelare cu noile zone de locuințe colective (Parcul Bălcescu, 
Parcul Central, Stadionul); extinderea infrastructurii socio-culturale (Spitalul Caritas, numeroase 
școli și licee, Casa de Cultură, Cinematograful Modern); zonelor industriale de mari dimensiuni: 
platforma industrială Str. Oltului, amplasată în zona periferică și Uzina de Vagoane amplasată în 
afara orașului. 

În Perioada post 1990 s-au produs modificări minore ale țestului urban, care s-au concretizat la 
nivel de fond construit, prin inserții punctuale de clădiri și dezvoltarea zonei industriale  amplasată 
în partea de est a căii ferate. Dezvoltarea zonelor de locuit s-a realizat atât intensiv, prin creșterea 
densității în zonele deja constituite, utilizarea unor indici mari pentru parcele de mici dimensiuni 
(zona de nord); dar și extensiv, în mod organic, prin conversia funcțională a unor zone agricole din 
partea de sud , din zona periferică. 
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FIGURA 71 – EVOLUȚIA FONDULUI CONSTRUIT DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2006-
2019 

 

Sursă: Prelucrare proprie 
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În cazul municipiului Roșiori de Vede, analiza numărului total de autorizații de construire eliberate 
anual în intervalul 2007-2019 ilustrează tendință generală de scădere, începând cu anul 2009, 
ajungând de la 43 de autorizații de construire eliberate la 16 de autorizații de construire eliberate 
în anul 2019.   

Analiza numărului de autorizații de construire eliberate pe categorii de construcții, ilustrează 
faptul că cele mai multe autorizații de construire au fost eliberate pentru construcții rezidențiale. 
Se observă faptul că lipsesc autorizațiile de construire eliberate pentru construcții administrative 
sau sociale, în timp ce autorizațiile de construire eliberate pentru construcții destinate activităților 
economice, sunt foarte puține (cca 5% din numărul total).  

FIGURA 72 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE ELIBERATE ANUAL, 
PE CATEGORII DE CONSTRUCȚII, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

Numărul de construcții finalizate în perioada 2007-2019, este aproximativ egal cu cel numărului 
de autorizații de construire finalizate în această perioadă, ceea ce se reprezintă o rată foarte mare 
de proiecte imobiliare duse la bun sfârșit. Procentul relativ ridicat de construcții finalizate din 
fonduri publice în anii 2009, 2010, 2014 și 2017 ilustrează un interes al administrației publice în 
dezvoltarea fondului construit de locuințe al municipiului. Se poate presupune că numărul mare 
de construcții realizate din fonduri publice se datorează proiectelor de realizare de locuințe ANL.  

Analiza numărului de construcții finalizate în perioada 2007-2019,  ilustrează un grad relativ redus 
de înnoire a fondului construit destinat locuințelor, având în vedere numărul total de locuințe din 
municipiu și vechimea acestora. În medie, în această perioadă au fost finalizate, anual, 27 locuințe. 
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FIGURA 73 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE CONSTRUCȚII FINALIZATE, PE SURSE DE 
FINANȚARE, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

 

6.2. PROFIL FUNCȚIONAL. ZONE DE DEZVOLTARE 

PROFIL FUNCȚIONAL | Zonele funcționale principale identificate la nivelul municipiului Roșiori de 
Vede și configurarea acestora sunt cele specifice unui oraș de dimensiuni mici-mijlocii: zona 
centrală, zonele de locuințe (individuale și colective), zonele industriale și zonele de sport și 
agrement. 

Zona centrală a municipiului Roșiori de Vede, are dimensiuni relativ restrânse și este concentrată 
în lungul Str. Dunării și Str. Rahovei și în zonele imediat adiacente acestora. Zona concertează 
principalele instituții publice, construcții socio-culturale (muzeu, bibliotecă, clubul copiilor, 
cabinete medicale de specialitate, școli), instituții publice (primăria și serviciile deconcentrate ale 
instituțiilor publice centrale), spații de birouri și numeroase spații comerciale, inclusiv piața 
agroalimentară și spații de recreere. Fondul construit din zona centrală este dominat de locuințele 
colective cu parter comercial amplasate în lungul Str. Dunării și Str. Rahovei.  

 Zonele de locuințe se împart în două categorii: zonele de locuințe colective, amplasate în zona 
centrală (Str. Dunării și Str. Rahovei), zona pericentrală (Str. Dunării, Str. Carpați) și zona periferică 
din partea de nord (Str. Izbicenau, Str. CFR),  și zonele de locuințe individuale.  
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Ansamblurile de locuințe colective prezintă o densitate relativ ridicată a construcțiile, spațiile 
interstițiale rămase având dimensiuni reduse, care permit într-o mică măsură organizarea în mod 
corespunzător a unor zone de socializare, spații verzi, locuri de joacă, parcări de reședință sau 
centre de cartier. Modul de realizare a unor ansambluri, prin inserția în cadrul țesutului urban 
tradițional, face dificilă amenajarea și ierarhizarea spațiilor interstițiale într-un mod 
corespunzător, care să satisfacă cerințele de circulații și pe cele de socializare ale comunităților 
locale (Str. Rădulescu – Str. Gherea, Str. Kogălniceanu, Aleea CFR).  

În cazul acestor ansambluri se pot identifica câteva zone libere, amplasate în zone centrale, în care 
se pot amenaja spații verzi și zone de socializare de dimensiuni (Str. Sănătății – Str. Carpați – Str. 
Republicii, Str. Elena Doamna – Str. Mihai Bravu). De asemenea, în cadrul acestor ansambluri se 
pot identifica punctele termice, componente ale rețelei de termoficare, nefuncționale în prezent, 
care se pot refuncționaliza și transforma în centre comunitare sau spații comerciale de cartier.  

Calitatea slabă a spațiilor adiacente clădirilor de locuințe colective ilustrează un interes redus al 
comunităților locale și o lipsă de fonduri a administrației publice pentru a elabora investiții de 
modernizare a acestor spații. În aceste situații presiunea pusă pe infrastructura zonei centrale și a 
zonei de agrement este mult mai mare. 

FIGURA 74 – SPAȚII ADIACENTE LOCUINȚELOR COLECTIVE, STR. ELENA DOAMNA – STR. 
MIHAI BRAVU 

 

Sursă: Arhiva consultantului 

În zonele de locuințe individuale sunt inserate dotări de proximitate de interes cotidian: comerț 
en-detail, farmacii, cabinete medicale, cabinete veterinare etc, dar și unități de învățământ (creșe, 
școli, licee) și unități de cult. Caracteristicile zonelor de locuințe sunt prezentate mai jos, în 
capitolul dedicat locuirii. 

Zonele industriale principale sunt concentrate în zonele periferice sau la distanțe considerabile de 
zonele constituite: platforma industrială din partea de nord-vest (Str. Oltului) unde sunt amplasate 
numeroase fabrici de textile și de mobilier și din care un procent ridicat al fondului construit nu 
este utilizat aflându-se în stare avansată de degradare; uzina de vagoane din partea de sud a 
municipiului, nefuncțională și aflată în stare avansată de degradare; zonele de depozite, 
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gospodărie comunală și unități agricole dezvoltată în partea de est și sud-est, în lungul căii ferate, 
unitățile agricole, amplasate izolat în teritoriu, în lungul DN 65A (spre Turnu Măgurele). La acestea 
se adaugă uniăți industriale de dimensiuni medii și mici încadrae în țesutul urban constituit, dintre 
care se remarcă foata uzină electrică, monument istoric, în prezent nefuncțională.  

În cazul acestor unități industriale nefuncționale de pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede, 
zone de tip brownfield, sunt necesare operațiuni de restructurare sau regenerare urbană și 
reconversie funcțională a fondului construit. În cazul acestor zone, în funcție de amplasament, 
dimensiuni, poziție în cadrul municipiului, stare a fondului construit, există posibilitatea de 
integrare a unor activități economice care să aducă plus valoare municipiului sau a unor unități 
sociale sau culturale, necesare creșterii calității vieții în municipiu. De asemenea, trebuie avută în 
vedere nevoia de realizare de diferite operațiuni premergătoare de pregătire a terenurilor pentru 
a putea primi funcțiuni și activități noi (operațiuni de decontaminare sau ecologizare a terenurilor, 
demolări de clădiri, desființări ale rețelelor tehnice subterane). Prin reconversia acestor foste zone 
industriale, se are în vedere o valorificare durabilă a resurselor existente, limitând dezvoltarea 
orașului în afara zonelor deja constituite și o creștere a calității fondului urban în zonele 
respective, cu impact asupra creșterii calității locuirii în zonele adiacente.  

Este necesar ca pentru conversiile funcționale ale zonelor industriale sau pentru operațiunile de 
dezvoltare a zonelor comerciale/ industriale de mari dimensiuni în afara zonelor constituite să fie 
luate în considerare aspecte precum facilitarea accesului la rețele tehnico-edilitare, la transport 
public, la infrastructură logistică eficientă (spații de depozitare, cu zone de parcare și 
infrastructură de transport adaptată cererii etc), acestea fiind obligatorii pentru obținerea unui 
nivel sporit de atractivitate pentru noi investiții. 

Zona de sport și agrement a municipiului Roșiori de Vede, ocupă dimensiuni foarte restrânse fiind 
localizată în 3 zone importante: zona centrală (Parcul Central), zona pericentrală (Stadionul și 
Grădina Publică) și zona de nord (Ștrandul și Parcul Bălcescu). Zonele adiacente râurilor Bratcov, 
Vedea și Urlui prezintă potențial de amenajare a unor spații verzi de recreere și agrement.  

Se recomandă dezvoltarea și extinderea zonei adiacente râului Vedea, și includerea de noi 
activități recreative și de petrecere a timpului liber care să asigure o gamă variată de mijloace de 
petrecere a timpului liber, accesibile pentru comunitatea locală și pentru locuitorii din localitățile 
învecinate.  

Analiza bilanțului funcțional al teritoriului intravilan al  municipiului Roșiori de Vede, elaborat în 
cadrul PUG al municipiului Roșiori de Vede din anul 2016, în curs de elaborare, ilustrează faptul că 
funcțiunea dominată, acoperind circa jumătate din teritoriul intravilan, este cea de locuire 
individuală și colectivă (48,4% din suprafața totală). Circa un sfert din teritoriu este ocupat de 
unități industriale și unități agricole, in timp ce suprafețele destinate instituțiilor publice și 
activităților comerciale ocupă mai puțin de 5% din suprafața teritoriului. Această ierarhie relevă 
importanța ridicată a zonelor industriale și agricole în profilul spațial al municipiului dar și 
necesitatea de investiții în dezvoltarea infrastructurii de servicii socio-culturale și atragerea de 
servicii comerciale. Se remarcă procentul foarte redus al spațiilor verzi, cca 3% din suprafața 
teritoriului. În calitate de nod feroviar, municipiul dedică un procent semnificat al teritoriului 
infrastructurii feroviare (7,77%). 
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FIGURA 75 – BILANȚUL TERITORIAL EXISTENT, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2016, % 

 

Sursă: Planul Urbanistic General al Municipiului Roșiori de Vede, 2016 

DEZVOLTARE URBANĂ | Municipiul Alexandria prezintă o dezvoltare și expansiune urbană bine 
controlată și extrem de puțin extinsă în teritoriu. În cele mai multe cazuri, dezvoltarea s-a realizat 
în interiorul zonelor construite existente, cu extinderi punctuale, minore, în partea de est a 
municipiului, în teritoriul cuprins între calea ferată și râul Vedea. În ultimele două decenii,  
investițiile publice importante au constat în construirea noului Spital TBC, construirea sălilor de 
sport, refacerea pieței agro-alimentare, construirea locuințelor ANL și demararea proiectului de 
modernizare a Cinematografului Modern.  

În ceea ce privește dezvoltarea rețelei de spații comerciale, în prezent este în desfășurare un roiect 
de realizare a unei unități comerciale de dimensiuni mari (cca 6.000 mp suprafață utilă), în partea 
de nord a municipiului, în vecinătatea Gării de Nord. Acest proiect face parte dintr-un proiect mai 
amplu al Societății Scallier de dezvoltare a unor parcuri de retail la nivel național, în cadrul bradului 
Funshop Park. 

 

6.3. LOCUIRE. CALITATEA LOCUIRII 

FONDUL LOCATIV | În municipiul Roșiori de Vede, zona funcțională dominantă este cea de locuire 
individuală (45,73% din suprafața teritoriului în anul 2016), cu suprafețele destinate locuirii 
colective ocupând un procent redus din suprafața teritoriului (2,69%). Astfel, zonele de locuințe 
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ocupă 585,9 ha din cele 1.210,3 ha ale teritoriului intravilan43. În cadrul zonelor de locuințe, 
principala tipologie fiind cea a locuințelor individuale, izolate pe lot, cu regim mic de înălțime (P – 
P+1).  

În municipiul Roșiori de Vede, în anul 2019, erau 11.800 locuințe, ceea ce se traduce printr-o 
medie de 2,63 locuitori/ gospodărie.  În anul 2019, în municipiul Roșiori de Vede, conform datelor 
furnizate de SC Apaserv SA, se regăsesc 5.833  locuințe sunt amplasate în cadrul ansamblurilor de 
locuințe colective; ceea ce reprezintă un procent de 49,4 % din numărul total de locuințe.  

În ceea ce privește regimul de proprietate al locuințelor, municipiul Roșiori de Vede se încadrează 
în specificul național, în care marea majoritate a locuințelor se află în proprietate privată. În anul 
2019, în municipiul Roșiori de Vede, 97,91% din locuințe sunt în proprietate privară, la un procent 
asemănător aflându-se și municipiul Alexandria (97,3%). În perioada 2007-2019 procentul 
locuințelor aflate în proprietate privată s-a păstrat relativ constant, în jurul valorii de 98%.  

FIGURA 76 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE LOCUINȚE, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2007-
2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

În municipiul Alexandria, așa cum s-a specificat anterior, se regăsește un număr redus de locuințe 
realizate din fonduri publice. În perioada 2007-2019 numărul total a crescut de la 197 locuințe la 
247 (2,19%).  

În funcție de tipologia acestora, locuințele aparținând fondului locativ de stat, existente în 
municipiul Alexandria, se împart în următoarele categorii: locuințele colective realizate prin 
fonduri ANL și locuințe sociale, localizate în clădiri de locuințe colective.  

 

43 Cf. Planului Urbanistic General al municipiului Roșiori de Vede, 2016, în curs de elaborare 
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În anul 2020, sunt înregistrate 23 unități locative în locuințele sociale, amplasate în zona CFR și 
198 unități locative în clădirile construite prin finanțare ANL. Locuințele ANL sunt localizate în 4 
zone: Str. Sf. Teodor, Aleea Parc Nord (zona CFR), Str. Oltului și Str. Republicii.   

CALITATEA LOCUIRII | Calitatea locuirii este dată de un cumul de factori interni locuinței și externi 
acesteia. Factorii externi locuinței sunt analizați în capitolele următoare: proximitatea spațiilor 
verzi; proximitatea serviciilor cotidiene; calitatea infrastructurii rutiere; existența unor zone cu 
vulnerabile la riscuri naturale (zonele din partea de est vulnerabile la inundații); zone cu o calitate 
scăzută a factorilor de mediu (zonele cu poluare fonică din lungul circulațiilor principale); siguranța 
publică, existența funcțiunilor complementare locuirii și densitatea locuirii și altele.  

În ceea ce privește factorii interni, specifici clădirilor de locuit, aceștia sunt analizați în continuare: 
număr de camere/locuință; suprafață construită/locuitor, vechimea locuințelor, tipologia locuirii, 
branșamentul la rețelele  tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie 
electrică, alimentare cu gaze naturale), existența unor facilități în cadrul locuințelor. 

În ceea ce privește confortul locuirii, la nivel județean se poate analiza numărul mediu al 
camerelor de locuit aferent unei locuințe, care depășește media la nivel național: la nivelul 
județului Teleorman, media este de 2,9 camere/locuință, în timp ce la nivel național media este 
de 2,7 camere/locuință. Același decalaj se menține și în cazul analizei mediului urban la nivel 
județean și național: 2,7 camere/locuință la nivel județean și 2,5 camere/locuință la nivel național. 
Această analiză indică faptul că, în cazul așezărilor urbane din județul Teleorman, în comparație 
cu media națională din zonele urbane, a existat o posibilitate mai mare de extindere în teritoriu a 
fondului construit destinat locuirii.  

Fenomenul de scădere a populației, dezvoltare continuă a fondului construit destinat locuirii, 
numărul semnificativ de locuințe cu durată de viață depășite, schimbarea dinamicii familiale în 
care din ce mai puține gospodării adăpostesc mai multe familii (generații succesive) au condus la 
creșterea semnificativă în perioada analizată a suprafeței locuibile aferente 44 fiecărui locuitor.  

În municipiul Roșiori de Vede suprafața locuibilă aferentă unui locuitor, în anul 2019, este de 18,6 
mp/locuitor, cu cca 60% mai mult decât în anul 2007 când se situa la valoarea de 12,3 mp/locuitor. 
În anul 2011 a avut loc o creștere semnificativă a valorii, ca urmare a actualizării datelor statistice 
pe baza rezultatelor Recensământului Populației și Locuințelor 2011.  

Din analiza exigențelor minime pentru locuințe, prevăzute în Legea locuinței nr. 114/1996, rezultă 
o suprafață minimă construită desfășurată de 21,38mp/locuitor și o suprafață minimă locuibilă de 
18 mp/locuitor 45. În prezent, municipiul Roșiori de Vede se situează cu puțin peste exigențele 
minime, referitoare la suprafața locuibilă. În acest sens, se recomandă luarea de măsuri de 
stimulare a dezvoltării fondului construit destinat locuirii, în vederea creșterii calității locuirii. 

 

44 Suprafața locuibilă este suprafața desfășurată a încăperilor de locuit. Ea cuprinde suprafața 
dormitoarelor și a camerei de zi. Cf. Legii nr. 114/1996 (republicată) 
45  Se consideră suprafață locuibilă suprafața desfășurată a încăperilor de locuit (cuprinde 
suprafața dormitoarelor și a camerei de zi) 
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FIGURA 77 – EVOLUȚIA SUPRAFEȚEI LOCUIBILE AFERENTE UNUI LOCUITOR 
(MP/LOCUITOR), RESPECTIV AFERENTE UNEI LOCUINȚE (MP/LOCUINȚĂ), MUNICIPIUL 
ROȘIORI DE VEDE, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

Prin comparație cu celelalte centre urbane din județul Teleorman, în anul 2019, municipiul Roșiori 
de Vede se situează pe locul trei, după orașul Zimnicea și municipiul Alexandria, la același nivel cu 
media mediului urban din județul Teleorman (18,6 mp/locuitor) și sub media județeană și media 
națională pentru mediul urban (19,1 mp/locuitor). 

FIGURA 78 – SUPRAFAȚA LOCUIBILĂ AFERENTĂ UNUI LOCUITOR, MUNICIPIUL ROȘIORI DE 
VEDE ȘI JUDEȚUL TELEORMAN, 2019, MP/LOCUITOR 

 

Sursă: INS Tempo online 
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În municipiul Roșiori de Vede suprafața locuibilă medie aferentă unei locuințe, a înregistrat o 
evoluție ascendentă în perioada 2007 – 2019 (de la 39,3 mp/locuință la 48,8 mp/locuință). Se 
observă o reglare a suprafețelor ca urmare a rezultatelor RPL 2011, printr-un salt de circa 9 mp.  

În anul 2019, suprafața locuibilă aferentă unei locuințe, în municipiul Roșiori de Vede se situează 
foarte puțin peste media națională a zonelor urbane (48 mp/locuință) și la un nivel asemănător 
cu municipiul Alexandria (49 mp/locuință), cu mult peste media județeană (41 mp/locuință) și 
simțitor peste media zonelor urbane din județ (46,4 mp/locuință).  

FIGURA 79 – SUPRAFAȚA LOCUIBILĂ PE LOCUINȚĂ, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, MEDIA 
JUDEȚEANĂ, MEDIA NAȚIONALĂ, 2019, MP/LOCUINȚĂ 

 

Sursă: INS Tempo online 

Aceleași fenomene care au condus la creșterea suprafeței locuibile aferentă fiecărui locuitor, au 
generat și o scădere a numărului mediu de locuitori dintr-o gospodărie. În acest context, 
fenomenul de scădere a numărului de generații care locuiesc într-o gospodărie a jucat un rol 
important. În municipiul Roșiori de Vede, numărul mediu de locuitori dintr-o locuință a scăzut 
constant în perioada 2007-2019, ajungând de la 3,19 locuitori/gospodărie, în anul 2007, la 2,62 
locuitori/gospodărie, în anul 2019. 

FIGURA 80 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI MEDIU DE LOCUITORI/GOSPODĂRIE, MUNICIPIUL 
ROȘIORI DE VEDE, 2007-2019 
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Sursă: INS Tempo online 

Indicatorul referitor la numărul mediu de persoane pe locuință este calculat, în mod oficial, având 
la bază datele colectate la realizarea Recensământului Populației și Locuințelor din anul 2011. În 
cazul municipiului Roșiori de Vede valoarea este de 2,63 persoane/gospodărie, aceasta fiind sub 
cea județeană (2,64 persoane/gospodărie), inclusiv media județeană a centrelor urbane (2,58 
persoane/gospodărie) și cea națională (2,66 persoane/gospodărie) 46.  

În anul 2019, prin comparație cu celelalte centre urbane din județul Teleorman, municipiul Roșiori 
de Vede se situează pe primul loc, peste media județeană urbană și peste media națională a 
zonelor urbane. 

FIGURA 81 – NUMĂRUL MEDIU DE LOCUITORI/GOSPODĂRIE, MUNICIPIUL ROȘIORI DE 
VEDE, MEDIUL URBAN, MEDIA JUDEȚEANĂ, MEDIA NAȚIONALĂ, 2011 VS 2019 

 

Sursă: INS Tempo online, RPL 2011 

În ceea ce privește gradul de dotare a locuințelor cu instalații tehnico-edilitare (alimentare cu apă, 
canalizare, alimentare cu energie electrică, încălzire centralizată) și dependințe (existența 
bucătăriilor și băilor în interiorul locuințelor), datele oficiale extrase din RPL 2011, ilustrează faptul 
că, pentru categoriile alimentare cu apă, instalații de canalizare, instalații electrice, dotarea 
locuințelor cu bucătării și băi în locuințe, municipiul Roșiori de Vede se situează sub media 
centrelor urbane județene, în timp ce pentru categoria încălzire centrală, municipiul se situează 
un pic peste media centrelor urbane județene. Municipiul se situează pentru toate categoriile 
peste media națională. În comparație cu municipiul Alexandria, municipiul Roșiori de Vede se 
situează pe o poziție inferioară. 

 

46 Rezultatele RPL 2011, http://www.recensamantromania.ro/wp-
content/uploads/2012/08/TS2.pdf 
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urban

Media 
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Media 
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TABEL 21 – DOTAREA LOCUINȚELOR CONVENȚIONALE CU INSTALAȚII ȘI DEPENDINȚE DIN 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ȘI JUDEȚUL TELEORMAN, 2011, % 

UAT 

LOCUINȚE CARE DISPUN DE: LOCUINȚE CARE AU: 

ALIMENTARE 
CU APĂ ÎN 
LOCUINȚĂ 
(% față de 

total) 

INSTALAȚIE 
DE 

CANALIZARE 
ÎN 

LOCUINȚĂ 47 
(% față de 

total) 

INSTALAȚIE 
ELECTRICĂ 
(% față de 

total) 

ÎNCĂLZIRE 
CENTRALĂ 

48 (% față de 
total) 

BUCĂTĂRIE 
ÎN 

LOCUINȚĂ 
(% față de 

total) 

BAIE ÎN 
LOCUINȚĂ 
(% față de 

total) 

Media 
națională 

66,7 65,1 96,6 44,4 84,6 61,9 

Județul 
Teleorman 

40,4 38,5 94,7 16,3 82,3 37,8 

Județul 
Teleorman 
– urban 

82,7 80,8 96,7 48,2 90,3 79,4 

Municipiul 
Roșiori de 
Vede 

79,0 76,3 95,3 51,5 86,1 75,4 

Municipiul 
Alexandria 

95,0 93,8 97,8 58,3 94,4 91,3 

Sursă: RPL 2011 

Vechimea locuințelor este un criteriu important în evaluarea calității locuirii. În conformitate cu 
HG nr. 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 
funcționare a mijloacelor fixe, Art. 7, perioada normală de funcționare (amortizarea investiției) a 
clădirilor de locuit este de 40-60 de ani, în timp ce pentru locuințele sociale, perioada normală de 
funcționare este de 32-48 de ani.  

În cazul municipiului Roșiori de Vede, majoritatea fondului construit destinat locuirii se apropie 
de acest prag, sau a fost depășit. În acest sens, este necesar a se evidenția existența numărului 
semnificativ de locuințe colective construite în anii 1960-1970, cu un termen de amortizare în anii 
2010-2020 (raportat la o perioadă normală de funcționare medie, de 50 de ani) sau în anii 2020-
2030 (raportat la o perioadă normală de funcționare maximă, de 60 de ani), în cazul în care 
clădirile au fost păstrate într-o stare bună până în prezent. În cazul acestor locuinte, însă, trebuie 

 

47 Care dispun instalații de canalizare la o rețea publică, la un sistem propriu sa58,3u altă situație 
48 Termoficare și centrală termică proprie 
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ținut cont că au fost supuse unor cutremure importante (1977, 1986) care au afectat structura de 
rezistență a construcțiilor.  

Ansamblurile de locuințe colective realizate în anii 1960-1970, reprezintă un procent semnificativ 
al fondului locativ al municipiului Roșiori de Vede. În cazul acestor locuințe care au depășit sau se 
apropie de finalizarea ciclului de viață, sunt necesare, în următoarea decadă, proiecte de 
reabilitare și modernizare a clădirilor și de regenerare urbană a zonelor aferente pentru a le 
transforma în zone corespunzătoare cerințelor actuale de locuire.  

În cazul locuințelor sociale (muncitorești), construite în ani 1950-1960, termenul de amortizare 
2000-2010 (raportat la o perioadă normală de funcționare maximă, de 48 de ani), fiind necesare, 
cu prioritate, lucrări de modernizare și reabilitare.  

În următoarea decadă este necesar să se realizeze lucrări de reabilitare a fondului construit 
existent, inclusiv intervenții structurale și lucrări de modernizare a instalațiilor edilitare, pentru a 
corespunde cerințelor actuală de eficiență energetică, echipare tehnică, confort al locuirii, 
rezistență structurală și estetică arhitecturală. Aceste intervenții este recomandat să aibă în 
vedere creșterea atractivității și a nivelului de confort al locuințelor, pentru a preveni fenomene 
precum relocarea populației din clădirile de locuințe colective către locuințele individuale, pe 
parcelă, în zonele periferice ale municipiului sau în zona periurbană (fapt ce conduce la 
necesitatea extinderii infrastructurilor de dotări și echipamentelor publice în aceste zone).  

Locuințele individuale existente în municipiul Roșiori de Vede se pot încadra în următoarele 
categorii în funcție de vechime și tipologie:  

• Locuințele individuale construite ante 1948 se împart în două categorii: locuințele 
construite la începutul sec. al XX-lea, în perioada antebelică, sunt clădirile monumente 
istorice, cu o valoare arhitecturală și urbanistică mare, majoritatea aflându-se în stare 
bună; celelalte locuințe, o parte din ele identificate ca având valoare ambientală, care sunt 
construite într-o mare varietate tipologică: locuințe tip vagon, amplasate pe una din 
limitele laterale, izolate pe lot etc.;  

• Locuințele individuale construite în perioada 1948-1989 reprezintă majoritatea fondului 
construit destinat locuirii și se împart în două categorii: locuințele construite în anii ‘50, pe 
baza proiectelor tip care conferă o calitate a locuirii minimală; locuințele individuale 
realizate în perioada 1960-1990 construite în antrepriză proprie de către persoanele 
private, în care calitatea locuirii diferă semnificativ;  

•  Locuințe individuale realizate post 1990, cu o mare varietate tipologică și calitativă (din 
punct de vedere al rezolvării arhitecturale, funcționale și structurale) cu un regim de 
înălțime mic (P-P+2); amplasate pe tot teritoriul administrativ al municipiului; 

• Locuințele cuplate, realizate în anii ‘50, pe baza unor proiecte de parcelare, ca locuinșe 
muncitorești, pe parcele de mici dimensiuni;  

•  Locuințele individuale dezvoltate în zona de vest căii ferate, cu acces îngreunat la rețeaua 
de utilități și dotări publice a municipiului (zona Str. Vadul Vezii).  
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Locuințele colective existente în municipiul Alexandria se pot încadra în următoarele categorii în 
funcție de vechime și tipologie:  

• Ansamblurile de locuințe colective realizate în perioada 1960-1989, majoritatea fiind 
construite în anii 1960-1970: sunt clădiri cu regim de înălțime mediu (maxim P+4) realizate 
pe baza unor proiecte tip; aceste ansambluri de locuințe colective sunt amplasate în zona 
centrală a municipiului (Str. Dunării, Str. Rahovei) și în zonele periferice (Str. Izbiceanu, 
Aleea CFR, Str. Carpați, Str. Republicii);  

• Locuințele muncitorești construite ante 1960: sunt clădiri P+1 cu apartamente de mici 
dimensiuni, cu o calitate slabă a locuirii;  

• Locuințe colective realizate post 1990, parte a fondului locativ de stat, finanțate prin 
fonduri ANL.  

 

În concluzie, calitatea locuirii reprezintă un concept foarte important, ce face obiectul unei analize 
foarte complexe, aceasta fiind posibilă prin examinarea unei serii de caracteristici fizice și sociale 
ale mediului locativ și vecinătatea sa 49. Acest concept are la bază analiza unor atribute de ordin 
atât cantitativ, cât și calitativ. Totuși, în această evaluare a factorilor de calitate determinanți, o 
importanță mai mare se acordă aspectelor calitative (de exemplu, aprofundarea cunoștințelor 
legate de calitatea mediului rezidențial endogen și exogen, legate de locuințe în sine și 
caracteristicile acestora – psiho-sociale și spațiale 50). Având în vedere nivelul de complexitate al 
unei astfel de analize, pentru care sunt necesare studii aprofundate orientate către dimensiuni 
clare ale calității locuirii (care să aibă la bază metodologii și standarde clare de evaluare) și lipsa 
accesului la un set mai cuprinzător de indicatori statistici, această analiza s-a realizat în baza unor 
limite calitative.  

 

6.4. SPAȚII PUBLICE ȘI SPAȚII VERZI. IMAGINE URBANĂ 

În cadrul acestui capitol vor fi tratate două componente principale care pot contribui în mod 
semnificativ la creșterea calității locuirii în municipiu: rețeaua majoră de spații publice și rețeaua 
de spații verzi, ca parte integrată a rețelei de spații publice. De asemenea, este tratată problema 
imaginii urbane generată de spațiile publice și de fondul construit cu rol în conturarea siluetei 
urbane.  

SPAȚII PUBLICE | Spațiile publice care se regăsesc în municipiul Roșiori de Vede pot fi clasificate 
din perspectiva configurării spațiale în următoarele tipologii: 

 

49 Uehara, 1994 
50 https://www.researchgate.net/publication/264889414_Indicele_calitatii_locuirii_-
_instrument_de_evaluare_a_calitatii_locuirii_urbane 
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• Cele de tip suprafață – pot fi parcuri, grădini sau alte tipuri de spații publice de mari 
dimensiuni; 

• Cele de tip punct – pot fi scuaruri, piețe sau alte tipuri de spații publice de mici dimensiuni; 

• Cele de tip linear– pot fi bulevarde, străzi care dispun de zone pietonale generoase și care 
sunt flancate total sau parțial de diferite obiective de interes. 

Spațiile de tip suprafață, care se desfășoară pe suprafețe mari de teren, sunt localizate în trei 
areale: în partea de nord în vecinătatea gării (complexul format din Parcul N. Bălcescu care 
necesită ample lucrări de amenajare și reintegrare în circuitul urban și ștrand), în zona centrală, 
adiacent Str. Dunării (Parcul Central, prevăzut cu locuri de joacă și amenajări vegetale, mobilier 
urban în stare bună și alei pavate în ultimi ani) și în zona pericentrală, pe Str. Carpați (Grădina 
Publică este principala zonă de recreere din municipiu care include locuri de joacă pentru copii și 
restaurante). Zona adiacentă Parcului N. Bălcescu prezintă un semnificativ potențial de dezvoltare 
a unor activități de recreere la nivel municipal, prin amplasarea unei game variate de  activități de 
petrecere a timpului liber și sportive, destinate tuturor categoriilor sociale și grupelor de vârstă.  

Per ansamblu, analiza acestor spații ilustrează necesitatea amenajării și dotării spațiilor cu 
mobilier versatil, spații multifuncționale care să permită desfășurarea de activități variate care să 
atragă categorii variate de utilizatori, astfel încât aceste spații să devină poli de atracție în 
municipiu. Din cauza distanțelor mari care trebuie parcurse, se remarcă accesibilitatea relativ 
redusă a populației din zonele periferice, de sud, la aceste spații.  

Spațiile publice de tip punct, scuaruri, piețe sau piațete urbane, se regăsesc dispersate în teritoriu 
construit al municipiului. Principalul spațiu de acest tip se regăsește în zona centrală: Piața 
Libertății, amplasată vis-a-vis de Primăria Municipiului Roșiori de Vede, care în prezent are, în 
principal, rol de reprezentare, găzduind statuia soldatului necunoscut. Acest spațiu are un imens 
potențial de dezvoltare prin amenajarea unor spații publice, cu funcțiuni multiple, în corelare cu 
suprafețele pietonale și spațiile verzi de dimensiuni generoase, aferente Str. Dunării, pe ambele 
fronturi.  

În cadrul analizei a fost identificată o zonă cu potențial de valorificare prin amenajarea unui spațiu 
verde de interes public, în corelare cu Piața Libertății: terenul liber amplasat la intersecția Str. 
Dunării cu Str. Gala Galaction, amplasat la 1220m distanță de Piața Libertății.  

Alte spații publice de tip punct sunt localizate  în zonele periferice, piațeta aferentă Gării de Est și 
piațeta aferentă Gării de Nord, ambele utilizate pentru circulații și parcarea autoturismelor, dar 
cu potențial de dezvoltare a unor spații complexe cu funcțiuni multiple.  

În categoria spațiilor publice de tip punct este inclusă și piața agroalimentară de pe Str. M. 
Kogălniceanu, care beneficiază de un amplu spațiu liber, utilizat pentru desfășurarea unor 
activități comerciale în aer liber și de o parcare de mari dimensiuni.  

Există potențial de amenajare a unor spații pietonale, de mici dimensiuni, care pot căpăta și alte 
funcții în afară de spații de tranzit sau suprafețe utilizate pentru parcarea autovehiculelor: spațiul 
amplasat la intersecția Str. Dunării cu Sr. Elena Doamna sau zona adiacentă hotelului Vedea.  



 

 
www.poca.ro 

 
175 

 

FIGURA 82 – SPAȚII PUBLICE DE TIP PUNCT, PIAȚA LIBERTĂȚII ȘI ZONA PIETONALĂ 
ADIACENTĂ, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2020 

  

Sursă: Arhiva consultantului 

FIGURA 83 – ZONE CU POTENȚIAL DE AMENAJARE A UNOR SPAȚII VERZI, MUNICIPIUL 
ROȘIORI DE VEDE, 2020 

 

Sursă: Arhiva consultantului 

În municipiul Roșiori de Vede, spațiile publice de tip linear sunt identificate în zona centrală, în 
lungul Str. Dunării și Str. Rahovei. Principalul spațiu de acest tip este zona pietonală Str. Rahovei, 
singura circulație integral pietonală din municipiu. În prezent strada prezintă un caracter mixt: 
circulație de tranzit, zonă de extindere a unităților de alimentație publică (terasele aferente 
cafenelelor), spațiu de organizare a târgurilor sezoniere, zonă de reprezentare (prin amenajarea 
unor zone cu plantații ornamentale și a unei fântâni). În cazul acestei zone sunt necesare 
intervenții de reamenajare și transformare a acesteia într-o zonă în care se pot desfășura activități 
în aer liber sau care permite extinderea activităților de interes general în spațiul public în mod 
coerent, unitar, în baza unui proiect complex care să  prevadă reglementarea tuturor aspectelor 
estetice și tehnice aferente spațiului public și fondului construit care delimitează acest spațiu.  
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Cel de-al doilea spațiu liniar important la nivelul municipiului este Str. Dunării, care beneficiază de 
zone pietonale de dimensiuni generoase (cca 5 m lățime) și zone cu vegetație de aliniament bine 
conturate (2-3 m lățime). Această zonă este utilizată cu precădere pentru tranzit și necesită 
semnificative intervenții de reamenajare și transformare a acesteia într-o zonă în care se pot 
desfășura activități în aer liber sau care permite extinderea activităților de interes general în 
spațiul public. 

FIGURA 84 – SPAȚIU PUBLIC DE TIP LINIAR, STR. RAHOVEI, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 
2020 

  

Sursă: Arhiva consultantului 

Prin amenajarea acestor spații de tip liniar se poate realiza o rețea continuă de spații publice în 
zona centrală a municipiului, care să unească zona Pieței Libertății, Parcul Central și Grădina 
Publică.  

În zonele rezidențiale, de locuințe individuale, se remarcă lipsa unor spații publice sau spații verzi 
de cartier destinate socializării comunității locale. În aceste zone este necesară identificarea unor 
spații libere în care se pot amenaja astfel de spații publice care să înglobeze spații de socializare 
pentru diferite categorii de vârstă, locuri de joacă, spații verzi amenajate ș.a. 

SPAȚII VERZI | În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea și 
administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, în teritoriul intravilan al municipiului 
Roșiori de Vede sunt identificate următoarele tipuri de spații verzi de interes general.  

• Parc – spațiu verde, cu suprafața de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal 
specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților cultural-
educative, sportive sau recreative pentru populație. În cazul municipiului Roșiori de Vede, 
există două parcuri principale:  

o Parcul Mihai Mănciulescu, fosta Grădină Publică, amplasat pe Str. Republicii, 
suprafață cca 2,9 ha; 

o Parcul Nicolae Bălcescu, Aleea Parc, nr. 11 – suprafață cca 10 ha. 
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FIGURA 85 – SPAȚII VERZI DE TIP PARC (PARCUL MIHAI MĂNCIULESCU, FOSTA GRĂDINĂ 
PUBLICĂ), MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2020 

  

Sursă: Arhiva consultantului 

• Scuar – spațiu verde, cu suprafața mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor 
de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităților economice, social-culturale, de 
învățământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii și tineret sau în alte locații. 
În municipiul Roșiori de Vede, principalul scuar poartă, în mod eronat denumirea de parc. 
Este vorba de Parcul Central amplasat pe Strada Dunării, având o suprafață de 0,85 ha; 

• Fâșie plantată – plantație cu rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului, 
realizată în lungul căilor de circulație. Străzile importante pe care se regăsesc fâșii plantate 
sunt Str. Dunării,  și Str. Rahovei, Str. Carpați, Str. Republicii; 

• Vegetație de aliniament – infrastructura de circulații este dublată de vegetații de 
aliniament, generos dimensionată în unele zone centrale prin proiectele realizate în anii 
1960, de reconfigurare a zonei centrale. Dezvoltarea țesutului urban, în mod organic, cu 
numeroase străzi care dispun de un profil transversal dimensionat adecvat, a permis 
amenajarea și menținerea vegetației de aliniament pe numeroase străzi din zonele 
rezidențiale ale municipiului. Vegetația de aliniament poate fi considerat un element 
distinctiv și, mai mult, atrage atenția asupra nevoii constante de toaletare a arborilor, care 
în multe dintre cazuri au un aspect foarte neîngrijit, de completare a tronsoanelor din care 
lipsește vegetația înaltă, sau de amenajare a suprafețelor gazonate. De asemenea, un 
element complementar care ar veni în întâmpinarea utilizării sporite a acestor spații ar fi 
inserarea mobilierului urban acolo unde spațiul permite. Cu cât spațiile sunt mai bine 
definite și mai atractive pentru oameni, cu atât acestea devin mai de interes, ceea ce poate 
contribui inclusiv la prevenirea criminalității 51; 

 

 

51 Jan Gehl, Cities for People, 2010 
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FIGURA 86 – FÂȘII PLANTATE, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2020 

  

Sursă: Arhiva consultantului 

• Spații verzi aferente dotărilor publice – dotărilor publice: creșe, grădinițe, scoli, unități 
sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire. În ceea ce privește 
sistemul de spații verzi al municipiului, acesta este completat de spațiile verzi aferente 
instituțiilor publice (primărie) și dotărilor socio-culturale (ex. Clubul Copiilor, Liceul 
Anastasescu, Biserica Sf. Împărați, Biserica Sf. Teodor, Spitalul Municipal Caritas, Spitalul 
TBC); 

 

FIGURA 87 – SPAȚII VERZI AFERENTE DOTĂRILOR PUBLICE, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 
2020 

  

Sursă: Arhiva consultantului 

• Bază sportivă pentru practicarea sportului de performanță – complex format dintr-un 
cadru vegetal și din zone construite, special amenajate și dotate pentru practicarea 
diferitelor sporturi (complex de instalații sportive). În municipiul Roșiori de Vede este 
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localizată o singură bază sportivă: Stadionul Municipal Rova: alcătuit dintr-un stadion de 
fotbal în aer liber și o sală de sport tip; 

• Spații verzi aferente locuințelor de tip condominiu – spații verzi formate dintr-un cadru 
vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuințe de tip condominiu, cu rol estetic și de 
protecție, de ameliorare a climatului și a calității aerului. În municipiul Roșiori de Vede 
spațiile verzi aferente locuințelor de tip condominiu prezintă următoarele caracteristici: 
sunt suprafete reduse cu rol de perdele de protecție, lipsa unor amenajări adecvate, lipsa 
locurilor de joacă iar cele existente sunt amenajate neadecvat, locurile de socializare sunt 
informale, neamenajate adecvat; 

• În cadrul ansamblurilor de locuințe colective, spațiile interstițiale au suprafețe relativ 
restrânse, cu alveole de spații verzi care permit, în mod limitat, amenajarea unor spații de 
socializare sau a unor locuri de joacă.  În prezent, spațiile libere aferente locuințelor 
colective, nu sunt menajate corespunzător, locurile de joacă sunt slab echipate, zonele de 
socializare sunt amenajate informal (bănci) și sunt în stare foarte proastă. În cazurile în 
care se remarcă existența unor spații verzi amenajate, acest fapt de datorează lucrărilor 
realizate de locuitori, fiind operațiuni punctuale; 

 

FIGURA 88 – SPAȚII VERZI AFERENTE LOCUINȚELOR COLECTIVE CU POTENȚIAL DE 
VALORIFICARE, STR. DUNĂRII, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2020 

  

Sursă: Arhiva consultantului 

• Agricultură urbană – în municipiul Roșiori în vecinătatea locuințelor colective, se regăsesc 
grădini de plante decorative sau produse agricole amenajate de către locuitori; 

• Spații verzi pentru protecția cursurilor de apă – plantații realizate în lungul cursurilor de 
apă, al căror rol principal este de protecție a acestora. În municipiul Roșiori de Vede aceste 
spații verzi se regăsesc  în lungul râului Bratcov și râului Vedea, unde există spații verzi de 
protecție nemenajate. În aceste zone există un potențial important de amenajare a unor 
zone de agrement și recreere pentru locuitori; 
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• Culoare de protecție față de infrastructura tehnică – plantații realizate în lungul căilor de 
circulație, în vederea ameliorării calității mediului și protejării infrastructurii aferente. În 
cazul municipiului Roșiori de Vede, acestea se regăsesc în lungul infrastructurii de cale 
ferată. 

 

FIGURA 89 – BILANȚUL SPAȚIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2016, % 

 

Sursă: Planul Urbanistic General al municipiului Roșiori de Vede, 2016 

Analiza bilanțului spațiilor verzi existente în teritoriul intravilan al municipiului, prezentat în PUG 
municipiul Roșiori de Vede, arată că principalele suprafețe verzi sunt reprezentate de parcuri 
(56,1% din total), urmate de spațiile verzi destinate infrastructurii tehnice, de protecție sau 
adiacente arterelor de circulații (30,2% din total).  

La categoriile de spații verzi de interes public, definite prin lege, pentru municipiul Roșiori de Vede, 
sunt importante de menționat spațiile verzi aferente locuințelor individuale, grădinile de lot. 
Municipiul beneficiază de importante suprafețe ocupate cu locuire individuală, cu parcele de mari 
dimensiuni, cu un procent redus de ocupare, în care terenurile libere sunt utilizate ca grădini. 
Aceste spații, cu funcțiuni multiple (recreere, cultivare produse agricole pentru uzul familiei) 
contribuie la ameliorarea microclimatului și compensează, între anumite limite, lipsa unor spații 
verzi publice amenajate corespunzător.  

IMAGINE URBANĂ | Calitatea imaginii urbane joacă un rol important în definirea unei identități 
locale a muncipiului și în evaluarea calității locuirii.  

Principalele probleme de imagine urbană și calitate a spațiilor publice identificate în municipiul 
Roșiori de Vede, pentru care sunt necesare măsuri de ameliorare din partea administrației publice 
locale, cu implicarea directă a comunității locale, sunt următoarele:  

• Starea precară a trotuarelor și a zonelor carosabile, cu vegetații de aliniament 
neamenajate corespunzător, cu vegetație înaltă care necesită operațiuni de toaletare, atât 
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în zonele pericentrale, cât și în zonele rezidențiale (locuințe individuale și locuințe 
colective).  În zonele rezidențiale, anumite tronsoane ale plantațiilor de aliniament, sunt 
amenajate de locuitori, ceea ce oferă o imagine aparte zonelor, conferind un anumit grad 
de identitate locală spațiilor; aceste intervenții ilustrează interesul comunităților locale 
pentru amenajarea spațiului public și crearea unei imagini urbane agreabile; 

• Imaginea neomogenă, haotică a zonei centrale, aceasta fiind compusă din construcții de 
locuințe colective, realizate în perioada comunistă, care necesită operațiuni complexe de 
reabilitare și modernizare a fațadelor; zonele comerciale de la parterul acestor clădiri sunt  
prevăzute cu vitrine și firme publicitare care nu respecta reguli clare de design;  

• Imaginea zonei pietonale centrale, nu este una unitară, coerentă. Cele mai multe clădiri au 
o imagine ”învechită” la care se adaugă parterele comerciale lipsite de coerență stilistică. 
Aceste spații necesită operațiuni de reamenajare a spațiului pietonal, cu mobilier urban 
adecvat, versatil care să corespundă cerințelor de organizare de activități comunitare și 
operațiuni de modernizare a fațadelor și de încadrarea a acestora într-o imagine urbană 
contemporană, adecvată sec. al XXI-lea; 

• În zona centrală și pericentrală, imaginea urbană este specifică zonelor în care există o 
suprapunere între țesutul urban tradițional, care include numeroase clădiri cu valoare 
arhitecturală, ansamblurile de locuințe colective realizate în anii 1960-1970 și intervențiile 
noi realizate în ultimele două decenii, materializate prin clădiri noi realizate într-o 
arhitectură contemporană, de cele mai multe ori de slabă calitate care nu se armonizează 
cu țesutul existent. Rezultă o imagine urbană, incoerentă, de cele mai multe ori 
destructurată, care prezintă o alăturare neadecvată de clădiri realizate din materiale 
moderne, blocuri cu arhitectură socialistă care păstrează finisajele și elementele de fațadă 
originale și clădiri realizate in stil neoromânesc sau academist, cu elemente decorative de 
fațadă specifice (Str. Carpați, Str. Mărășești); 

• În muncipiu se regăsesc elementele specifice ale zonelor centrale din cadrul orașelor mici 
si mijlocii: zone pietonale marcate prin pavaje diferite, bordate de spații comerciale 
amplasate la parterul blocurilor, mobilier urban nou dar de slaba calitate, fără să respecte 
un design coerent, spatii verzi amenajate cu plantații joase cu rol ornamental (Str. Dunării, 
Str. Rahovei); 

• Locuri de joacă și zone de socializare amplasate în zonele de  locuințe colective, 
neamenajate corespunzător și aflate într-o starea rea, cele mai multe fiind amenajări 
informale, realizate de comunitatea locală, care nu prezintă o imagine unitară, de calitate; 

• În zonele de contact dintre ansamblurile de locuințe colective și zonele de parcelar destinat 
locuirii au fost identificate zone de spații publice libere, destructurate, lipsite de coerentă 
urbană, neamenajate corespunzător. Acestea sunt utilizate, în unele cazuri, ca parcări 
neamenajate, sau spații  de amplasare a containerelor de colectare a deșeurilor (Str. 
Renașterii, Str. Al. I. Cuza); 

• În zonele valorilor arhitecturale, urbanistice, istorice sau culturale, reperate, problemele 
de imagine urbană identificate sunt starea rea în care se află numeroase clădiri cu valoare 
arhitecturală și intervențiile neadecvate efectuate asupra acestora. În cea de-a doua 
categorie sunt incluse o serie largă de operațiuni care au ca efect diminuarea valorilor 
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culturale, arhitecturale, urbanistice sau estetice: extinderi, supraetajări, modificări ale 
unor elemente de fațadă (modificarea geometriei șarpantelor, modificarea sau eliminarea 
golurilor de ferestre, eliminarea unor decorațiuni de fațadă), finisaje exterioară care 
utilizează cromatică și materiale neadecvate, schimbări de funcțiuni care au condus la 
modificarea arhitecturii exterioare a clădirilor și pierderea unor calități estetice (ex. Str. 
Carpați, Str. Mărășești). Se remarcă inclusiv existența unui număr de clădiri cu valoare 
arhitecturală abandonate, aflate într-o avansată stare de degradare ca urmare a lipsei de 
intervenții de restaurare sau ca urmare a abandonului, aceste clădiri fiind 
nelocuite/nefuncționale (de exemplu Str. Sf. Teodor, Str. Carpați, Str. Republicii); 

• În zonele periferice, în zonele de locuințe ocupate de categorii de populație defavorizate  
imaginea urbană este una dezolantă, fiind necesare lucrări de ameliorare a circulațiilor, 
amenajarea trotuarelor pentru circulația pietonală; de asemenea în aceste zone fondul 
construit este de o calitate foarte slabă, de multe ori prezentând condiții insalubre de 
locuire; 

• Zone relevante pentru infrastructura municipiului, zona Gării de Est și zona Gării de Nord, 
prezintă de asemenea, probleme de imagine  urbană și de calitate spațiilor publice. În cazul 
Gării de Est și a zonei adiacente problemele provin din gradul redus de utilizare a spațiilor: 
spațiile verzi necesită lucrări de amenajare iar clădirea gării necesită lucrări de restaurare 
și refuncționalizare. În cazul zonei Gării de Nord, conglomeratul de activități economice 
desfășurate în această zonă a condus la dezvoltarea unui spațiu incoerent, neierarhizat, 
fiind necesare operațiuni de restructurare urbană și de valorificare a zonei adiacente unui 
important nod de circulații; 

• Zona verde adiacentă râului Bratcov, pe segmentul care traversează teritoriul construit, 
prezintă o imagine dezolantă, cu spații verzi neîngrijite, cu vegetație spontană, dezvoltată 
necontrolat, cu  lucrări hidrotehnice care necesită modernizări.  

 

În concluzie, imaginea urbană a municipiului Roșiori de Vede, necesită operațiuni de ameliorare și 
remediere a unor disfuncționalități, în corelare cu operațiunile de amenajare a spațiilor publice și 
a fondului construit. 

 

6.5. PATRIMONIU CONSTRUIT PROTEJAT 

În cadrul prezentului capitol sunt analizate componentele patrimoniului construit protejat, 
identificat pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede. În acest sens, sunt analizate monumentele 
istorice înscrise în Lista monumentelor istorice actualizată în anul 2015, siturile arheologice 
înscrise în Repertoriul Arheologic Național, bunurile incluse în Lista Tentativă  a Patrimoniului 
Mondial UNESCO și clădirile cu valoare ambientală sau arhitecturală, identificate de Direcția 
Județeană pentru Cultură Teleorman.  
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Pe teritoriul administrativ al municipiului Roșiori de Vede au fost identificate 45 monumente 
istorice, reprezentând 11,45% din numărul de monumente istorice înscrise în LMI 2015, pe 
teritoriul județului Teleorman (393 monumente istorice).  

Din totalul de 45 monumente istorice identificate pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede, 44 
monumente sunt reprezentative pentru patrimoniul cultural local (grupa valorică B) și un 
monument are valoare națională (grupa valorică A). Din totalul de 44 monumente istorice, 43 
monumente istorice sunt amplasate în teritoriul intravilan și două sunt amplasate în teritoriul 
extravilan. Din punct de vedere cantitativ LMI aferentă municipiului Roșiori de Vede este alcătuită 
din: două situri (arheologice), 6 ansambluri urbane, un ansamblu de arhitectură, 34 monumente 
de arhitectură, un monument de for public și un monument memorial / funerar.  

Totalitatea acestui patrimoniu cultural este o parte componentă a identității locale, și mărturie a 
locuirii continue pe acest teritoriu începând cu perioada antică. Existența unui fond construit cu 
valoarea culturală, urbanistică, arhitecturală și istorică reprezintă un element de potențial în 
dezvoltarea economică, urbanistică și socială a municipiului.  

LMI – I. Situri arheologice  | Pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede sunt localizate două situri 
arheologice clasate în LMI, unul grupa valorică A – importanță națională și unul grupa valorică B – 
importanță locală. Acestea sunt localizate în teritoriul extravilan în zone destinate activităților 
agricole.  

Este de remarcat faptul că în Lista Monumentelor Istorice nu sunt clasate toate obiectivele incluse 
în Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial, fiind inclusă doar fortificația (castrul) de pe de Valea 
Urlui (Cod LMI TR-I-s-A-14221), monument aparținând grupei valorice A (importanță națională). 
Celelalte trei situri arheologice incluse în LTPM (valul de pământ și turnul de supraveghere de pe 
Valea Mocanului și turnul de supraveghere de la Epureasca) sunt clasate doar în Repertoriul 
Arheologic Național.  

Acest statul oferă un grad de protecție legislativ redus al siturilor arheologice incluse în LTPM și 
neclasate în LMI. Crește riscul unor posibile intervenții viitoare care au ca efect periclitarea 
materialului arheologic și diminuarea valorii culturale a acestor situri.  

În acest sens, sunt necesare operațiuni de includere a acestor situri arheologice în LMI, pe baza 
unor studii de specialitate ulterioare care să le confere un grad de protecție adecvat valorii 
culturale complexe a acestor situri. 

TABEL 22 – LISTA SITURILOR ARHEOLOGICE, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE ADRESĂ DATARE 

STARE DE 
CONSERVARE 
CF. ADRESĂ 

DJC 

56  TR-I-s-A-
14221 

Fortificația de pământ de la 
Roșiori de Vede, punct 
„Urluiu” 

 „Urluiu” sau „Vadul 
Pescarului”, la SV de 
oraș, pe malul drept 
al pârâului Urlui 

Sec. II – III p. 
Chr., Epoca 
romană 

Precolaps  



 

 
www.poca.ro 

 
184 

 

NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE ADRESĂ DATARE 

STARE DE 
CONSERVARE 
CF. ADRESĂ 

DJC 

57  TR-I-s-B-
14222 

Fortificația de pământ de la 
Roşiori de Vede, punct 
„Cetatea Cazacilor” 

Municipiul ROȘIORI 
DE VEDE; comuna 
TROIANU „Cetatea 
Cazacilor”, la 2 km S 
de oraș, pe terasa V a 
râului Vedea 

Înc. sec. XIX Precolaps  

Sursă: Lista Monumentelor Istorice 2015, Adresă Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman 

Pe teritoriul municipiului se regăsesc 44 monumente istorice de grupă valorică B (valoare locală) 
și un monument de grupă valorică A (valoare națională) 

Patrimoniul construit protejat din municipiul Roșiori de Vede este constituit, în cea mai mare parte 
din clădiri destinate locuirii. Clădirile monument istoric, cu rol de reprezentare sau simbol la nivel 
local sunt în număr foarte mic; acestea sunt în general instituții publice (primăria, C.N. 
Anastasescu, Școala nr. 5, judecătoria), la care se adaugă clădiri aferente infrastructurii feroviare 
(Gara de Est), tehnico-edilitare (Uzina de apă) și construcții din perioada preindustrială. 

TABEL 23 – LMI – II. MONUMENTE DE ARHITECTURĂ, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE ADRESĂ DATARE 

STARE DE 
CONSERVARE 
CF. ADRESĂ 

DJC 

264  TR-II-m-B-
14405 

Depoul C.F.R. Roșiori (ruine)    În incinta Gării de Est înc. sec. XX Precolaps  

265  TR-II-a-B-
14408 

Ansamblul urban „Str. 9 
Mai”    

Str. 9 Mai, frontul nr. 
2-4, până la limita 
posterioară a loturilor 

 Bună  

266  TR-II-m-B-
14412 

Casa Parascopol    Str. 9 Mai 2 sf. sec. XIX Bună  

267  TR-II-m-B-
14413 

Casa Bădescu    Str. 9 Mai 4 1913 Bună  

268  TR-II-m-B-
14443 

Biserica „Sf. Cruce”    Str. Avram Iancu 3 1849 Bună  

269  TR-II-m-B-
14414 

Biserica „Sf. Ilie”    Str. Caragiale Ion Luca 
149 

1804, 
adăugiri 
1833 

Bună  
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NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE ADRESĂ DATARE 

STARE DE 
CONSERVARE 
CF. ADRESĂ 

DJC 

270 TR-II-m-B-
14415 

Cinematograful „Carpați”    Bd. Carpați 20  înc. sec. XX Foarte bună 

271 TR-II-m-B-
14416 

Protoieria Roșiori de Vede, 
fosta Casă municipală de 
Cultură    

Str. Cuza Alexandru 
Ioan 1  

sf. sec. XIX Bună  

272 TR-II-m-B-
14417 

Casa Lincă, fost Notariat    Str. Cuza Alexandru 
Ioan 24 

1913  Bună  

273 TR-II-a-B-
14406 

Ansamblul urban „Str. 
Dunării”    

Str. Dunării, frontul 
cu nr. 54-58, până la 
limita posterioară a 
loturilor 

 Bună  

274 TR-II-m-B-
14420 

Casa Stângă, azi Muzeul 
municipal de istorie „Petre 
Voievozeanu”    

Str. Dunării 54  

 

sf. sec. XIX Bună  

275 TR-II-m-B-
14419 

Primărie    Str. Dunării 58  1912 Foarte bună 

276 TR-II-m-B-
14421 

Școala veche, azi Școala 
gen. Nr. 2 „ Al. 
Depărățeanu”    

Str. Dunării 126 1892  

 

Bună  

277 TR-II-m-B-
14422 

Biserica „Sf. Ioan 
Botezătorul”    

Str. Eminescu Mihai 
12 

1845 Bună  

278 TR-II-m-B-
14423 

Gara de Est    Aleea Gării de Est, în 
partea de E a orașului 

1889  Bună 

279 TR-II-m-B-
14424 

Turn de apă   Aleea Gării de Est, în 
incinta Gării de Est 

înc. sec. XX  Precolaps  

280 TR-II-m-B-
14425 

Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” 

Str. Ipătescu Ana 16 1836  Bună  

281 TR-II-m-B-
14429 

Moara Georgescu    Str. Izbiceanu 4 1910  Bună  

282 TR-II-a-B-
14411 

Ansamblul urban „Str. 
Mărășești”    

Str. Mărășești, 
ambele fronturi între 
nr. 1-51 și nr. 2-52, 

 Bună  
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NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE ADRESĂ DATARE 

STARE DE 
CONSERVARE 
CF. ADRESĂ 

DJC 

până la limita 
posterioară a loturilor  

283 TR-II-m-B-
14426 

Uzina electrică    Str. Mărășești 46 1914  Bună  

284 TR-II-m-B-
14428 

Baia publică    Str. Mărășești 48 1916  -  

285 TR-II-m-B-
14427 

Judecătorie    Str. Mărășești 52 A 1912  Bună  

286 TR-II-a-B-
14410 

Ansamblul urban „Str. 
Oltului”    

Str. Oltului, frontul de 
la imobilul clasat 
„Casa Burdescu” 
până la intersecția cu 
str. Republicii, până la 
limita posterioară a 
loturilor  

 Bună  

287  TR-II-m-B-
14431 

Casa Burdescu    Str. Oltului 29 1913 Precolaps 

288 TR-II-m-B-
14418 

Școala de meserii, azi Grup 
Școlar Agricol    

Str. Renașterii 21 1905 Bună  

289 TR-II-m-B-
14432 

Liceul „Anastasescu”    Bd. Republicii 9-11 1919 Bună  

290 TR-II-a-B-
14430 

Ansamblul bisericii „Sf. 
Împărați” – Serdăreasa    

Str. Republicii 10 1832-1835 Bună  

291 TR-II-m-B-
14430.01 

Biserica „Sf. Împărați”- 
Serdăreasa    

Str. Republicii 10 1832-1835  Bună  

292 TR-II-m-B-
14430.02 

Zid de incintă    Str. Republicii 10 sec. XIX  Bună  

293 TR-II-m-B-
14433 

Fabrica de Ulei-Unitatea nr. 
2    

Str. Republicii 47-49 1947  Precolaps  

294 TR-II-a-B-
14409 

Ansamblul urban „Str. Sf. 
Teodor”   

Str. Sf. Teodor, 
frontul cuprins între 
nr. 2 -16, până la 

 Bună   
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NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE ADRESĂ DATARE 

STARE DE 
CONSERVARE 
CF. ADRESĂ 

DJC 

limita posterioară a 
loturilor  

295 TR-II-m-B-
14441 

Catedrala „Sf. Teodor 
Tiron”    

Str. Sf. Teodor 1 A 1818  Bună  

296 TR-II-m-B-
14434 

Casa Olimpia Popescu    Str. Sf. Teodor 4 înc. sec. XX  Bună  

297 TR-II-m-B-
14435 

Casa Nicu Trăilă    Str. Sf. Teodor 5 înc. sec. XX  Bună  

298 TR-II-m-B-
14436 

Casa Ionel Anastasescu    Str. Sf. Teodor 7 înc. sec. XX  Precolaps  

299 TR-II-m-B-
14437 

Casa dr. Ștefan Noica    Str. Sf. Teodor 9 sf. sec. XIX  Afectată de 
lucrări 
neautorizate 

300 TR-II-m-B-
14439 

Casa Manolescu    Str. Sf. Teodor 11 înc. sec. XX Bună  

301 TR-II-m-B-
14440 

Casa Mamut    Str. Sf. Teodor 13 1899 Bună  

302 TR-II-m-B-
14438 

Casa Daia    Str. Sf. Teodor 16 înc. sec. XX Bună  

303 TR-II-m-B-
14442 

Biserica „Cuvioasa 
Paraschiva”    

Str. Sfânta Vineri 47 1836  Bună  

304 TR-II-a-B-
14407 

Ansamblul urban „Str. 
Tudor Vladimirescu” 

Str. Vladimirescu 
Tudor, frontul nr. 11- 
15, până la limita 
posterioară a loturilor 

- Bună  

Sursă: Lista Monumentelor istorice 2015, Adresă Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman 
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TABEL 24 – LMI – III. MONUMENT DE FOR PUBLIC, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE ADRESĂ DATARE 

STARE DE 
CONSERVARE 
CF. ADRESĂ 

DJC 

386  TR-III-m-
B-14519 

Bustul lui Nicolae Bălcescu    În parcul Nicolae 
Bălcescu, la intrarea 
în incinta ștrandului 

1957 Bună 

Sursă: Lista Monumentelor istorice 2015, Adresă Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman 

TABEL 25 – LMI – IV. MONUMENTE MEMORIALE ȘI FUNERARE 

NR. 
CRT. 

COD LMI DENUMIRE ADRESĂ DATARE 

STARE DE 
CONSERVARE 
CF. ADRESĂ 

DJC 

391 TR-IV-m-
B-14520 

Cavoul Arizan    Str. Popescu Stelian, 
în cimitir 

sf. sec. XIX Precolaps 

Sursă: Lista Monumentelor istorice 2015, Adresă Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman 

Potențialul de valorificare al acestui fond construit este legat strict de posibilitatea creșterii 
calității locuirii și creșterea calității construcțiilor în care sunt amplasate instituții publice prin 
operațiuni de restaurare a acestor clădiri – îmbunătățirea condițiilor de lucru.  

Ansamblurile urbane au un potențial de îmbunătățire a  imaginii urbane și de creștere a calității 
locuirii; contribuie la crearea unei identități locale/municipale. La nivel local străzile pe care sunt 
identificate anamblurile urbane sunt străzi reprezentative și reprezintă elemente de identitate 
locală: St. T. Vladimirescu, Str. 9 Mai, Str. Oltului, Str. Mărășești, Str. Sf. Teodor.  

Este necesară o campanie de informare și educare a populației cu privire la valoarea culturală 
complexă (arhitecturală, urbanistică, istorică și culturală) a clădirilor existente în municipiu și la 
potențialul de dezvoltare de care acestea dispun.  

Pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede au fost identificate nouă imobile aflate în stare de 
precolaps ca urmare a lipsei de investiții în lucrări de restaurare și conservare, ceea ce poate 
conduce, în lipsa unor intervenții de urgență, la pierderea caracteristicilor care conferă valoare 
culturală sau la dispariția clădirilor. 
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FIGURA 90 – MONUMENTE ISTORICE ÎN STARE DE PRECOLAPS (FOSTA UZINĂ ELECTRICĂ), 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2020 

 

Sursă: Arhiva consultantului 

Potențialul de valorificare al acestui fond construit este legat strict de creșterea calității locuirii și 
îmbunătățarea calității construcțiilor în care sunt amplasate servicii socio-culturale, prin realizarea 
de operațiuni de restaurare, reabilitare a acestor clădiri și de modernizare a infrastructurii tehnice.  

La nivelul municipiului Roșiori de Vede, administrația publică locală are în vedere restaurarea unui 

singur monument istoric: Cavou Arizan, pentru care a fost realizată documentația tehnică în faza 

DALI.  

Pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede au fost identificate o serie de clădiri cu valoare 
arhitecturală (ambientală) care nu sunt înscrise în Lista Monumentelor Istorice. Prin Legea 
nr.193/2019 care aduce modificări Legii nr.50/1991, aceste clădiri cu valoare arhitecturală 
(ambientală) capătă statut special, asemănător monumentelor istorice, clădirilor incluse în zonele 
de protecție a monumentelor istorice și clădirilor incluse în zonele construite protejate.  

Localizarea clădirilor cu valoare arhitecturală (ambientală) vină să întărească valoarea urbanistică 
și arhitecturală a unor ansambluri urbane (Str. Oltului) sau atrage atenția asupra unor zone cu 
potențial de valorificare a patrimoniului construit valoros din punct de vedere arhitectural și 
urbanistic (Str. Mărăști, Str. Carpați).  

TABEL 26 – CLĂDIRI CU VALOARE ARHITECTURALĂ, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2020 

DENUMIRE ADRESĂ 

Casă  Str. Mihai Bravu, nr. 41 

Casă  Str. Mihai Bravu, nr. 34 

Casă  Str. Sfânta Vineri, nr. 23 

Casă  Str. Sfânta Vineri, nr. 18 
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DENUMIRE ADRESĂ 

Casă  Str. Mărășești, clădirea dintre nr. 77 și nr. 79 

Casă  str. Badea Cârțan, nr. 4 

Casă  str. Mărăști, nr. 12  

Casă  str. Mărăști, nr. 7A 

Casă  str. Mărăști, nr. 6 

Casă  str. Mărăști, nr. 4 

Casă  str. Mărăști, nr. 5  

Casă str. Mărăști, nr. nu era vizibil (clădirea lipită de 
Cinematograful Carpați) 

Casă str. Carpați, nu se distinge numărul imobilului (intersecția 
străzilor Mărăști și Carpați, pe parte sudică a străzii Mărăști 
și estică a străzii Carpați) 

Casă  str. Carpați, nr. 17 

Casă str. Carpați, nr. 19 

Casă str. Carpați, nr. 30 

Casă str. Carpați, nr. posibil 32 

Casă str. Carpați, nr. nu era vizibil 

 Spitalul Caritas – Secția de boli 
infecțioase, corpul vechi 

Str. Republicii, nr. nu era vizibil    

Casă Str. Oltului, nr. nu este vizibil, între str. Republicii și str. 
Mălurescu, peste drum de curtea Liceului Anastasescu  

Casă Str. Tudor Vladimirescu, nr. nu era vizibil, posibil 13 
(inscripție pe fronton „Petre Grigoriu”) 

Casă Str. Căpitan Corlătescu, nr. 6 

Spațiu comercial Str. Ion Luca Caragiale, nr. nu era vizibil (posibil nr. 9, vis-a-
vis de Școala Gimnazială Mihai Eminescu)  

Casă Str. Alexandru Ioan Cuza, posibil nr. 13, vis-a-vis de blocuri 
de locuințe)  
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DENUMIRE ADRESĂ 

Casă Str. Tudor Vladimirescu, nr. posibil 11 bis (Lângă nr. 11)  

Casă Aleea Grădina Publică, nr. nu era vizibil 

Monument funerar, Daniel P. 
Protopopescu 

Str. Popescu Stelian, în cimitir, pe partea stângă a treptelor 
care duc la Cavoul Arizan 

Sursă: Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman 

RAN | În Repertoriul Arheologic Național sunt înscrise 15 situri arheologice. Majoritatea acestor 
situri sunt amplasate în teritoriul extravilan și datează din perioada antică – parte a infrastructurii 
de frontieră a Imperiului Roman – și din perioada medievală (dintre acestea cea mi importantă 
este Cetatea Cazacilor). La acestea se adaugă siturile arheologice amplasate în teritoriul intravilan, 
care marchează etape anterioare de dezvoltare a locuirii, identificate pe amplasamentele 
lăcașelor de cult. 

TABEL 27 – LISTA SITURILOR ARHEOLOGICE (RAN), MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

COD RAN / 
COD LMI 

DENUMIRE CATEGORIE TIP CRONOLOGIE 
REGIM DE 

PROPRIETATE 

151889.15 Valul roman de la Roşiori 
de Vede – Valea 
Mocanului. Valul se 
găsește la est de turnul 
roman din punctul Valea 
Mocanului (cod sit 
151889.09), la sud-vest de 
localitatea Roșiori de 
Vede.   

Fortificație   val   Epoca romană 
/ sec. al III-lea   

Proprietate 
privată 

151889.03 
/ 

 TR-I-s-A-
14221 

Castrul roman de la Roșiori 
de Vede – Valea Urluiu. La 
8,5 km SV de oraș (în 
punctul în care Limesul 
Transalutanus se 
intersectează cu Valea 
Urluiu-capătul)   

fortificație   castru   Epoca romană 
/ sec. III   

Domeniul 
public / privat 
al statului 

151889.10 Turnul roman de la Roșiori 
de Vede – Epureasca. 
Turnul roman se găsește la 
sud de Pârâul Urlui, între 
drumurile DN 65A și DJ 
612A, pe o terasă dintre 

Fortificație   turn   Epoca romană 
/ sec. II-III d.Hr.   

Proprietate 
privată 
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COD RAN / 
COD LMI 

DENUMIRE CATEGORIE TIP CRONOLOGIE 
REGIM DE 

PROPRIETATE 

văile Epureasca și 
Epureasca Mică.   

151889.14 Așezarea romană de la 
Roșiori de Vede – Valea 
Bratcov 3. Situl arheologic 
se află la nord-vest de 
localitatea Roșiori de 
Vede, pe malul stâng al 
pârâului Bratcov, la sud-
est de așezările romane de 
la Măldăeni.   

Locuire   așezare   Epoca romană 
/ sec. al III-lea   

Proprietate 
privată 

151889.11 Drumul de la Roșiori de 
Vede – Valea Bratcov. 
Drumul se găsește la nord-
vest de localitate, pe malul 
pârâului Bratcov.   

Construcție   drum   Neprecizată   Proprietate 
privată 

151889.12 Drumul de la Roșiori de 
Vede – Valea Mocanului. 
Drumul se găsește la sud-
vest de localitatea Roșiori 
de Vede, la nord de Valea 
Urluiului și traversează 
Valea Mocanului.   

Construcție   drum   Neprecizată   Proprietate 
privată 

151889.13 Drumul de la Roșiori de 
Vede – Epureasca. Drumul 
se găsește la sud de Pârâul 
Urlui, între drumurile DN 
65A și DJ 612A, pe o terasă 
dintre văile Epureasca și 
Epureasca Mică. La vest de 
drum se află turnul roman 
din punctul Epureasca 
(151889.10).   

construcție   drum   Neprecizată   Proprietate 
privată 

151889.08 Situl arheologic de la 
Roșiori De Vede – Valea 
Urlui   

locuire   așezare 
civilă   

Epoca romană, 
Latène / II-III 
d.Hr.   

Proprietate 
privată 

151889.06 Așezarea Dridu de la 
Roșiori de Vede – Valea 
Urlui. Așezarea se află pe 
malul drept al pârâului 

locuire   așezare   Epoca 
medievală   

Proprietate 
privată 
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COD RAN / 
COD LMI 

DENUMIRE CATEGORIE TIP CRONOLOGIE 
REGIM DE 

PROPRIETATE 

Urlui, la sud-vest de 
Roșiori de Vede și la est de 
drumul DJ612A.   

151889.09 Turnul romande la Roșiori 
de Vede – Valea 
Mocanului. Situl 
arheologic se găsește la 
sud-vest de localitatea 
Roșiori de Vede, pe o 
terasă la nord-est de 
pârâul Urlui și la vest de 
Valea Mocanului.   

Fortificație   turn   Epoca 
romană/ sec. II 
d. Hr.   

Proprietate 
privată 

151889.02 
/ TR-I-s-B-
14222   

Cetatea medievală de la 
Roșiori de Vede – Cetatea 
cazacilor. La 2 km S de 
municipiu   

locuire   cetate de 
pământ   

Epoca 
medievală   

Domeniul 
public/ privat 
al statului 

151889.01 Biserica Sf. Nicolae din 
Roșiori de Vede   

structură de 
cult/ 
religioasă   

biserică   Epoca 
medievală/ 
sec.XVIII   

- 

151889.07 
/   TR-II-m-
B-14424 

Turnul de apă din incinta 
Gării de Est. În incinta Gării 
de Est   

construcție   turn de 
apă   

Epoca 
modernă / 
începutul sec. 
al XIX-lea   

Domeniul 
public / privat 
al statului 

151889.04 
/   TR-II-m-
B-14441 

Catedrala Sf. Teodor Tiron 
de la Roșiori de Vede   

structură de 
cult/ 
religioasă   

biserică   Epoca 
modernă / 
1818   

Proprietate 
privată 

151889.05 
/ TR-II-m-B-
14422  

Biserica Sf. Ioan de la 
Roșiori de Vede   

structură de 
cult/ 
religioasă   

biserică   Epoca 
medievală / 
sec. al XVIII-lea   

Proprietate 
privată 

Sursă: http://ran.cimec.ro/sel.asp 

Riscurile naturale și antropice cărora sunt supuse aceste situri arheologice și zonele lor de 
protecție sunt:  

• Agricultura intensivă – în cazul siturilor aflate în teritoriul extravilan: RAN 151889.15, 
151889.10, 151889.14, 151889.11, 151889.12, 151889.13, 151889.06, 151889.09. Aceste 
situri sunt, în prezent, parțial afectate de aceste riscuri, conform evaluărilor efectuate în 
perioada 2019-2020; 
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• Alunecări de teren (RAN 151889.12) – în cazul siturilor aflate în teritoriul extravilan. Aceste 
situri sunt, în prezent, parțial afectate de aceste riscuri, conform evaluărilor efectuate în 
perioada 2019-2020; 

• Exploatarea neadecvată și lipsa efectuării de lucrări de conservare – restaurare.  

 

Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO. Situri arheologie incluse în Programul Național 
Limes – Limes Transalutanus | Prin Programul Național ”LIMES” se  are în vedere elaborarea 
documentației de specialitate pentru monumentele care reprezintă granița romană a provinciei 
Dacia – cel mai lung sector al monumentului UNESCO, FRE – in vederea înscrierii acestui ansamblu 
de monumente în Lista Patrimoniului Mondial, alături de bunuri componente ale Frontierei 
Imperiului Roman (Frontiers of the Roman Empire), bun înscris în LPM nr. 430ter – 001 -414/1987, 
extins în 2005 și 2008, cu bunuri din Marea Britanie și Germania. 

Programul Național ”LIMES”, inițiat în 2014 (OMC 2812/2014), urmărește definirea unui 
monument trans-național al Frontierelor Imperiului Roman (Frontiers of the Roman Empire – FRE) 
(definirea monumentului a început în 2005), alături de monumente din   alte state (Anglia, 
Germania, Olanda, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, Turcia, Siria, Iordania, 
Israel, Iraq, Egipt, Libia, Algeria, Tunisia și Maroc).  

În România, prin Programul Național ”LIMES”, au fost cercetate 364 situri arheologice pentru a fi 
incluse în Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial. 

Monumentele de pe teritoriul României care fac parte din ansamblul Frontiers of the Roman 
Empire, au fost incluse în Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO, în 2020, în două 
categorii/bunuri propuse: nr. 6447 Frontierele Imperiului Roman – Dacia (Frontiers of the Roman 
Empire – Dacia) și nr. 6446 Frontierele Imperiului Roman – Limes Dunărene (Secțiunea Inferioară), 
România (Frontiers of the Roman Empire – The Danube Limes, Romania) (alături de monumente 
din Bulgaria, Croația și Serbia). Conform obiectivului Programului Național Limes, se urmărește 
înscrierea bunurilor în LPM până în anul 2023.  

În județul Teleorman au fot identificate 8 situri (Gresia, Roșiori de Vede, Băneasa, Putineiu) care 
au făcut parte din regiunea Dacia Inferior(din cele 10 situri studiate în cadrul Programului Național 
Limes), incluse în cadrul bunului inclus în Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial, nr. 6447 – 
Frontierele Imperiului Roman – Dacia (Frontiers of the Roman Empire – Dacia).  

Pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede au fost identificate următoarele situri arheologice 
incluse în ansamblul bunului înscris în Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial, nr. 6447 – 
Frontierele Imperiului Roman – Dacia (Frontiers of the Roman Empire – Dacia) 52.  

 

52 În cadrul bunului sunt incluse monumente localizate în jud. Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, 
Arad, Hunedoara, Alba, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Argeș, 
Teleorman, Vâlcea, Dolj, Olt, cf. https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6447/ 
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TABEL 28 – LISTA SITURILOR ARHEOLOGICE (LISTA TENTATIVĂ A PATRIMONIULUI 
MONDIAL), MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

NR. UAT / LOCALITATE 
NR. 

SITULUI 
TOPONIM TIP DE SIT 

COORDONATE 
STEREO 70 

4 Roșiori de Vede  1   Epureasca   Turn  de supraveghere 282361.460 

495103.068 

5 Roșiori de Vede  2 Valea Urlui Castru (auxiliar) 284618.067 

495876.341 

6 Roșiori de Vede  3 Valea 
Mocanului 

Val de pământ 286077.342 

495753.9655 

7 Roșiori de Vede  4 Valea 
Mocanului 

Turn  de supraveghere 286061.989 

493539.890 

Sursă: https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6447/ 

Prin Programul Național LIMES, pe teritoriul Municipiului Roșiori de Vede 53 au fost identificate 4 
situri, după cum urmează:  

• RO252 | Valea Mocanului | Val | Datare: 200 – 245 | Criterii:1 

Integritate: Val aflat în apropierea drumului roman, ambele fiind bine păstrate. 

Autenticitate: Starea de conservare bună. 

• RO253 | Valea Mocanului | Turn | Datare: 200 – 245 | Criterii:1, 2 

Integritate: Turn aflat la 100 m în spatele palisadei, nesăpat. 

Autenticitate: Relativ bine păstrat având în vedere informațiile magnetometrice. 

• RO254 | Valea Urlui | Castru | Datare: 200 – 245 | Criterii:1, 2 

Integritate: Fără săpături arheologice. 

Autenticitate: : Relativ bine păstrat având în vedere informațiile magnetometrice. 

• RO255 | Epureasca | Turn | Datare: 200 – 245 

 

Criteriile definite de UNESCO, în care se încadrează siturile amplasate pe teritoriul municipiului 
Roșiori de Vede, pentru a justifica valoarea excepțională a acestui monument trans-național și 
înscrierea acestora în Lista Patrimoniului Mondial, sunt următoarele:  

 

53 http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ 
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Citeriul 1 – Criteriul UNESCO (ii): Vestigiile frontierelor romane ale provinciei Dacia, constituie, 
alături de Limesul Germano-Retic, Zidul lui Hadrian și Valul lui Antoninus Pius, cele mai 
semnificative elemente ale frontierelor romane, prezente în Europa. Castrele, burgi, turnurile, 
valurile, zidurile, alături de infrastructura conectată și așezările civile indică un schimb important 
de valori umane și culturale, la apogeul Imperiului Roman, prin dezvoltarea arhitecturii militare 
romane, extinzând cunoștințele tehnice în construcții și management până la marginile Imperiului. 
Aceste structuri reflectă impunerea unui sistem complex de graniță societăților existente începând 
din partea de nord a Imperiului Roman, introducând în premieră instalații militare și așezările civile 
dependente conectate printr-o rețea extinsă de infrastructură. Frontierele romane nu au fost o 
barieră impermeabilă, ci au controlat și permis mișcările populațiilor: nu doar a trupelor militare, 
ci și a civililor și negustorilor. Astfel, au declanșat schimbul de valori culturale prin dislocarea 
soldaților și civililor de diferite etnii. Acet fapt a provocat schimbări profunde și dezvoltări în 
regiunile afectate, în ceea ce privește obiceiurile de așezare umană, arhitectură și peisagistică, 
într-un cuvânt, organizarea spațiului înconjurător. Chiar și în ziua de azi, frontierele romane sunt 
o parte evidentă a peisajului 54. 

Citeriul 2 – Criteriul UNESCO Criteriul (iii): Ca parte integrantă a sistemului general defensiv al 
Imperiului Roman, limesul dacic are o valoare culturală extraordinară. Este o mărturie 
incontestabilă a maximei extinderi a puterii Imperiului Roman, prin consolidarea frontierei sale 
nordice, constituind o manifestare fizică a politicii imperiale romane. Ilustrează ambiția Imperiului 
Roman de a domina întreaga lume, pentru a-și impune legile și stilul de viață într-o perspectivă de 
termen lung. Este mărturie a colonizării romane în teritoriile aferente, a distribuirii culturii romane 
și a tradițiilor variate – militare, inginerești, arhitecturale, religioase, economice și politice – și a 
numeroaselor așezări umane asociate apărării statului, care contribuie la înțelegerea vieții 
soldaților romani și a familiilor lor, în această parte a Imperiului 55. 

Siturile arheologice de pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede incluse în fortificațiile frontierei 
romane – limes 56, fac parte din categoria Limes Transalutanus.  

Limes Transalutanus este un limes propriu-zis care prezintă caracteristici similare cu cele din 
Britania și Germania; acesta este alcătuit dintr-un val de pământ supravegheat de castre de 
dimensiuni mici și mijlocii, reprezentând o linie artificială de apărare care dublează linia Oltului 
(limes riveran) care era o componentă a Limes Dacicus, frontiera permanentă a provinciei.  Limes 

 

54 http://limesromania.ro/ro/articole/despre-proiect/ 
55 http://limesromania.ro/ro/articole/despre-proiect/ 
56  ”Limesul reprezintă un ”sistem extrem de complex de turnuri, valuri de pământ, ziduri, 
fortificații de mici dimensiuni, castrele din spatele limesului plasate de regulă la o distanță de circa 
5 km față de limes, așezările civile aferente și structurile ne-romane. Castrele sunt asemănătoare, 
garnizoane ale unor trupe de infanterie mixte și de cavalerie, construite cel mai probabil chiar de 
către acestea. Se presupune că limesul a fost construit de garnizoanele castrelor. Topografic, 
limesul este parțial protejat, nici un element aflând-se în zone urbanizate. În întreaga Românie se 
cunosc în total peste 70 de castre, 50 de mici fortificații si mai mult de 150 de turnuri”. Cf. 
http://limesromania.ro/ro/articole/despre-proiect/ 
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Transalutanus este amplasată la o distanță variabilă de 10-50 km la est de Olt, cu o lungime de 
235 km desfășurată de la Dunăre (Ciuperceni, județul Teleorman) până la Pasul Bran (Râșnov, 
județul Brașov), traversând teritoriile administrative ale orașelor Turnu Măgurele, Roșiori de Vede, 
Pitești, Câmpulung, Rucăr și Râșnov. Această linie artificială de fortificație a fost utilizată, cu 
intermitențe, în prima jumătate a sec. al II-lea și începutul sec. al III-lea 57.  

Valurile de pământ nu au fost cercetate arheologic, secțiunea acestuia fiind neclară; turnurile de 
semnalizare – care prin poziția lor formează o rețea care să permită comunicarea între ele – au 
fost construite din lemn, fiind amplasate la 5-10 m în spatele valului de pământ și sunt forte puțin 
cercetate arheologic.  

Analiza preliminară a siturilor arheologice de pe teritoriul municipiul Roșiori de Vede, realizată în 
cadrul Programului Național Limes, arată că acestea se află într-o stare bună.  

Riscurile majore cărora sunt supuse siturile arheologice în general și elementele componente ale 
Limes Transalutanus, în particular, sunt reprezentate de lucrările agricole efectuate pe 
proprietățile private.  

Prin Programul Național Limes sunt prevăzute următoarele măsuri de protecție, conservare și 
valorificare a siturilor arheologice incluse în Lista Tentativă națională 58:  

• Este necesară elaborarea  și implementarea Planului de Management pe 5 ani. Acesta este 
recomandat să aibă un caracter dinamic pentru a permite înglobarea cerințelor UNESCO;  

• La nivel local este necesar ca autoritățile să își asume măsurile de întreținere, protecție și 
management a monumentelor stabilite la nivel național de către Comisia Națională a Limes 
și să asigure respectarea prevederilor legale de protecție a monumentelor istorice și a 
siturilor arheologice; 

• Este necesară o monitorizare constantă a acestor situri arheologice pentru a se putea 
consemna nivelul de risc și pentru a fi incluse în listă descoperirile rezultate în urma 
cercetărilor arheologice; 

• Se are în vedere o constantă colaborare a autorităților centrale cu autoritățile locale, 
pentru a se asigura, anual, fundamentul științific de protecție a siturilor arheologice incluse 
în program; 

• Prin program este prevăzut ca autoritățile locale să aibă în vedere interzicerea de noi 
investiții economice în zonele de protecție ale siturilor incluse în Lista Tentativă; fiind 
permise doar investițiile de valorificare și protejare a siturilor arheologice; 

 

57 http://limesromania.ro/ro/articole/despre-proiect/ 
https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6447/  
58 
http://limesromania.ro/ro/download/?id=465&tk=fb0f5488784f6bc628de6fb18468cb316d4f74
71 

http://limesromania.ro/ro/articole/despre-proiect/
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• În cazul în care autoritățile locale permit realizarea de investiții economice, se impune 
realizarea, în prealabil, a unor cercetări arheologice amănunțite, și realizarea de operațiuni 
de conservare și restaurare a siturilor arheologice. Aceste lucrări urmează a fi finanțate de 
către beneficiari; 

• Este interzisă utilizarea neautorizată a detectoarelor de metale în zonele de protecție ale 
Limes-ului; 

• Se recomandă monitorizarea constantă a zonelor de risc: zonele de protecție ale siturilor 
arheologice în care se practică activități agricole; 

• Încurajarea realizării de cercetări arheologice în zonele de risc, ca parte a Programului de 
Cercetare Arheologică definit de Comisia Națională a Limes. 

 

6.6. PEISAJ NATURAL ȘI ANTROPIC 

Peisajul reprezintă, în conformitate cu definiția oferită de Convenția Europeană a peisajului de la 
Florența, o ”parte de teritoriu perceput ca atare de către populație, al cărui caracter este rezultatul 
acțiunii şi interacțiunii factorilor naturali şi/sau umani, indiferent de încadrarea administrativă a 
acestuia sau de calitatea sa estetică sau scenică”. Protecția peisajului cuprinde acţiunile de 
conservare şi menținere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate 
prin valoarea sa patrimonială derivată din configuraţia naturală şi/sau de intervenţia umană.  

Ca stat membru al Consiliului Europei, inclusiv România se angajează să identifice peisajele și 
caracteristicile acestora, să le urmărească transformările, să le evalueze, în scopul de a realiza 
demersuri pentru a introduce dimensiunea peisajeră în programele și politicile de amenajare a 
teritoriului, de urbanism și în cele culturale, de mediu, agricole, sociale și economice, precum și în 
alte politici cu posibil impact direct sau indirect, pentru a pregăti și implementa proiecte de punere 
în valoare a acestuia, scopul fiind protecția, managementul și/sau amenajarea peisajului 59. 

PEISAJUL NATURAL | În ceea ce privește cadrul natural, teritoriul adiacent municipiului Roșiori de 
Vede prezintă caracteristice specifice ale peisajului de câmpie, fragmentat de cursuri de apă. 
Principalele tipuri de peisaj natural regăsite în municipiul Roșiori de Vede sunt:  

• Peisajul forestier;  

• Peisajul zonelor agricole; 

• Peisajul cursurilor de apă.  

Peisajul forestier, are o valoare peisagistică mare și este relativ restrâns raportat la suprafața 
teritoriului natural din municipiu. Principala suprafașă forestieră a muncipiului este reprezentată 
de Pădurea Vedea, amplasată în partea de est a municipiului, pe malul stâng al râului Vedea.  

 

59 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37056 
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Peisajul cursurilor de apă are o valoare peisagistică ridicată și se împarte în două subunități: 
peisajul siturilor naturale protejate din lungul râului Vedea – zone cu o valoare peisagistică foarte 
mare datorită vegetației și faunei diversificate și potențialului de dezvoltare a unor zone de 
agrement la liziera Pădurii Vedea; peisajul râului Bratcov și a zonei de luncă adiacentă acestuia. 
Aceste unități de peisaj prezintă prezentând un potențial ridicat de valorificare în scopul 
dezvoltării activităților recreative în aer liber la care au acces locuitorii municipiului, respectând în 
același timp măsurile de protecție specifice acestor ecosisteme dar ș de amenajare a unor perdele 
de protecție care să contribuie la ameliorarea calității factorilor de mediu.    

Peisajul zonelor agricole, în special al zonelor arabile, este unui important pentru municipiul 
Alexandria. Aceste unități de peisaj deși au o valoare mică-medie, contribuie la definirea identității 
municipiului fiind reprezentative pentru una din principalele activități economice prezente în 
cadrul municipiului.  

PEISAJUL ANTROPIC | Referitor la cadrul antropic, teritoriul construit al municipiului Alexandria 
este divizat în următoarele unități de peisaj antropic:  

• Peisajul rezidențial; 

• Peisajul zonei centrale; 

• Peisajul industrial. 

Peisajul rezidențial este dominat de categoria peisajului locuințelor individuale pe parcelă, cu 
regim mic de înălțime (P – P+1), amplasate în cadrul țesutului urban tradițional, dezvoltat organic, 
cu parcele de forme și dimensiuni variate, cu circulații sinuoase, care oferă un ritm dinamic 
traseului urban.  În general clădirile sunt retrase de la aliniament și sunt retrase față de limitele 
laterale. În aceste zone străzile au câte o bandă pe sens, plantații de aliniament de dimensiuni 
generoase și trotuare înguste sau chiar subdimensionate. În numeroase arii, zonele pietonale se 
află într-o stare avansată de degradare, ceea ce îngreunează deplasarea pietonilor și contribuie la 
crearea unei imagini urbane neatractive (de exemplu Str. Al. I. Cuza).  

Variațiunile acestui peisaj sunt date de: zonele istorice în care sunt localizate clădirile cu valoare 
de patrimoniu identificată – monumente istorie sau clădirile cu valoare ambientală, construite la 
începutul secolului XX, reprezentative pentru imaginea locală (Str. Teodor, Str. Carpați, Str. Al. I. 
Cuza); locuințe pe loturi de mici dimensiuni, cu densitate ridicată, realizate prin parcelarea unor 
terenuri mai mari (Fundăturile Corlătescu). La acestea se adaugă locuințele din zonele marginale, 
ocupate de populația defavorizată, cu o calitatea foarte slabă a fondului construit, cu străzi aflate 
în stare proastă.   

O categorie importantă a peisajului rezidențial este cea a locuințelor colective, alcătuită din clădiri 
cu regim mic de înălțime (P+3 – P+4), organizate în ansambluri de locuințe colective, sau 
ansambluri de locuințe muncitorești P+2 (zona blocurilor CFR din vecinătatea gării). La acestea se 
adaugă ansamblurile de locuințe colective realizate prin programul ANL. În zonele aferente 
locuințelor colective, spațiile în aer liber aferente acestora prezintă amenajări de slabă calitate: 
spații verzi neamenajate corespunzător, locuri de joacă inadecvat organizate, zone de garaje care 
ocupă suprafețe semnificative, existența rețelelor tehnico-edilitare supraterane, lipsa vegetației 
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de aliniament aferente străzilor de categoria IV, stare slabă a circulațiilor carosabile, lipsa unor 
spații de socializare amenajate adecvat.  

Peisajul zonei centrale este unul eclectic, desfășurat în lungul str. Dunării și Str. Rahovei. Acest 
areal are un caracter funcțional mixt  format din instituții publice (Primărie, servicii deconcentrate 
ale instituțiilor publice județene și centrale), clădiri de comerț și servicii (Magazinul Macul este 
reprezentativ pentru această zonă prin dimensiuni și arhitectura sa socialistă), echipamente socio-
culturale (muzeu, bibliotecă) și clădiri de locuințe colective cu parter comercial. Spațiile pietonale 
necesită, în majoritatea lor, lucrări de amenajare și reconfigurare pentru a răspunde în mod 
adecvat desfășurării de activități de către comunitatea locală, independent sau în corelare cu 
funcțiunile din clădirile adiacente.  

Peisajul industrial include zonele ocupate de marile unități industriale și zonele dedicate unităților 
comerciale de mari dimensiuni amplasate în zonele periferice ale municipiului (magazinul Lidl, 
piața agroalimentară). Arhitectura zonelor industriale este cea specifică acestui program de 
arhitectură dezvoltat în perioada socialistă, peste care se suprapun intervențiile, extinderile sau 
modernizările din ultimele trei decenii pentru a corespunde evoluției tehnologice sau 
refuncționalizărilor prin care au trecut aceste ansambluri de clădiri.  

În cadrul acestui tip de peisaj este necesar să fie menționate două zone: platforma fostei fabrici 
de vagoane, în prezent nefuncțională, dar cu potențial ridicat de refuncționalizare, și platforma 
industrială din partea de vest, din zona Str. Oltului – DN6, care în prezent dispune de un substanțial 
fond construit neutilizat, aflat în avansată stare de degradare, ceea ce duce la formarea unui peisaj 
dezagreabil. Pentru această zonă sunt necesare operațiuni de regenerare urbană care să includă 
proiecte de refacere a infrastructurii de circulații auto și pietonale, proiecte de refuncționalizare 
a clădirilor abandonate, de reabilitare a celor funcționale și de atragere de noi activități 
economice.  

Unitățile de peisaj antropic identificate pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede sunt intercalate 
contribuind la formarea imaginii specifice a municipiului Roșiori de Vede. Numeroasele zone 
destructurate din interiorul zonelor construite conduc la apariția unui peisaj dezagreabil, care 
necesită măsuri de regenerare urbană sau de restructurare urbană. 

 

6.7. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Dezvoltarea unor locuințe colective ANL. 

Extinderea controlată a fondului construit în 
zonele periferice și în afara orașului. 

Existența terenurilor libere din lungul râului Vedea 
propice pentru dezvoltarea unor zone de 
agrement și recreere. 

Dezvoltarea, în zona centrală a ansamblurilor de 
locuințe colective, intercalate peste țesutul 
tradițional ceea ce a dus la apariția unor zone de 
tranzit destructurate. 

Numeroase ansambluri de locuințe colective dispun 
de zone verzi, locuri de  joacă, spații de socializare 
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Municipiul Roșiori de Vede se situează cu puțin 
peste exigențele minime, referitoare la suprafața 
locuibilă. 

Creșterea continuă a confortului locuințelor prin 
creșterea constantă a suprafețelor medii ale 
locuințelor, creșterea suprafețelor locuibile 
aferente unui locuitor și scăderea numărului de 
locuitori ai unei gospodării. 

Existența unor instituții publice care beneficiază de 
spații verzi importante, care pot fi integrate în 
rețeaua centrală de spații publice/spații verzi. 

Zone rezidențiale în care plantațiile de aliniament 
sunt amenajate de locuitori, fapt ce ilustrează 
interesul comunității locale pentru spațiul public. 

Existența unui important spațiu pietonal în zona 
centrală care încurajează desfășurarea unor 
activități în aer liber. 

Existența unui substanțial fond construit cu 
valoare culturală complexă (arhitecturală, 
urbanistică, istorică și culturală) inclus în Lista 
Monumentelor Istorice sau în limitele zonelor 
construite protejate, destinat instituțiilor publice și 
socio-culturale sau locuirii. 

Existența unui număr semnificativ de monumente 
istorice de importanță locală (grupa B) aflate în 
domeniul administrației publice locale. 

Existența unor proiecte tehnice de restaurare a 
unor clădiri monumente istorice aflate în 
patrimoniul administrației publice (Cavoul Arizan). 

Existența unor unități de peisaj natural cu valoare 
peisagistică mare (zonele forestiere, zonele 
adiacente cursurilor de apă). 

 

neamenajate, cu zone de parcări neorganizate 
corespunzător. 

Existența, în cadrul ansamblurilor de locuințe a 
unor construcții nefuncționale: puncte termice, 
parte a rețelei de termificare desființată anterior. 

Număr relativ redus de autorizații de construire 
eliberate anual și de construcții finalizate, ceea ce 
denotă un ritm încet de înnoire a fondului construit. 

Lipsa de investiții în realizarea de noi construcții 
administrative și sociale. 

Existența unor suprafețe de tip brownfield extinse, 
cu un substanțial fond construit nefuncțional sau 
aflat în stare foarte rea. 

Accesul redus al populației din zona de sud către 
zonele de agrement și recreere din zona centrală și 
de nord. 

Procentul foarte redus de locuințe realizate din 
fonduri publice. 

Existența unui procent foarte mare de locuințe 
colective și locuințe muncitorești, cu vechime mare, 
care se apropie sau a depășit perioada normală de 
funcționare (perioada de amortizare a investiției). 

Existența unor locuințe muncitorești, în partea de 
nord, care prezintă o calitate scăzută a locuirii. 

Starea rea în care se află numeroase clădiri de 
locuințe colective, pentru care nu au fost realizate 
lucrări de izolare termică. 

Existența, în zonele periferice, a unor locuințe 
individuale, ocupate de comunități marginalizate, 
care locuiesc în condiții insalubre (zona Cotorga). 

Existența unor zone de îndesire a fondului construit 
prin apariția unor parcelări, cu accesibilitate redusă, 
cu circulații subdimensionate, lipsite de vegetație 
de aliniament, cu trotuare subdimensionate sau 
inexistente și cu o stare rea a căilor de circulație. 

Procentul foarte scăzut de spații verzi din 
municipiul Roșiori de Vede. 

Amenajarea slabă a spațiilor publice din zona 
centrală. 
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Lipsa unor spații verzi de interes public în zonele 
rezidențiale. 

Calitatea slabă a spațiilor verzi de tip condominiu și 
lipsa unor lucrări integrate de amenajare. 

Vegetația de aliniament îmbătrânită sau existența 
unor tronsoane cu vegetație înaltă lipsă. 

Imaginea urbană a zonei centrale neunitară, 
destructurată, ca urmare a existenței clădirilor de 
locuințe colective nemodernizate, a spațiilor 
comerciale de la parte dezvoltate neunitar, lipsa de 
investiții în calitatea spațiului public în zona Str. 
Rahovei și Str. Dunării. 

Lipsa de coerență arhitecturală în ceea ce privește 
fondul construit, cromatica, volumetria și finisajele 
utilizate pentru realizarea clădirilor de locuințe, în 
special în zonele istorice. 

Spațiile verzi de protecție adiacente râului Bratcov, 
din teritoriul intravilan sunt neamenajate. 

Existența unor clădiri cu valoare de patrimoniu, 
aflate în domeniul administrație publice aflate în 
stare de colaps sau  precolaps, ca urmare a lipsei 
lucrărilor de protejare. 

Intervențiile neadecvate efectuate asupra unor 
clădiri cu valoare de patrimoniu (extinderi, 
supraetajări, modificări ale unor elemente de 
fațadă). 

Existența a numeroase situri arheologice aflate pe 
teritoriul administrativ supuse unor riscuri naturale 
și antropice. 

Existența unor monumente istorice aflate în 
domeniul administrației publice, nefuncționale. 

Existența a numeroase clădiri cu valoare 
arhitecturală neutilizate/nelocuite, aflate în stare 
rea care contribuie la formarea unei imagini urbane 
destructurate. 

Existența unor zone urbane în care lipsa de 
intervenții de ameliorare a spațiului public și 
fondului construit a dus la formarea unui peisaj 
destructurat. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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Atragerea de activități economice și servicii socio-
culturale prin exploatarea unor resurse de teren 
care le pot găzdui. 

Implementarea unor proiecte complexe de 
protejare si valorificare a siturilor Natura 2000, 
poate conduce la ameliorarea peisajului acestor 
zone. 

Accesarea de fonduri europene în vederea 
realizării proiectelor de regenerare urbană poate 
conduce la ameliorarea peisajului zonelor 
rezidențiale și zonei centrale. 

Atragerea de investitori și restructurarea urbană a 
zonelor de tip brownfield poate conduce la 
ameliorarea peisajului zonelor industriale. 

Existența unor fonduri guvernamentale sau 
europene pentru proiectele de regenerare urbană 
oferă posibilitatea implementării unui număr 
semnificativ de proiecte de regenerare a arealelor 
urbane identificate în cadrul strategiei. 

Lipsa de fonduri guvernamentale sau europene 
pentru proiectele de regenerare urbană poate 
conduce la degradarea unor zone funcționale și la 
scăderea calității locuirii. 

Lipsa de fonduri publice poate conduce la 
înrăutățirea stării clădirilor de patrimoniu aflate in 
domeniul public. 

Realizarea de intervenții private, neautorizate, care 
să conducă la degradarea clădirilor monumente 
istorice. 

Realizarea de lucrări de exploatare intensivă a 
fondului forestier și a terenurilor agricole care să 
ducă la degradarea peisajului. 

Nerespectarea planului de management al siturilor 
Natura 2000 poate conduce la degradarea 
peisajului. 

 

6.8. CONCLUZII, PRINCIPALELE PROVOCĂRI ȘI POSIBILE 
INTERVENȚII/RECOMANDĂRI 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Starea precară în care se află spațiile interstițiale 
adiacente ansamblurile de locuințe colective. 

Îmbunătățirea calității locuirii din zonele 
rezidențiale prin dezvoltarea unor spații publice 
amenajate, de calitate, în acord cu specificul 
locului, cerințele comunității locale și resursele de 
teren disponibile. 

Elaborarea și implementarea de proiecte de 
regenerare urbană a ansamblurilor de locuințe 
colective: amenajare spații verzi, amenajare locuri 
de joacă, amenajare spații de socializare, 
organizare circulații auto rezidențiale, amenajare 
spații de parcare și desființare zone de garaje. 

Fondul construit învechit, din cadrul ansamblurilor 
de locuințe colective și lipsa lucrărilor complexe de 
reabilitare a clădirilor, în mod unitar. 

Elaborarea de proiecte complexe de reabilitare a 
clădirilor de locuințe colective care să includă 
lucrări de reabilitare structurală în cazul  clădirilor 
care prezintă probleme de risc; lucrări specifice 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

 pentru reabilitarea fațadelor clădirilor; lucrări de 
termoizolare a fațadelor și de creștere a eficienței 
termice; lucrări de creștere a eficienței energetice 
a clădirilor de locuințe colective prin modernizare 
și reabilitare rețele termice, inclusiv promovarea 
utilizării resurselor regenerabile de energie pentru 
alimentarea acestora. 

Existența, în cadrul ansamblurilor de locuințe a 
unor construcții nefuncționale: punte termice, 
parte a rețelei de termificare. 

Refuncționalizarea punctelor termice și 
transformarea acestora în spații comerciale, spații 
comunitare. 

Existența, în zonele periferice, a unor locuințe 
individuale, ocupate de comunități marginalizate, 
care locuiesc în condiții insalubre (zona Cotorga). 

Realizarea unui proiect de regenerare urbană a 
zonei Cotorga. 

Imagine urbană neunitară a zonelor rezidențiale. Elaborarea de ghiduri de bune practici privind 
modul de construire specific municipiului și 
intervențiile permise în zonele rezidențiale 
(cromatică, tipuri de materiale, texturi, elemente 
de limbaj arhitectural permise, volumetria 
clădirilor, amplasarea clădirilor pe parcele). 

Zona centrală prezintă o imagine incoerentă ca 
urmare a dezvoltării realizată în etape; lipsa unor 
operațiuni integrate de regenerare urbană a zonei 
centrale și de reglementare a activităților. 

  

Dezvoltarea unui proiect de regenerare urbană a 
zonei centrale a municipiului, însoțit de un ghid de 
bune practici privind intervențiile de modificare a 
fondului construit din zona centrală și de 
intervenție asupra spațiului public; investiții și 
intervenții asupra fondului construit și a spațiilor 
publice care să le confere o flexibilitate și o 
capacitate crescută de adaptare la utilizările 
viitoare. 

Existența unor monumente istorice insuficient 
protejate și valorificate. 

Se recomandă realizarea de lucrări de restaurare și 
modernizare tehnologică a clădirilor monumente 
istorice aflate în domeniul public al administrației 
publice, destinate instituțiilor și serviciilor publice.  

Restaurarea și refuncționalizarea monumentelor 
istorice aflate în domeniul administrației publice, 
nefuncționale și abandonate (Uzina Electrică). 

Clădiri monumente istorice asupra cărora au fost 
realizare intervenții neautorizate. 

Elaborarea unui ghid de bune practici privind 
intervențiile în zonele istorice și asupra clădirilor 
monumente istorice. 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Dezvoltarea unor programe de sprijinire tehnică și 
financiară a persoanelor fizice, proprietari ai 
clădirilor protejate prin legislația în vigoare, în 
vederea realizării de lucrări de restaurare, 
reabilitare, conservare, în acord cu prevederile 
Legii nr.422/2001. 

Elaborarea documentațiilor de urbanism specifice 
protejării patrimoniului cultural (PUZ Zone 
Construite Protejate). 

Aplicarea de sancțiuni financiare pentru 
proprietarii clădirilor monumente istorice aflate în 
stare de colaps, respectiv precolaps. 

Existența unui fond construit aferent activităților 
industriale aflat în stare rea, abandonat sau 
nefuncțional. 

Reconversia funcțională a construcțiilor 
industriale, din partea de vest și sud a municipiului.  

Spațiile verzi de protecție adiacente râului Bratcov, 
din teritoriul intravilan sunt neamenajate. 

Realizarea unui proiect de amenajare a zonei verzi 
de proiecție a cursului râului Bratcov, cu includerea 
de zone de recreere, promenadă. 

Amplasarea râului Vedea în vecinătatea teritoriului 
construit al municipiului. 

Amenajarea unor zone de agrement în lungul 
râului Vedea.  

Dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre. 

Existența unor zone verzi în lungul pârâului Urlui și 
a salbei de lacuri adiacente acestuia. 

Dezvoltarea unui proiect de amenajare a unor zone 
de agrement si recreere adiacent pârâului Urlui și 
amenajarea unor zone de pescuit 

Starea precară și calitate scăzută a amenajărilor 
aferente spațiilor publice din zona centrală; lipsa 
de varietate de activităților recreative și de 
socializare din cadrul acestor spații. 

Dezvoltarea unor proiecte de amenajare a spațiilor 
publice aferente Str. Dunării, Str. Rahovei, de 
reamenajare a Pieței Libertății, de amenajare a 
spațiului liber aflat în vecinătatea Pieței Libertății. 

Amenajarea unor axe verzi care să facă legătura 
între principalele zone de agrement ale 
municipiului. 

Amenajarea și toaletarea plantațiilor de 
aliniament. 

Realizarea de lucrări de amenajare a străzii 
pietonale Str. Rahovei. 

Demararea operațiunilor de amenajare și 
modernizare a spațiilor verzi aferente instituțiilor 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

de învățământ în corelare cu activitățile 
educaționale. 

Existența unor zone periferice cu informale – cu 
calitate foarte slabă a fondului construit, lipsa 
infrastructurii de utilități publice de bază, starea 
proastă a circulațiilor, distanța față de serviciile de 
proximitate. 

Implementarea unui proiect de identificare a 
comunităților rome, delimitarea zonelor destinare 
așezărilor informale, în conformitate cu 
prevederile legii; elaborarea fișe de date privind 
așezările informale conform Ordinului nr. 
233/2016. 
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7. TRANSPORT ȘI MOBILITATE URBANĂ 

7.1. CONTEXT EUROPEAN ȘI REGIONAL 

Municipiul Roșiori de Vede este bine conectat la rețeaua europeană de transport prin intermediul 
rețelei TEN-T Centrală 60. Municipiul este deservit de coridorul Rin-Dunăre, fiind astfel asigurată 
legătura cu alte centre urbane europene, precum Viena (Austria), München, Stuttgart, Nürnberg 
(Germania) sau Strasbourg (Franța), dar și cu state din zona balcanică, precum Bulgaria sau Serbia. 
Elementele de infrastructură ce fac parte din acest coridor și care deservesc municipiul Roșiori de 
Vede sunt următoarele: 

• Infrastructura rutieră: DN6 (E70) pe traseul București – Alexandria – Roșiori de Vede – 
Craiova – Drobeta Turnu Severin (punct de trecere a frontierei); 

• Infrastructura feroviară: CF 900 pe traseul București – Videle – Roșiori de Vede – Caracal – 
Craiova – Drobeta Turnu Severin (punct de trecere a frontierei).  

Totodată, municipiul beneficiază și de proximitatea coridorului fluvial Dunărea, parte a rețelei 
TEN-T, având astfel acces la un important canal de navigație european, respectiv la unele dintre 
porturile europene importante (Constanța, Mannheim, Karlsruhe, Frankfurt am Main 61 ), ce 
asigură legătura între Europa de Est și Europa Centrală.  

Municipiul Roșiori nu dispune de aeroport propriu, locuitorii acestuia având la dispoziție cele două 
aeroporturi din vecinătate, respectiv Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni și Aeroportul 
Internațional Craiova. Aeroportul Internațional Henri Coandă face parte din rețeaua TEN-T 
Centrală și este cel mai mare aeroport din țară, oferind un număr ridicat de rute naționale și 
internaționale atât către destinații europene, cât și către destinații localizate pe alte continente, 
în state precum Canada, Qatar sau Emiratele Arabe Unite. Aeroportul Internațional Craiova 
dispune de un număr mai redus de destinații (10), către orașe din Italia, Anglia, Spania, Franța, 
Germania, Belgia și Turcia. 

 

 

60  Rețeaua TEN-T Centrală (Core) cuprinde principalele coridoare de transport între statele 
membre UE, ce urmează a fi finalizate până în anul 2030 
61 Top 10 porturi fluviale după cantitatea de marfă transportată în anul 2019. Eurostat, Goods 
loaded and unloaded in ports for inland waterways transport [iww_go_aport], 2019 
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FIGURA 91 - REȚEAUA TEN-T ÎN ROMÂNIA 

 

Sursă: Adaptare după https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-
portal/map/mobile.html 
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TABEL 29 - ACCESIBILITATE ÎNTRE MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ȘI CELE MAI APROPIATE 
AEROPORTURI 

AEROPORT DURATA PE CALE RUTIERĂ 
DURATĂ PE CALE FEROVIARĂ 

62 

Aeroportul Internațional Henri 
Coandă 

1 h 50 min 2 h 30 min 

Aeroportul Internațional Craiova 1 h 40 min 4 h 28 min 

Sursă: Date preluate din Google Maps – durată uzuală pentru o zi din cursul săptămânii 

Din puncte de vedere al distanței și duratei de deplasare pe cale rutieră către aeroport, cele două 
prezintă o situație similară. Daca luăm în considerare deplasarea pe cale feroviară, numărul și 
varietatea rutelor, precum și frecvența de zbor ale acestora, se remarcă faptul că Aeroportul 
Internațional Henri Coandă este opțiunea favorabilă. Timpii de deplasare pe cale feroviară către 
Aeroportul Internațional Henri Coandă s-au redus semnificativ începând cu luna decembrie a 
anului 2020, când a fost dat în funcțiune tronsonul de cale ferată ce asigură legătura între Gara de 
Nord București și Aeroportul Henri Coandă, optimizând astfel legăturile dintre cele două. Pe acest 
tronson, călătoriile sunt operate de către CFR Călători și Regio Călători, având o durată totală de 
25 de minute. Frecvența este una ridicată, fiind operate 36 de curse pe zi, cu un timp de așteptare 
între două trenuri de 40 de minute.   

În ceea ce privește contextul regional, municipiul Roșiori de Vede este localizat în județul 
Teleorman, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia. Municipiul este localizat la intersecția 
drumurilor naționale ce asigură legătura București – Craiova (DN6) și Pitești – Turnu Măgurele 
(DN65A), existând o accesibilitate ridicată către capitală, dar și către centre urbane importante la 
nivel național. Acest lucru este evidențiat și de timpi de deplasare pe cale rutieră și feroviară între 
municipiul Roșiori de Vede și centrele urbane din vecinătate. 

TABEL 30 - ACCESIBILITATE ÎNTRE MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ȘI PRINCIPALELE CENTRE 
URBANE DIN VECINĂTATE 

DESTINAȚIE DURATA PE CALE RUTIERĂ DURATĂ PE CALE FEROVIARĂ 

Municipiul București 2 h (119 km) – DN6 (E70) 1 h 40 min. (100 km) – CF 900 

Municipiul Craiova 1 h 35 min. (112 km) – DN6 
(E70) 

1 h 40 min. (109 km) – CF 900 

Municipiul Pitești 

1 h 43 min. (102 km) – DN65A 

Nu există legături directe. 
Transferul se face prin 

municipiile București sau 
Craiova (CF 900, CF 901), 

 

62 Durata pe cale ferată include și timpi de deplasare necesari realizării transferului între gară și 
aeroport, realizat fie cu mijloacele de transport public local, fie cu un alt tren 
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DESTINAȚIE DURATA PE CALE RUTIERĂ DURATĂ PE CALE FEROVIARĂ 

municipiul Caracal și orașul 
Piatra Olt (CF 900, CF 910, CF 
901), durata fiind între 3 h 28 

min. și 6 h 

Municipiul Giurgiu 

1 h 32 min. (90.6 km) – DN6 
(E70), DJ504 

Nu există legături directe. 
Transferul se face prin orașul 

Videle, durata fiind între 2 h 25 
min. și 3 h 58 min. – CF 900, CF 

903 

Municipiul Alexandria 35 min. (32.3 km) – DN6 (E70) 52 min. (34 km) – CF 909 

Municipiul Turnu Măgurele 39 min. (44.4 km) – DN65A Nu există legături 

Sursă: Prelucrare proprie 

Conform MPGT, tronsonul de cale ferată București – Craiova este unul dinte principalele 
tronsoane de transport feroviar la nivel național, cuprinzând printre cele mai mari fluxuri de 
călătorie din România, respectiv între 9.001 și 27.000 de călătorii pe zi. Cota modală pentru 
transportul feroviar pe acest tronson este de 19%. Totodată, frecvența medie este de 60 minute 
sau mai puțin, fiind printre cele mai bune la nivel național. Astfel, municipiul Roșiori de Vede 
dispune de acces la una dintre principalele căi feroviare din țară, trenul fiind o alternativă viabilă 
pentru deplasările regionale.  

Se evidențiază și o serie de proiecte majore ce vizează infrastructura de transport la nivel național, 
fiind prezentate în Master Planul General de Transport (MPGT) al României. Dintre acestea, 
proiectele care vizează și au impact direct asupra dezvoltării municipiului Roșiori de Vede sunt 
următoarele: 

• Drum Expres Danubius Expres (DX2), sectorul București – Craiova, orizont de timp 2026-
2031; 

• Trans Regio DN6, sectorul Alexandria – Craiova, orizont de timp 2016; 

• Modernizare CF București – Craiova, orizont de timp 2021-2025; 

• Stația CF Roșiori Nord, orizont de timp 2016-2020.  

Aceste proiecte vor facilita accesul populației din municipiul Roșiori de Vede către municipiile 
București și Craiova, reducând timpi de deplasare atât pe cale rutieră, cât și pe cale feroviară, 
asigurând totodată o calitate mai ridicată a infrastructurii de transport. Realizarea drumului 
expres DX2 va facilita reorientarea traficului greu în afara zonei urbane, contribuind astfel în mod 
direct la calitatea vieții cetățenilor din municipiul Roșiori de Vede, precum și la reducerea poluării 
pe teritoriul acestuia.  
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Nu în ultimul rând, transportul la nivel regional și/sau internațional se realizează și prin 
intermediul serviciilor de transport cu autobuzul, realizate de operatori privați. Astfel, municipiul 
Roșiori de Vede dispune de o autogară amplasată în vecinătatea Gării Roșiori Nord, asigurând 
legături naționale cu orașe și municipii precum București, Caracal, Craiova, Pitești sau Slatina, cât 
și legături internaționale cu orașe din Italia, Franța, Spania și Portugalia. Se poate remarca faptul 
că legăturile existente la nivel internațional sunt orientate către zonele principale în care migrează 
populația pentru locuri de muncă.  

Operatorii privați care asigură curse de pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede sunt operatorii 
de transport public județean, DLS Bus, Astra S.A. și Transbuz S.A. pentru cursele naționale și Tabita 
Tour pentru cursele internaționale. 

 

7.2. CONTEXT JUDEȚEAN 

La nivel județean, municipiul Roșiori de Vede se remarcă ca un important nod feroviar, acesta 
asigurând legătura dintre magistrala 900 și magistralele secundare din teritoriu ce asigură legătura 
cu orașe și comune învecinate, precum Alexandria, Turnu Măgurele, Măldăeni sau Zimnicea, fiind 
astfel un punct de transfer la nivel județean.  

Din punct de vedere al transportului rutier, municipiul este deservit de drumurile județene DJ612A 
și DJ612C, asigurând legătura cu comunele învecinate din partea de est și nord-est a municipiului 
(de exemplu Coșoteni, Văcărești, Drăgănești de Vede etc.). Celelalte localități din vecinătate sunt 
accesibile prin intermediul drumurilor naționale DN6 și DN65A. Totodată, legăturile cu acestea se 
realizează și prin intermediul transportului public județean 63, acesta asigurând legături facile cu 
majoritatea localităților din zona periurbană a municipiului, dar și cu marile centre urbane din 
județul Teleorman. Astfel, gradul de deservire al zonei periurbane cu transport public județean 
este unul ridicat, remarcându-se lipsa unei conexiuni directe doar către comuna Salcia.  

Una dintre legăturile principale la nivel județean pentru municipiul Roșiori de Vede este legătura 
cu municipiul Alexandria, acesta oferind deschidere către o plajă mai largă de locuri de muncă 
pentru cetățenii din municipiul Roșiori de Vede, precum și către instituții publice județene, dotări 
socio-culturale și zone comerciale ce nu sunt prezente în municipiu. Această legătură este 
facilitată atât pe cale rutieră, putând fi realizată fie cu autovehiculul personal, fie cu transportul 
public județean (ruta pe DN6/E70), cât și pe cale feroviară.  

Transportul public județean pe ruta Roșiori de Vede – Alexandria dispune de 4 vehicule active și o 
rezervă, ce realizează 29 de curse/zi de luni până vineri și două curse sâmbăta. Acesta nu operează 
în ziua de duminică. În timpul săptămânii cursele au o frecvență de 30 de minute, acestea 
funcționând între orele 6:30 și 18:50. Sâmbăta, cele două curse operează în prima parte a zilei, 
respectiv la 8:00 și 12:00. Numărul mare de curse pe această rută, precum și frecvența acestora 

 

63  Mai multe detalii despre transportul public județean se regăsesc în cadrul secțiunii Error! 
Reference source not found. Transport public. 



 

 
www.poca.ro 

 
212 

 

indică o cerere crescută a populației pentru deplasarea către municipiul Alexandria, întărind astfel 
importanța acestei legături.  

Din punct de vedere feroviar se remarcă 8 curse zilnice, cu o frecvență medie de 2 ore și 28 de 
minute. Starea foarte rea a căii ferate pe acest tronson, durata mare a călătoriei în raport cu 
transport rutier (52 de minute pe cale ferată comparativ cu 35 de minute pe cale rutieră), precum 
și faptul că tronsonul nu este unul optimizat din punct de vedere al frecvenței, fac ca această 
legătură să nu reprezinte o opțiune viabilă pentru navetismul zilnic către locurile de muncă. Totuși, 
realizarea unor intervenții de îmbunătățire a calității căii ferate, precum și îmbunătățirea 
frecvenței pe tronsonul Roșiori – Alexandria pot contribui în mod direct la creșterea cotei modale 
a utilizării acestui mijloc de transport pentru navetism.  

O altă legătura semnificativă pentru municipiul Roșiori de Vede este cea cu municipiul Turnu 
Măgurele. Această este importantă întrucât asigură conexiunea acestuia cu un punct de trecere 
al frontierei (pe cale rutieră cu bacul, cât și portuar), asigurând ulterior legătura cu centre urbane 
din Bulgaria, precum Pleven sau Sofia. În prezent, legătura este optimizată doar pe cale rutieră, 
prin intermediul drumului național DN65A. Deși între cele două municipii există și o cale ferată, 
aceasta nu este utilizată în prezent. 

 

7.3. CEREREA DE TRANSPORT 

În ceea ce privește indicele de motorizare, la nivelul municipiului Roșiori de Vede se remarcă o 
creștere anuală medie de 7,65% în perioada 2014-2019, cea mai accentuată creștere fiind în 
perioada 2016-2017, respectiv 12,25%. Astfel, la nivelul anului 2019, indicele de motorizare al 
municipiului Roșiori de Vede înregistra 270,45 autovehicule/1.000 de locuitori, cu 44,37% mai 
ridicat față de anul 2014 (187,33 autovehicule/1.000 de locuitori). Raportat la media județeană 
din anul 2019 de 217,80 autovehicule/1.000 de locuitori, se remarcă o motorizare mai ridicată la 
nivelul municipiului. Acest lucru se datorează cu precădere prezenței mediului rural în calculul 
indicelui de motorizare, numărul de vehicule înmatriculate în cadrul comunelor și satelor fiind mai 
redus comparativ cu cele din mediul urban.  

Raportând indicele de motorizare la populația municipiului, se remarcă o relație de inversă 
proporționalitate, cu o creștere accentuată a numărului de vehicule deținute în cadrul 
municipiului și, totodată, o scădere a populației acestuia.  

Creșterea accentuată a indicelui de motorizare în perioada 2014-2019 pune presiune pe 
infrastructura de transport existentă, cât și pe resursele de spațiu public, numărul ridicat de 
autoturisme contribuind la amplificarea congestiei în municipiu, dar și la limitarea spațiilor publice 
și verzi, în favoarea amenajării parcărilor. 
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FIGURA 92 - EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘI A NUMĂRULUI DE AUTOTURISME ÎN MUNICIPIUL 
ROȘIORI DE VEDE, 2014-2018 

 

Sursă: INS Tempo online, date furnizate de Instituția Prefectului – Serviciul permise și 
înmatriculări  

Pentru a contura o imagine de ansamblu în ceea ce privește situația indicelui de motorizare în 
municipiul Roșiori de Vede, s-a realizat o comparație cu municipii similare de la nivel național 
pentru anul 2018 64 . Criteriile de selecție a orașelor comparabile au fost rangul (s-a urmărit 
selectarea orașelor de rang II) și populația (populație similară/apropiată de cea a municipiului 
Roșiori de Vede); de asemenea a fost realizată o comparație cu municipiul Alexandria. 

TABEL 31 - INDICELE DE MOTORIZARE ÎN MUNICIPII DE RANG II DIN ROMÂNIA, 2018 

NUME MUNICIPIU INDICE DE MOTORIZARE 

Municipiul Marghita (Bihor) 386.53 autovehicule / 1,000 de locuitori 

Municipiul Odorheiu Secuiesc (Harghita) 301.63 autovehicule / 1,000 de locuitori 

Municipiul Moinești (Bacău) 281.41 autovehicule / 1,000 de locuitori 

Municipiul Câmpulung (Argeș) 295.58 autovehicule / 1,000 de locuitori 

Municipiul Caracal (Olt) 265.65 autovehicule / 1,000 de locuitori 

Municipiul Râmnicu Sărat (Buzău) 345.42 autovehicule / 1,000 de locuitori 

Municipiul Alexandria (Teleorman) 254.51 autovehicule / 1,000 de locuitori 

Municipiul Roșiori de Vede 213.04 autovehicule / 1,000 de locuitori 

Sursă: eDemos 

 

64 Datele utilizate pentru realizarea comparației sunt cele furnizate pe platforma eDemos, anul 
2018 fiind anul de referință pentru care sunt disponibile datele necesare pentru toate municipiile.  
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Se observă că municipiul Roșiori de Vede prezintă un indice de motorizare mai scăzut decât 
celelalte municipii similare, conturând astfel o situație mai bună din punct de vedere al motorizării 
în rândul zonelor urbane similare de la nivel național. De asemenea, este de menționat faptul că 
indicele de motorizare este substanțial mai scăzut față de municipiile Marghita (-45%) și Moinești 
(-24%), cele două având o populație mai scăzută decât municipiul Roșiori de Vede – 17.769, 
respectiv 24.200. Totodată, făcând comparația cu indicele de motorizare la nivel urban în județul 
Teleorman (230,05 autovehicule/1.000 de locuitori), se poate observa că municipiul Roșiori de 
Vede prezintă o valoare mai scăzută a indicelui. De asemenea se observă faptul că municipiul 
Roșiori de Vede are un indice de motorizare mai scăzut decât municipiul Alexandria (254,51 
autovehicule/1.000 de locuitori).  

În ceea ce privește repartiția utilizării modurilor de transport la nivelul municipiului, conform 
datelor furnizate în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Roșiori de Vede, la nivelul anului 2016 
se remarcă predominarea autovehiculului ca principal mijloc de transport, deplasările de acest fel 
reprezentând 57% din totalul deplasărilor. Mijloacele de transport alternative precum mersul pe 
jos și bicicleta sunt slab utilizate, acestea însumând doar 10%, respectiv 12% din total. 

FIGURA 93-  REPARTIȚIA MODALĂ ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2016 

 

Sursă: Plan de Mobilitate Urbană Roșiori de Vede, 2018   

Traficul este intensificat către principalele dotări și servicii din municipiu, precum și către 
principalele zone ce concentrează un număr ridicat de locuri de muncă. Astfel, se remarcă o serie 
de generatori de trafic, respectiv: 
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• Zona industrială din vestul municipiului – în prezent zona nu este utilizată la potențialul ei 
maxim, fiind mai degrabă conturată de firmele și dotările comerciale ce își desfășoară 
activitatea în această zonă; 

• Zona centrală – marcată cu precădere de zona Pieței Agroindustriale (str. Mihail 
Kogălniceanu), dar și de activitățile adiacente: centre comerciale, magazine, bănci etc.; 

• Strada Dunării, tronsonul situat între str. Locotenent Bălăcescu și str. Renașterii – instituții 
publice (inclusiv Primăria Municipiul Roșiori de Vede), instituții culturale, magazine, bănci 
etc.; 

• Zonele de locuire colectivă din cartierele Carpați, Centru, Dunării Metropol, Izbiceanuși 
CFR; 

Străzile principale de acces în municipiu – str. Uzinei Electrice, str. Dunării, str. Mărășești, str. 
Sfântul Teodor, DJ612A, DN6 și DN65A. 

În prezent municipiul Roșiori de Vede nu dispune de un sistem de management al traficului, fiind 
utilizate doar indicatoare și marcaje rutiere, împreună cu un sistem de semaforizare, ce nu este 
inteligent. Acest lucru scade eficiența modului de gestionare a traficului din oraș, fiind necesare 
intervenții suplimentare care să asigure o fluiditate mai mare a acestuia, în special pe principalele 
artere din municipiu. 

 

7.4. TRANSPORT RUTIER 

În ceea ce privește rețeaua de drumuri, municipiul Roșiori de Vede este situat pe traseul a două 
drumuri naționale: DN6 (E70), ce asigură legătura București – Craiova (est-vest) și DN65A, ce 
asigură legătura Pitești – Turnu Măgurele (nord-sud). Adițional, acesta este deservit și de 
drumurile județene DJ612A și DJ612C. Atât drumurile naționale, cât și cele județene reprezintă 
artere importante la nivel local, asigurând tranzitul major din municipiu, traversând următoarele 
zone: 

• DN6 (E70) și DN65A – cele două drumuri naționale sunt amplasate periferic față de 
dezvoltarea urbană, având rol de tranzit pentru transportul de marfă și asigurând legătura 
cu zona periurbană, dar și cu mari centre urbane de la nivel județean și național; 

• DJ612A – drumul județean traversează orașul pe direcția est-vest, deservind cartierele 
Mărășești, Centru și ANL; 

• DJ612C – drumul județean traversează orașul pe direcția nord-sud, deservind cartierele 
Oltului, Centru, Mihai Bravu, Metropol și Dunării. 
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FIGURA 94 - REȚEAUA DE DRUMURI DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ȘI ZONA SA 
PERIURBANĂ 

 

Sursă: Prelucrare proprie 
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În ceea ce privește rețeaua stradală, în perioada 2007-2019, numărul kilometrilor de străzi din 
municipiu a scăzut cu 20%, la nivelul anului 2019 înregistrându-se un total de 75 de km de drumuri 
orășenești (conform INS). Dintre aceștia, 56 km sunt modernizați. Străzile modernizate din 
municipiul Roșiori de Vede sunt următoarele: 

• Străzile Stelian Popescu, Lt. Bălăcescu, Mihai Eminescu, Carpați și Republicii, modernizate 
prin programul PNDL I; 

• Străzile Unirii, Aleea Grădina Publică, 9 Mai, Tudor Vladimirescu, Elena Doamna, Popa 
Gheorghe, Renașterii, Oituz și 1 Mai, modernizate prin programul PNDL II. 

 

Acestora li se adaugă proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere aflate în curs de 
implementare sau care au documentațiile tehnice în curs de elaborare / aprobare, respectiv:  

• Modernizare străzi în municipiul Roșiori de Vede - străzile Cotelici, Cap. Alexandru 
Ciocănaru, Alexandru Depărățeanu, Porumbeilor, Sălciilor, Decebal (tronson cuprins între 
str. Mihai Bravu și str. 1 Mai), Caporal Dumitrescu, Verzișori, Ceauș Mitrea, Maior Burcea-
Copilescu Andrei, Florilor, Nucilor, Înfrățirii. Cap. Joița, Anton Ionescu și Zăvoi, având DALI 
elaborat și aprobat; 

• Modernizare și reabilitare străzi în municipiul Roșiori de Vede – străzile Vadul Vezii, Lunca 
Vezii, Libertății, Fundătura Libertății, Călușari, Fundătura I și II Călușari, Sănătății, 
Fundătura Sănătății, Ceauș Firică, Văstești, Cireșului, Traian și Gheorghe Doja, având DALI 
elaborat și aprobat; 

• Modernizare strada Mărășești, fiind în curs de implementare.  

 

Structura rețelei stradale în funcție de categoriile de străzi este prezentată în figura următoare. 
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FIGURA 95 - CATEGORII DE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

Sursă: prelucrare proprie pe baza datelor din PUG și PMU Municipiul Roșiori de Vede 
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Conform datelor furnizate de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al 
Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, în municipiu sunt amenajate 15 parcări publice și 33 de 
parcări de reședință. Capacitatea acestora este după cum urmează 65: 

• 111 locuri de parcare amenajate în parcările publice; 

• 518 locuri de parcare de reședință.  

În zonele dense, precum zona centrală sau zonele de locuințe colective, cererea pentru locuri de 
parcare este mult mai ridicată, locurile existente fiind insuficiente pentru satisfacerea cererii. 
Astfel, se remarcă apariția situațiilor de parcări neregulamentare, fie pe prima bandă a 
carosabilului, fie pe trotuar, îngreunând traficul pentru restul participanților, indiferent de modul 
de transport ales (pietoni, bicicliști, șoferi etc.). În acest context, este necesară conturarea unei 
politici de parcare sau a unui regulament, astfel încât să fie gestionată parcarea la nivelul întregului 
municipiu, suplimentarea locurilor acolo unde este absolut necesar și descurajarea utilizării 
autovehiculelor în zone ce pot fi accesate prin alte mijloace de transport (de exemplu zona 
centrală, zonele comerciale etc.), precum bicicleta sau mersul pe jos. 

Conform regulamentului de organizare a traficului autovehiculelor cu masa maximă autorizată 
mai mare de 3,5 tone (traficul greu) aprobat prin HCL nr.116/2013, accesul și circulația 
autovehiculelor destinate transportului de marfă sunt interzise în interiorul municipiului Roșiori 
de Vede. Acesta este permis doar pe străzile identificate în cadrul regulamentului, pe baza unei 
autorizații de acces. Autorizațiile de acces se pot elibera pentru o zi, o lună sau la nivel anual.  

Străzile și segmentele de străzi din municipiu pe care este permis accesul transportului de marfă 
sunt următoarele: 

• Str. Dunării – de la intrarea în municipiu până la intersecția cu bd. Comercial; 

• Bd. Comercial – de la intersecția cu str. Dunării până la intersecția cu str. 1 Decembrie; 

• Str. 1 Decembrie – de la intersecția cu bd. Comercial până la intersecția cu str. Carpați; 

• Str. Izbiceanu – de la intersecția cu str. Carpați până la intersecția cu str. Oltului; 

• Str. Oltului – de la intersecția cu str. Izbiceanu până la limita municipiului (intersecția cu 
DN6); 

• Str. Avram Iancu; 

• Str. Viilor. 

Restricționarea accesului transportului greu în interiorul municipiului contribuie la creșterea 
calității vieții prin reducerea poluării (noxe, zgomot), dar și prin fluidizarea traficului de pe arterele 
principale din municipiu, acestea nefiind îngreunate de tranzitul autovehiculelor cu gabarit mare, 
destinat transportului de marfă. Totuși, se remarcă faptul că traseul curent pe care au acces astfel 

 

65 Capacitatea parcărilor din municipiul Roșiori de Vede a fost preluată din Planul de Mobilitate 
Urbană Municipiul Roșiori de Vede 
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de autovehicule traversează zona de locuire din nordul municipiului (cartierele Carpați, Izbiceanu, 
Oltului), locuitorii acestei zone fiind afectați de poluarea aferentă traficului greu.  

Astfel, se necesită reconfigurarea traseului pe porțiunea menționată din zona de nord, astfel încât 
să se asigure condiții optime de locuire pentru toți cetățenii municipiului. 
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FIGURA 96 - ACCES PENTRU TRANSPORTUL DE MARFĂ ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza HCL 116/2013 
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7.5. TRANSPORT FEROVIAR 

Din punct de vedere feroviar, municipiul Roșiori de Vede este deservit de magistrala CF 900 pe 
tronsonul București - Craiova și de liniile 907 (tronson Roșiori de Vede – Costești), 908 (tronson 
Roșiori de Vede – Turnu Măgurele) și 909 (tronson Roșiori de Vede – Alexandria). În prezent, pe 
liniile 907 și 908 nu circulă niciun tren. Rețeaua feroviară locală dispune și de două gări, Roșiori 
Nord și Roșiori Est. În prezent, gara Roșiori Est este funcțională doar pentru cursele către 
Alexandria. 

Rutele de tren aferente municipiului Roșiori de Vede sunt operate atât de CFR Călători, cât și de 
operatorii privați Astra Trans Carpatic și Softrans. Acestea asigură legătura directă a municipiului 
cu alte centre urbane importante la nivel național, precum municipiile București, Craiova, Târgu 
Jiu, Timișoara, Arad sau Brașov. Totodată, legătura cu municipiul București asigură accesul 
locuitorilor municipiului Roșiori de Vede și către alte trasee feroviare importante, precum cele 
către municipiul Constanța și litoralul românesc.  

Cele mai frecvente rute din municipiul Roșiori de Vede sunt cele către Craiova și București, acestea 
având o frecvență medie de 51, respectiv 55 de minute. În timpul orelor de vârf (dimineața și 
după-amiaza) frecvența medie a acestora ajunge la aproximativ 20 de minute. Buna funcționarea 
a trenurilor pe aceste trasee, în special la orele de vârf, face ca trenul să fie o opțiune viabilă pentru 
navetiști, în special prin comparație cu autovehiculul personal. În cazul deplasării către municipiul 
Craiova, trenul și autovehiculul sunt comparabile ca timp de deplasare (1h 35 min. – 1h 40 min.), 
dar în cazul deplasării către municipiul București, trenul este opțiunea mai rapidă (1h 40 min. 
feroviar/2h rutier).  

Deși o altă legătură importantă a municipiului Roșiori de Vede este cea cu municipiul Alexandria, 
legătura pe cale ferată către acesta nu este optimizată, existând doar 8 trenuri/zi/sens între cele 
două municipii. Totodată, frecvența medie a acestora este de 2 ore și 28 de minute, fiind astfel o 
opțiune nefezabilă pentru navetiști, în special în comparație cu alte opțiuni de transport precum 
transportul public județean. 
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FIGURA 97 - INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT FEROVIAR CE DESERVEȘTE MUNICIPIUL 
ROȘIORI DE VEDE ȘI ZONA SA PERIURBANĂ 

 

Sursă: Harta Rețelei CFR 
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FIGURA 98 - LEGĂTURILE FEROVIARE DIN GARA ROȘIORI 66  

 

Sursă: Prelucrare proprie după datele furnizate pe mersultrenurilor.infofer.ro 

 

7.6. TRANSPORT PUBLIC 

Municipiul Roșiori de Vede nu dispune de o rețea de transport public local, acesta fiind deservit 
de transportul public județean și de serviciile locale de taxi.  

În ceea ce privește transportul public județean, conform operatorilor de transport activi pe 
teritoriul județului Teleorman 67, municipiul Roșiori de Vede este deservit de 16 curse, asigurând 
legături către orașe și comune din vecinătate precum: Alexandria, Băduleasa, Turnu Măgurele, 
Plosca, Călmățuiu, Dorobanțu, Măldăieni, Balaci, Zîmbreasca, Tecuci, Merișani, Cucuieți, Socetu, 
Furculești, Troianul, Ciolăneștii din Deal, Albești, Beuca, Văcărești, Coșoteni, Satul Vechi, 
Scrioaștea și Didești. Cele mai numeroase curse zilnice se înregistrează către Alexandria (29) și 
Măldaieni (42), restul traseelor având între 1 și 10 curse pe zi. În timpul weekendului numărul 
curselor este mai redus pe toate traseele.  

Cele 16 curse sunt operate de 4 operatori de transport public județean, după cum urmează: 

• SC LAVCOM SRL – 1 cursă – Turnu Măgurele-Roșiori de Vede;  

 

66 Legăturile pe cale ferată cu municipiul Constanța sunt indirecte, fiind necesară schimbarea 
trenului în municipiul București – Gara de Nord  
67 CJ Teleorman, HCL 117/2020 privind încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 
de transport public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 
județului Teleorman.   
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• S.C. TRANSURBANA SA – 9 curse – Roșiori de Vede-Dorobanțu / Măldăieni / Balaci / 
Zîmbreasca / Tecuci / Merișani / Cucuieți / Furculești / Troianul; 

• S.C. TRANSCAR SRL – 1 cursă – Alexandria-Roșiori de Vede 

• S.C. LIL TRANS SRL – 5 curse – Roșiori de Vede-Călmățuiu / Socetu / Ciolăneștii din Deal / 
Albești / Beuca.  

La momentul realizării prezentei documentații nu se cunosc date cu privire la numărul de 
persoane transportate pe cele 16 curse, excepție făcând cursa Alexandria – Roșiori de Vede 
operată de S.C. Transcar SRL. Astfel, la nivelul anului 2019, s-au înregistrat 120.000 bilete vândute 
pe această cursă, cu 18,9% mai puține decât în anul 2009. Cu toate acestea, scăderea numărului 
de utilizatori nu a fost una constantă în perioada analizată.  

Pe teritoriul municipiului, accesul la transportul public județean se face prin intermediul celor 3 
stații existente – Gara de Nord, str. Carpați – Spital Caritas și str. Dunării nr. 58, cea din urmă 
deservind o singură cursă, cea către municipiului Alexandria. Cele 3 stații nu sunt amenajate 
corespunzător, acestea fiind marcate doar prin intermediul semnelor rutiere. Acestea nu dispun 
de locuri de odihnă sau dotări de protecție contra intemperiilor, iar orarul curselor este marcat 
prin plăcuțe printate, nefiind actualizate în timp real. 

FIGURA 99 - STAȚIE DE TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN, STR. CARPAȚI 

 

Sursă: Arhiva consultantului 

Cu toate acestea, este de menționat faptul că transportul public județean nu poate înlocui 
transportul public local, scopul acestuia fiind de a asigura legăturile între localitățile din județ și 
nu în interiorul acestora. Luând în considerare faptul că în trecut, municipiul Roșiori de Vede a 
dispus de transport public local cu autobuzul, există potențial de a dezvolta un astfel de serviciu, 
în vederea asigurării unei mai bune accesibilități interne, asigurându-se legătura între principalele 



 

 
www.poca.ro 

 
226 

 

zone funcționale de la nivelul municipiului. Pentru implementarea unui astfel de proiect este 
necesară realizarea unui studiu care să permită conturarea traseelor necesare și amplasarea 
coerentă a stațiilor de transport public local.  

În ceea ce privește serviciile de taxi, pe raza municipiului Roșiori de Vede sunt atribuite 99 de 
autorizații taxi, ce dispun de 7 stații de staționare și așteptare clienți și 89 de locuri de parcare 
aferente, după cum urmează: 

• 2 stații pe strada Mihail Kogălniceanu, în vecinătatea Pieței Agroalimentare, cu 26 de locuri 
de parcare; 

• Gara Roșiori Nord, cu 22 locuri de parcare; 

• Gara Roșiori Est, cu 18 locuri de parcare; 

• Strada Carpați, în vecinătatea Grădinii Publice, cu 5 locuri de parcare; 

• Strada Republicii, în vecinătatea Liceului Economic, cu 4 locuri de parcare; 

• Strada Republicii, în vecinătatea Stadionului Municipal Rova, cu 19 locuri de parcare. 

 

7.7. MOBILITATE ACTIVĂ 

Mobilitatea activă este marcată de deplasările nemotorizate precum mersul pe jos sau cu 
bicicleta, aceasta stând la baza mobilității urbane durabile. Totodată, mobilitatea activă reprezintă 
o componentă esențială în ceea ce privește calitatea locuirii și sănătatea urbană, contribuind în 
mod direct la îmbunătățirea celor două. Atât mersul pe jos, cât și mersul cu bicicleta, sunt 
dependente de configurația urbanistică a orașelor, fiind necesar un sistem coerent de 
infrastructură specifică (circulații pietonale, piste de biciclete, parcări de biciclete etc.) pentru a 
crește cota modală a celor două. Mobilitatea activă este și una dintre prioritățile din ultimii ani la 
nivel european, acest lucru concretizându-se și în sursele de finanțare existente pentru proiecte 
ce vizează dezvoltarea mobilității active. 

 

7.7.1. DEPLASĂRI PIETONALE 

Spațiile pietonale din municipiul Roșiori de Vede sunt marcate de parcurile și zonele verzi din 
municipiu, precum și de singurele spații pietonale integral din municipiu, strada Rahovei, situată 
în zona centrală și Piața Libertății, situată la intersecția străzilor Dunării și Mihai Bravu. Acestora li 
se adaugă trotuarele amenajate pentru deplasările pietonale. 
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FIGURA 100 - PIAȚA LIBERTĂȚII, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2020 

 

Sursă: Arhiva consultantului 

În ceea ce privește calitatea infrastructurii de transport pietonal, aceasta se află într-o stare rea, 
cu majoritatea străzilor din municipiu prezentând trotuare periculoase fie din punct de vedere al 
dimensionării (trotuare înguste), fie din punct de vedere al acoperământului, majoritatea străzilor 
nefiind asfaltate. Acest lucru îngreunează utilizarea mersului pe jos ca mijloc de transport, cetățeni 
optând pentru alte mijloace, în special pentru autovehiculul personal, conturând astfel tipare 
nesustenabile de transport. Acest lucru este marcat și de repartiția modală, cu doar 10% dintre 
cetățeni utilizând mersul pe jos pentru deplasările zilnice la nivelul anului 2016 68. 

 

68 Conform Planului de Mobilitate Urbană Municipiul Roșiori de Vede.  
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FIGURA 101 - STRĂZI CU TROTUARE PERICULOASE (1 (STÂNGA SUS): STRADA MIHAI BRAVU; 
2 (DREAPTA SUS): STRADA CAPORAL JOIȚA; 3 (STÂNGA JOS): STRADA DUNĂRII; 4 (DREAPTA 
JOS): STRADA MIHAI BRAVU), MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2020 

 

Sursă: Arhiva consultantului 

Totuși, se observă un interes crescut din partea autorităților publice locale pentru îmbunătățirea 
situației, marcată de intervențiile de modernizare și reabilitare a trotuarelor pe 23 de străzi din 
municipiu, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală II. Străzile vizate sunt: A.I. Cuza 
(tronsonul str. I.L. Caragiale – str. Renașterii), I.L. Caragiale, Aleea CFR, Bd. Comercial, Cpt. 
Corlătescu (tronsonul A.I. Cuza – str. Teilor), Dobrogeanu Gherea (tronsonul str. Dunării – str. I.L. 
Caragiale), Dorobanți, Gala Galaction, Sergent Ilie Izbiceanu, Soldat Măgureanu, Mărăști, Mihail 
Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Lt. Dogeanu, Oltului, Aleea Parc Nord, Plt. Rădulescu, Sănătății, 
Bd. Sfânta Vineri, 1 Decembrie, Dunării (tronsonul str. Rahovei – str. Dobrogeanu Gherea), 1917 
și Rahovei.  

Dintre acestea, intervențiile asupra străzii Rahovei au fost finalizate, fiind modernizată 
îmbrăcămintea stradală și dispunând de spații verzi amenajate cu irigație proprie, precum și de un 
mobilier urban nou. 
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Totodată, majoritatea străzilor din municipiu dispune de plantații de aliniament sau de fâșii verzi 
de separare a traficului rutier de cel pietonal, contribuind astfel la creșterea siguranței în trafic 
pentru pietoni, fiind un element esențial în dezvoltarea unor astfel de circulații. Vegetația 
existentă va trebui îngrijită și păstrată (în măsura posibilităților) și după modernizarea trotuarelor, 
urmărindu-se includerea coerentă a acesteia în noua organizare. 

FIGURA 102 - STRADA RAHOVEI, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2020 

 

Sursă: Arhiva consultantului 

Totuși, în urma implementării proiectului de modernizare a trotuarelor, se remarcă faptul că multe 
dintre străzi vor fi în continuare de o calitate scăzută, fiind necesare intervenții suplimentare de 
rezolvare a acestor probleme. Acestea se pot grupa cu acțiunile de reabilitare a infrastructurii 
rutiere (acolo unde se desfășoară astfel de lucrări, în conformitate cu cele prezentate în cadrul 
secțiunii anterioare de Transport Rutier), dar și cu intervenții menite să accesibilizeze municipiul 
pentru persoanele cu mobilitate redusă, precum intersecții ridicate la nivelul trotuarelor, pante la 
nivelul trecerilor de pietoni pentru a ușura traversarea sau semaforizare sonoră. 

În prezent, în municipiul Roșiori de Vede nu se găsesc astfel de amenajări specifice, fiind îngreunat 
parcursul persoanelor cu mobilitate redusă, în special a persoanelor cu dizabilități. Siguranța 
scăzută în trafic dată de lipsa infrastructurii specifice și de calitatea scăzută a celei existente, scade 
posibilitatea categoriilor vizate de a își desfășura activitățile de zi cu zi. 
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FIGURA 103 - TROTUARE PERICULOASE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE DUPĂ 
IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE MODERNIZARE 

 

Sursă: Prelucrare proprie 
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Nu în ultimul rând, la nivelul municipiului se remarcă o serie de străzi/zone ce prezintă potențial 
de pietonalizare, putând fi astfel conturate o serie de zone de interes destinate pietonilor. Figura 
103 evidențiază principalele zone pietonale existente, dar și aleile și/sau străzile cu trotuare 
generoase, care au potențialul de a deveni circulații pietonale de calitate, cu dotările necesare 
(mobilier urban, iluminat public, vegetație de aliniament etc.), astfel încât să se contureze sub 
forma unor axe pietonale importante. O astfel de stradă este strada Dunării care, prin 
pietonalizare, își poate diminua caracterul de stradă de tranzit, urmărindu-se crearea unui cadru 
organizat de dezvoltare și extindere a activităților sociale și culturale.  

Un alt exemplu relevant este strada Carpați, aceasta asigurând legătura între zona centrală și zona 
de nord a municipiului (Gara Roșiori Nord), fiind totodată delimitată de două parcuri importante 
la nivel municipal: Grădina Publică și Parcul Nicolae Bălcescu. Prin amenajarea corespunzătoare a 
străzii se poate realiza un traseu pietonal coerent, care să funcționeze drept axă de legătură între 
cele două parcuri.  

Totodată, o importanță considerabilă în conturarea sistemului de infrastructură pietonală o au și 
spațiile publice situate între blocurile de locuințe, acestea nefiind în prezent utilizate la potențialul 
lor maxim. În cele mai multe dintre cazuri acestea nu sunt utilizate, aflându-se într-o stare de 
degradare. Acestea pot susține diverse dotări care să îmbunătățească calitatea locuirii, precum: 
locuri de joacă pentru copii, spații verzi, zone de odihnă, alei etc. Principalele astfel de zone se 
găsesc în cartierele Carpați, C.F.R., Centru și Metropol. 

FIGURA 104 - ZONE LOCUINȚE COLECTIVE (1 (SUS): ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, STR. 
PLUTONIER RĂDULESCU, BLOC 302; 2 (JOS): ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, STR. ELENA 
DOAMNA, , BLOC J100), MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2020 

   

Sursă: Imagini din sursă personală 
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FIGURA 105 - ZONE ȘI STRĂZI PIETONALE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

Sursă: Prelucrare proprie 
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7.7.2. MERSUL CU BICICLETA 

Municipiul Roșiori de Vede nu dispune în prezent de infrastructură destinată mersului cu bicicleta, 
la nivelul acestuia nefiind implementate piste de biciclete. Cu toate acestea, luând în considerare 
relieful și dimensiunea municipiului, precum și distanțele reduse între diferitele dotări și servicii 
existente la nivelul acestuia, bicicleta are potențialul de a deveni un mijloc de transport prioritar, 
fiind o alternativă viabilă pentru utilizarea mașinii personale.  

Interesul locuitorilor pentru deplasarea cu bicicleta este evidențiat în cadrul Planului de Mobilitate 
Urbană al municipiul Roșiori de Vede, fiind marcate zonele principale utilizate de către bicicliști. 
Acestea sunt localizate pe marile artere ce asigură legăturile principale la nivel local (str. Dunării, 
str. Carpați, bd. Comercial). În plus, se remarcă și preocuparea comercianților locali de a încuraja 
utilizatorii de biciclete prin amplasarea unor rastele de bicicletă în vecinătatea sediului de 
funcționare.  

FIGURA 106 - PARCĂRI DE BICICLETE, STRADA DUNĂRII, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2020 

 

Sursă: Arhiva consultantului 

Astfel, la nivelul municipiului se remarcă o serie de străzi ce au potențial de susținere a unor piste 
de biciclete, prezentând un profil mai larg ce ar permite implementarea unei astfel de 
infrastructurii și care, totodată, sunt artere principale în municipiu, conectând principalele cartiere 
ale acestuia. Acestea sunt după cum urmează: 

• Strada Rahovei; 

• Strada Dunării; 

• Strada Carpați; 

• Strada Oltului; 

• Strada Republicii; 

• Bulevardul Comercial; 
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• Strada Dorobanți. 

Adițional, există potențial de extindere a infrastructurii destinate mersului cu bicicletă către 
zonele de agrement Vedea și Urlui, în corelare cu proiectele de dezvoltare ale celor două zone pe 
care Primăria Municipiului Roșiori de Vede dorește să le implementeze. 

 

7.8. SIGURANȚĂ ÎN TRAFIC 

În perioada 2014-2018, numărul accidentelor rutiere de pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede 
s-a dublat, la nivelul anului 2018 fiind înregistrate 38 de accidente. Cu toate acestea, numărul 
acestora se află în scădere față de anul 2015 când numărul accidentelor a cunoscut o creștere 
considerabilă, ajungând până la 50 de accidente. Se evidențiază astfel o îmbunătățire a siguranței 
în trafic pentru locuitorii municipiului. Din punct de vedere al fatalităților cauzate de accidente 
rutiere, municipiul Roșiori de Vede a înregistrat anual câte două decese în perioada 2015-2018. În 
anul 2014 nu a existat niciun deces.  

Majoritatea accidentelor produse în anul 2018 sunt concentrate în zona centrală a municipiului și 
pe traseul marilor artere din municipiu, precum DN65A, DJ612A, strada Dunării sau strada Mihail 
Kogălniceanu. Cauzele principale ale accidentelor sunt neacordarea priorități pentru vehicule, 
abateri ale bicicliștilor și traversări neregulamentare ale pietonilor.  
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FIGURA 107 - ACCIDENTE RUTIERE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2018 

 

Sursă: Prelucrare proprie
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7.9. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Municipiul Roșiori de Vede dispune de un Plan de 
Mobilitate Urbană, aprobat în anul 2018. 

Municipiul este bine deservit de drumurile 
naționale DN6 (E70) și DN65 și de drumurile 
județene DJ612A și DJ612C. 

Se află în implementare multiple proiecte de 
reabilitare a străzilor din municipiu. 

Există un regulament de organizare a traficului 
greu, ce restricționează accesul acestora în unele 
zone din interiorul municipiului. 

Municipiul dispune de două gări feroviare 
funcționale. 

Intervenții susținute în ultimii ani de dezvoltare a 
infrastructurii destinate deplasărilor pietonale (de 
exemplu Str. Rahovei). 

Majoritatea străzilor din municipiu dispun de 
plantații de aliniament sau fâșii verzi de separare a 
traficului rutier de cel pietonal. 

Conform PMU, există un interes crescut în rândul 
locuitorilor municipiului pentru deplasarea cu 
bicicleta. 

Numărul accidentelor rutiere a scăzut în perioada 
2015-2018. 

Creșterea accentuată a indicelui de motorizare din 
perioada 2014-2019 pune presiune pe 
infrastructura de transport existentă, rezultând 
probleme de congestie și de limitare a resurselor de 
spațiu public. 

Doar aproximativ 75% din km de drumuri 
orășenești sunt modernizați (2019). 

Nu există un sistem de management al traficului. 

Traficul greu traversează cartierele din zona de 
nord a municipiului, contribuind la poluarea fonică 
și a aerului. 

Parcările nu sunt gestionate la nivel integrat, 
rezultând în multiple zone cu parcări 
neregulamentare. 

Municipiul nu dispune de o rețea de transport 
public local. 

Mersul pe jos (10%) și bicicleta (12%) sunt slab 
utilizate la nivelul municipiului, în comparație cu 
autoturismul personal (57%). 

Calitatea trotuarelor din municipiu este una rea, 
existând multiple străzi cu trotuare neasfaltate sau 
într-o stare avansată de degradare. 

Valorificarea redusă a spațiilor publice dintre 
blocurile de locuințe.   

Lipsa infrastructurii specifice destinate 
transportului velo. 

Lipsa amenajărilor specifice menite să asigure 
accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusă. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Conectarea la coridorul TEN-T Rin-Dunăre pe cale 
rutieră și feroviară. 

Legături rutiere optime cu municipiile Alexandria 
(35 min.), Craiova (1h 35 min.) și București (2h). 

Legăturile facile cu municipii mai dezvoltate 
contribuie la accentuarea migrației forței de muncă 
și a tineretului către aceste zone. 

Liniile feroviare nefuncționale, respectiv 907 către 
Costești și 908 către Turnu Măgurele. 



 

 
www.poca.ro 

 
237 

 

Legături feroviare optime cu municipiile 
Alexandria (52 min.), Craiova (1h 40 min.) și 
București (1h 40 min.). 

Programe de cercetare și schimb de experiență și 
bune practici precum Urbact/UIA (Urban 
Innovative post 2023)/Interreg Europe sau Horizon 
2020 asigură finanțare și pentru proiecte de 
mobilitate urbană. 

Mobilitatea urbană rămâne o prioritate la nivelul 
UE și au asigurate deja resurse financiare 
considerabile prin FEDER pentru perioada 2023-
2030. Acest aspect este întărit prin semnarea 
Acordului de la Paris și adoptarea „The Green 
Deal” care vizează neutralitatea din punct de 
vedere climatic al UE până în 2050. 

Proiectele propuse prin MPGT: modernizarea CF 
București – Craiova, Drumul Expres DX2, drumul 
Trans Regio DN6 și stația CF Roșiori Nord. 

Existența finanțărilor externe pentru proiecte de 
infrastructură de transport. 

Planul de Dezvoltare Regională 2014- 2020 al 
Regiunii Sud-Muntenia  menționează și proiectul 
pentru Autostrada Sudului (București - Alexandria 
– Roșiori de Vede - Slatina - Craiova - Lugoj) ca rută 
importantă de transport în teritoriu și regiune. 

Creșterea economică a României și a nivelului de 
trai face ca un număr din ce în ce mai mare de 
persoane să își permită achiziția unei mașini (noi 
sau la mâna a doua) aspect care pune în continuare 
presiune pe infrastructura de transport rutier a 
municipiului. 

Cadru legal, stas-urile și normativele pentru 
infrastructura dedicată mersului cu bicicleta 
existente la nivel național sunt învechite.  Ghidul 
metodologic de reglementare a proiectării, 
execuției, utilizării şi mentenanței lucrărilor de 
infrastructură pentru biciclete este în curs de 
avizare la MLPDA de peste 3 ani. Fără un cadru legal 
adecvat amenajarea pistelor de biciclete și a 
dotărilor aferente va fi mult îngreunată. 

Până în prezent, politicile naționale au condus la 
creșterea achizițiilor autovehiculelor (în special a 
celor second hand), iar intervențiile de încurajare a 
mijloacelor mobilității active sunt limitate. 

În contextul dezvoltării regiunii, probabilitatea 
intensificării traficului auto va face drumurile 
județene insuficiente pentru nevoile in creștere de 
transport. 

 

 

7.10. CONCLUZII, PRINCIPALELE PROVOCĂRI ȘI POSIBILE 
INTERVENȚII/RECOMANDĂRI 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Creșterea accentuată a indicelui de motorizare, ce 
pune presiune pe infrastructura rutieră existentă.  

Creșterea atractivității mijloacelor de transport 
mai prietenoase cu mediul (mers pe jos, bicicletă, 
transport public). 

Descurajarea utilizării autovehiculului personal 
pentru călătorii pe distanțe scurte, în special în 
zonele mai congestionate precum zona centrală, 
prin măsuri restrictive în ceea ce privește 
staționarea (zonificarea taxelor pentru parcare, 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

limitarea timpului de staționare în funcție de zonă 
etc.). 

Lipsa unui sistem de management al traficului.  Implementarea unui sistem de management al 
traficului la nivelul întregului municipiu.  

Cartierele din zona de nord a municipiului (Carpați, 
Izbiceanu, Oltului) sunt traversate de traficul greu.  

Restricționarea transportului greu în zonă și 
reorganizarea traseului pe care este permis accesul 
vehiculelor de mare tonaj.  

Prezența parcărilor neregulamentare la nivelul 
municipiului.  

Implementarea unui regulament de gestionare 
integrată a parcărilor, care să vizeze atât parcările 
publice, cât și parcările de reședință.  

Aplicare și/sau creșterea sancțiunilor aplicate 
pentru parcările neregulamentare.  

Lipsa transportului public local.  Implementarea unei rețele de transport public 
local, care să asigure conectarea principalilor 
generatori de trafic de la nivelul municipiului. 
Pentru această acțiune va fi necesar un studiu 
detaliat care să analizeze tiparele de deplasare 
prezente în municipiu.  

Mijloacele de transport nemotorizate sunt slab 
utilizate în comparație cu autovehiculul.  

Realizarea unor campanii de promovare a 
beneficiilor mijloacelor de transport prietenoase 
cu mediul.  

Investiții de îmbunătățire a calității infrastructurii 
destinate mijloacelor de transport nemotorizate 
(detaliate în rândurile următoare).  

Calitatea infrastructurii de transport destinată 
deplasărilor pietonale este una precară.  

Modernizarea și reabilitarea trotuarelor pentru 
care nu sunt prevăzute astfel de intervenții.  

Asfaltarea trotuarelor de pământ.  

Amenajarea spațiilor publice dintre blocurile de 
locuințe cu dotări de petrecere a timpului liber, de 
odihnă și/sau spații verzi. 
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8. SERVICII PUBLICE SOCIO-CULTURALE 

8.1. INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE DE SĂNĂTATE ȘI SOCIALE 

8.1.1. INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE 

La nivel național, prioritățile din sănătate sunt stabilite prin Strategia Națională de Sănătate 2014-
2020. Prin acțiunile coordonate de Strategie se dorește reducerea inegalităților existente în 
sănătate, optimizarea utilizării resurselor în serviciile de sănătate în condiții de cost-eficacitate 
crescută folosind medicina bazată pe dovezi și îmbunătățirea capacității administrative și a calității 
managementului la toate nivelurile.  

Domeniile de sănătate prioritare din Strategia Națională de Sănătate sunt: sănătatea femeii și 
copilului, reducerea incidenței bolilor netransmisibile majore (cardiovasculare, cancer, diabet, boli 
endocrine, boli dentare etc.), reducerea incidenței bolilor transmisibile (care pot fi prevenite prin 
vaccinare, tuberculoza, hepatita, HIV/SIDA, boli cu transmitere sexuală), măsuri de sprijinire a 
sănătății mintale a populației, combaterea bolilor rare, creșterea securității transfuzionale, 
reducerea gradului de infecții nosocomiale.  

O parte dintre indicatorii analizați în mod uzual pentru a cerceta starea de sănătate a populației 
au fost incluși în secțiunea dedicată demografiei, iar concluziile formulate ne arată o populație în 
declin demografic, în proces de îmbătrânire și o rată a natalității care nu asigură un raport de 
înlocuire a populației. Alți indicatori vor fi analizați în cele ce urmează, ținând cont de faptul că 
există o înlănțuire și cauzalitate foarte complexă între starea generală de sănătate a populației, 
nivelul de educație, mediul economic și social și investițiile și intervențiile făcute de autoritățile 
centrale și locale. 

În general, determinanții principali ai stării de sănătate sunt considerați a fi factorii socio-
economici (sărăcia, nivelul investițiilor publice în măsuri de prevenire a bolilor), factorii de mediu 
și ocupaționali (incidența bolilor profesionale), factorii comportamentali individuali (fumatul, 
consumul de alcool, obiceiuri alimentare sau dieta, activitatea fizică, hipertensiunea arterială).   

Speranța de viață la naștere este, potrivit INS, unul dintre indicatorii prin prisma căruia se 
analizează gradul de dezvoltare la care a ajuns o societate. Motivul pentru care alegem să analizăm 
indicatorul în secțiunea dedicată sănătății pornește de la premisa că orice creștere a speranței de 
viață este condiționată de îmbunătățirea stării de sănătate a populației, a alimentației, a nivelului 
de educație sanitară. De aceea, reușita politicilor de sănătate se măsoară și prin creșterea 
speranței de viață a populației.   

Calculată la nivelul anului 2018, pentru România speranța de viață este de 71,7 ani pentru bărbați 
și de 79,2 pentru femei – cu o medie de 75,3 ani, în creștere constantă față de anii precedenți – în 
1990 speranța de viață era de 66,6 ani pentru bărbați și de 73,1 pentru femei. Indicatorul rămâne 
însă inferior mediei UE 27, unde în anul 2018 un bărbat trăiește în medie 78,2 ani și o femeie 83,7, 
cu o medie de 81 de ani. Deci în medie, un cetățean român trăiește cu aproximativ 5-6 ani mai 
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puțin decât alți europeni. În ceea privește județul Teleorman, în anul 2018 speranța de viață era 
de 74,57 de ani, valoare situată sub media națională. Referitor la speranța de viață pe medii de 
trai, conform INS, speranța de viață a fost mai mare în mediul urban de 75,93 de ani decât în 
mediul rural de 73,7 de ani. De asemenea, se observă o diferență de aproximativ 8 ani între sexe 
în ceea ce privește speranța de viață, astfel că femeile sunt mai longevive. Persoanele de sex 
feminin prezintă o speranță de viață de 78,73 de ani, iar persoanele de sex masculin de numai 
70,81 de ani în anul 2018 69. 

Conform unui Buletin Informativ ce prezinta Principalii Indicatori ai Stării de sănătate în anul 2019, 
realizat de Ministerul Sănătății 70, incidența tuberculozei, o boală infecțioasă asociată deseori cu 
comunitățile dezavantajate și cu un mediu precar de trai, se ridică la un număr de 278 cazuri în 
2019 și de 331 cazuri în 2018 în județul Teleorman (cu o incidență de 82,3 la 100.000 de locuitori, 
mai mare decât media națională de 57), ceea ce amplasează județul Teleorman pe locul 9 la nivel 
național în privința numărului de cazuri de tuberculoză. Același studiu arată că numărul bolnavilor 
de diabet, boală asociată în principal cu dieta nesănătoasă, face ca indicele de bolnavi la 100.000 
de locuitori din județ să fie de 592,9 în 2019, mai mare decât media națională de 396,4 județul 
Teleorman plasându-se pe locul 3 în ierarhia națională.  

Bolnavii de cancer din județ se ridică în 2019 la 4,3% din populația totală, mult deasupra mediei 
naționale de 2,5. Conform unui studiu al INS 71, județul Teleorman înregistrează rate mari ale 
cazurilor de boli ischemice ale inimii de 9.609,3%000, peste media națională. Totodată, în județul 
Teleorman au fost înregistrate rate mari de 2.789,1%000 de cazuri de boli cerebro-vasculare. 

Competențele autorităților locale în domeniul sănătății, așa cum au fost stabilite prin legislația în 
vigoare 72 sunt: 

• Angajează asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari, salariul acestora fiind 

suportat din bugetul local; 

• Angajează personal medical școlar (medici, stomatologi și asistenți medicali), salariul 

acestora fiind suportat din bugetul local; 

• Asigură managementul asistenței medicale prin structuri cu atribuții specifice în acest 

domeniu, mai precis: evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile 

sanitare publice cu paturi și alte structuri, controlul de fond al unităților sanitare, 

soluționarea legală a petițiilor cu privire la asistența medicală; 

 

69 Raportul Național al Stării de Sănătate al Populației, 2018 
70  https://cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Buletin-Informativ-Principalii-
Indicatori-ai-Starii-de-Sanatate-2018_2019.pdf 
71 https://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2014/11/SSPR-2018-final-2-1.pdf 
72  OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 
Ministerul Sănătății către autorităţile administraţiei publice locale 
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• Aprobă propunerile privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, 

restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii pentru spitalele publice din domeniul 

lor de competență, cu avizul Ministerului Sănătății; 

• Controlează modul de utilizare de către spitale a fondurilor alocate. 

La nivelul municipiului Roșiori de Vede funcționează unități sanitare atât în regim public, cât și 
privat. În ceea ce privește spitalele, în anul 2020, funcționau următoarele: Spitalul de 
Pneumoftiziologie și Spitalul Municipal „Caritas” asupra cărora municipalitatea are puteri de 
reglementare limitate și deci puține pârghii de intervenție. 

Potrivit Direcției de Sănătate Publică Teleorman, în prezent, în cadrul Spitalului Municipal 
„Caritas” funcționează peste 35 de secții și compartimente/cabinete de diferite specialități. 
Acestea sunt concentrate într-o singură locație. Acest aspect prezintă benefici în funcționarea sa. 
În cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie funcționau peste 10 secții și compartimente/cabinete de 
diferite specialități.  

În total cele două unități aveau, în anul 2020, 188 de paturi de spitalizare în incinta Spitalului 
Municipal „Caritas”, dintre care 20 de paturi pentru spitalizări de zi. În incinta Spitalului de 
Pneumoftiziologie existau 191 de paturi de spitalizare dintre care 10 paturi pentru spitalizări de 
zi. 

TABEL 32 - UNITĂȚI SANITARE DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, DUPĂ FORME DE 
PROPRIETATE, 2015-2019 

TIP DOTARE 
SANITARĂ 

PROPRIETATE 2015 2016 2017 2018 2019 

Spitale Public 2 2 2 2 2 

Ambulatorii 
integrate spitalului 

Public 1 2 2 2 2 

Dispensare 
medicale 

Public 2 1 1 3 3 

Cabinete medicale 
școlare 

Public 1 1 1 1 1 

Cabinete medicale 
de familie 

Public 0 0 0 0 0 

Privat 14 16 15 17 18 

Cabinete 
stomatologice 

Public 0 0 0 0 0 

Privat 13 13 12 12 13 

Cabinete medicale 
de specialitate 

Public 0 0 0 0 0 

Privat 23 24 24 27 25 

Farmacii Public 2 2 2 2 2 

Privat 8 9 10 10 10 

Puncte 
farmaceutice 

Privat 0 0 0 0 0 
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TIP DOTARE 
SANITARĂ 

PROPRIETATE 2015 2016 2017 2018 2019 

Depozite 
farmaceutice 

Privat 0 0 0 0 0 

Creșe Public 0 0 0 0 0 

Laboratoare 
medicale 

Public 8 11 11 11 11 

Privat 2 2 2 2 2 

Laboratoare de 
tehnică dentară 

Privat 5 5 5 5 5 

Alte tipuri de 
cabinete medicale 

Public 1 1 1 1 1 

Sursă: INS Tempo online 

De asemenea, sistemul de sănătate publică este reprezentat în special de dotări cu rol de deservire 
locală cum ar fi cabinetele medicale de familie, cabinete stomatologice, cabinete de specialitate, 
farmacii etc. În anul 2011 a avut loc un proces accentuat de privatizare a cabinetelor medicale de 
familie, a celor de specialitate, a farmaciilor și a cabinetelor stomatologice, astfel încât, în anul 
2018, majoritatea populației județului era deservită de infrastructură privată. Acest fapt limitează 
responsabilitatea și capacitatea de intervenție a administrației publice în ceea ce privește calitatea 
serviciilor medicale oferite și poate avea efect de majorare a costurilor serviciilor medicale. 

În ceea ce privește cabinetele medicale la nivelul municipiului Roșiori de Vede, conform Direcției 
de Sănătate Publică Teleorman se regăsesc 17 cabinete de medicină de familie, 4  cabinete 
oftalmologice, 13 cabinete de stomatologie și 23 de cabinete de medicină de specialitate. Din 
punct de vedere al deservirii cu cabinete medicale, locuitorii municipiului sunt bine deserviți. 
Totodată, gradul de accesibilitate la acestea este mai scăzut din cauza faptului că acestea sunt 
concentrate ca poziție în teritoriu în zona centrală și de vest, astfel cartierele din zona de est sunt 
defavorizate.  

Totodată o serie de dotări importante sunt asigurate de cele două spitale prezente în municipiu 
după cum se poate observa în tabelele de mai jos. Totodată, există anumite tipuri de servicii pe 
care infrastructura de sănătate din municipiul Roșiori de Vede nu le pune la dispoziția locuitorilor, 
astfel aceștia depind de accesibilitatea la Spitalul Județean din municipiul Alexandria.  

TABEL 33 - SECȚIILE ȘI COMPARTIMENTELE SANITARE REGĂSITE LA NIVELUL MUNICIPIULUI 
ROȘIORI DE VEDE, 2020 

NR. CRT. SECȚII SPITALUL MUNICIPAL „CARITAS” 

1 Secția medicină internă din care:  

• Cronici 

• Compartiment reumatologie 

• Compartiment gastroenterologie 

2 Compartiment cardiologie 
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NR. CRT. SECȚII SPITALUL MUNICIPAL „CARITAS” 

3 Compartiment ATI 

4 Secția chirurgie generală din care:  

• Compartiment ortopedie și traumatologie 

• Compartiment ORL 

• Compartiment oftalmologie 

5 Secția pediatrie din care:  

• Terapie acută 

6 Secția obstetrică ginecologie din care: 

• Compartiment neonatologie 

7 Compartiment oncologie medicală 

8 Secția neurologie 

9 Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie 

10 Compartiment boli infecțioase 

11 Compartiment primire urgențe (CPU) 

12 Laborator analize medicale 

13 Bloc operator 

14 Farmacie 

15 Laborator radiologie și imagistică medicală 

16 Serviciul anatomie patologică: 

• compartiment citologie 

• compartiment histopatologie 

• prosectura       

17 Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 

18 Compartiment de evaluare și statistică medicală 

19 Compartiment explorări funcționale 

20 Cabinet boli infecțioase 

21 Cabinet planificare familială 

22 Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 

 

NR. CRT. 
AMBULATORIU INTEGRAT SPITALUL MUNICIPAL 

„CARITAS” 
NR. CABINETE 

1 • Medicină internă 1 

2 • Cardiologie 1 

3 • ORL 1 
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NR. CRT. 
AMBULATORIU INTEGRAT SPITALUL MUNICIPAL 

„CARITAS” 
NR. CABINETE 

4 • Oftalmologie 1 

5 • Chirurgie generală 1 

6 • Obstetrică-ginecologie 1 

7 • Pediatrie 1 

8 • Ortopedie și traumatologie 1 

9 • Neurologie 1 

10 • Dermatovenerologie 1 

11 • Neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică 1 

12 • Recuperare, medicină fizică și balneologie 1 

13 • Psihiatrie 1 

14 • Gastroenterologie 1 

15 • Reumatologie 1 

16 • Cabinet stomatologic 1 

 

NR. CRT. SECȚII SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

1 2 secții de pneumologie din care: 

• Compartiment TBC 

• Compartiment TBC – MDR 

2 Laborator analize medicale 

3 Laborator radiologie și imagistică 

4 Farmacie 

5 Compartiment endoscopie bronșică 

6 Compartiment prevenire și control al infecțiilor nosocomiale 

7 Compartiment explorări funcționale 

8 Dispensar TBC 

Sursă: DSP Teleorman 

În ceea ce privește numărul de cadre medicale, inclusiv medicii de familie din sistemul public de 
sănătate a înregistrat o scădere în ultimii 10 ani, de la 348 la 280 de persoane. Cea mai mare 
diferență se observă în cadrul personalului medical sanitar mediu care a scăzut de la 250 la 219 
persoane, ceea ce conduce la o situație unde numărul de medici este susținut de un număr tot 
mai scăzut de asistenți medicali. 
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FIGURA 108 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE MEDICI DIN SISTEMUL PUBLIC DE SĂNĂTATE ÎN 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

La nivelul municipiului Roșiori de Vede, o parte dintre cadrele medicale au fost atrase către mediul 
privat sau au ales să schimbe localitatea sau țara în care profesează. Deși creșterea în rândul 
personalului medical din mediul privat este de doar 10 persoane, se observă o oarecare constantă 
a numărului de cadre medicale în ultimii 12 ani. Totodată, spre deosebire de tendința națională 
de orientare a cadrelor medicale către privat, în municipiul Roșiori de Vede numărul de cadre 
medicale din mediul public este mai ridicat decât cel privat.  
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FIGURA 109 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE MEDICI DIN SISTEMUL PRIVAT DE SĂNĂTATE ÎN 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

Astfel, raportat la populația municipiului Roșiori de Vede, numărul de locuitori care revine unui 
medic din sistemul public și privat la un loc a avut o evoluție ascendentă în intervalul 2007-2019.  
Creșterea este de aproximativ 400 de persoane de la 1.437 de locuitori pe medic de familie în anul 
2007 la 1.822 de locuitori pe medic de familie în anul 2019. Deși se observă o ușoară scădere în 
ultimii patru ani, numărul de locuitori ce revine unui medic este în continuare ridicat. Totodată, 
valoarea din anul 2019 nu este îngrijorătoare, aflându-se sub media națională, dar și sub limita 
legislativă care prevede un maxim de 3.000 de locuitori pe medic de familie.  
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FIGURA 110 - NUMĂR MEDIU DE LOCUITORI DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE/ JUDEȚ/ 
ȚARĂ CE REVINE UNUI MEDIC DE FAMILIE, 2007-2019

 

Sursă: INS Tempo online, calcule proprii 

La nivelul infrastructurii de sănătate din municipiul Roșiori de Vede, se observă o tendință 
descrescătoare a indicatorului numărul de paturi din spitalele publice în graficul de mai jos. Atât 
în cazul Spitalului Municipal Caritas, cât și în cazul Spitalului de Pneumoftiziologie, numărul de 
paturi din spitale a scăzut. Se observă în anul 2007 prezența a 490 de locuri, valoare ce scade odată 
în anul 2009 și în anul 2017, ajungând în anul 2019 cu 449 de paturi în total. 

FIGURA 111 - NUMĂR DE PATURI ÎN SPITALE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online, calcule proprii 

În ceea ce privește numărul de paturi la 1.000 de locuitori, se observă o ușoară scădere în 
municipiul Roșiori de Vede. Valorile prezente în municipiu sunt sub valorile regăsite la nivelul 
județului Teleorman și la nivel național. De asemenea, se observă aceeași scădere ușoară a 
indicatorului de număr de paturi în spitale la 1.000 de locuitori și la nivelul țării și județului. Această 
scădere, deși se prezintă ca un aspect negativ, nu are atât de mult efect asupra sistemului sanitar. 
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FIGURA 112 - NUMĂR DE PATURI ÎN SPITALE/1000 LOCUITORI ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE 
VEDE/ JUDEȚ/ ȚARĂ, 20017-2019 

 

Sursă: INS Tempo online, calcule proprii 

 

8.1.2. ASISTENȚA ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ 

La nivelul municipiului Roșiori de Vede, populația stabilă era de 34.510 de locuitori în anul 2011 
(Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate  din România, elaborat de Banca Mondială a fost realizat 
pe baza datelor de la RPL 2011). În cadrul analizei distribuției populației dezavantajate din 
municipiul Roșiori de Vede pe tipuri de zone dezavantajate, se observă că procentul cel mai ridicat 
se regăsește în categoria populației în zone dezavantajate pe ocupare (22,51%), fiind urmată de 
populația în zone dezavantajate pe capital uman cu 15,53%. Zonele marginalizate se regăsesc într-
un procent de 3,99%. În comparație cu municipiul Alexandria, municipiul Roșiori de Vede este mai 
afectat de existența populației în zone dezavantajate în ceea ce privește dezavantajarea pe 
ocupare și pe capital uman. În schimb, în municipiul Alexandria se regăsesc procente mai ridicate 
în ceea ce privește dezavantajarea pe locuire și în zone cu instituții sau zone care au sub 50 de 
locuitori. La nivel județean categoria predominantă este populația în zone dezavantajate pe 
ocupare și populația în zone dezavantajate pe capital uman. 

Infrastructura publică de servicii sociale din municipiul Roșiori de Vede este asigurată prin 
intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (Consiliul Județean) și 
prin Direcția de Asistență Socială (Primăria Municipiului Roșiori de Vede).  

DGASPC Teleorman oferă următoarele centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție 
socială: 14 apartamente de tip familial în cadrul Centrului teritorial pentru protecția de tip familial 
a copilului cu nevoi speciale și 3 apartamente din cadrul Centrului Teritorial pentru Protecția de 
tip Familial Alexandria. 
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Din partea Direcției de Asistență Socială a Primăriei Municipiului Roșiori de Vede sunt puse la 
dispoziție 23 de locuințe sociale. Acestea sunt concentrate în zona de nord-vest a municipiului, în 
cartierele C.F.R. și Carpați.  

În ceea ce privește locuirea socială și pentru tineri (ANL), în municipiul Roșiori de Vede există 13 
blocuri cu 16 apartamente fiecare, în total fiind 208 apartamente. Acestea sunt distribuite pe 
suprafața municipiului în cartierele ANL, Oltului și Izbiceanu, dar și în proximitatea Gării din Nord. 
Toate apartamentele și locuințele sociale sunt închiriate, astfel că de-a lungul timpului nu a fost 
cumpărată nici una dintre locuințe. La sfârșitul anului 2019 au fost analizate solicitările din 
evidența SPASAT pentru locuințe cu chirie ANL și a fost elaborată Lista de priorități (28 familii), 
urmând ca pe baza acesteia să fie repartizate apartamentele ANL rămase libere. 

Tot de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman este pus la 
dispoziția locuitorilor din municipiul Roșiori de Vede Centrul Maternal Roșiori de Vede din cadrul 
Complexului de Servicii destinate Copilului și Familiei Alexandria.  

Primăria Municipiului Roșiori de Vede prin intermediul Serviciului Public Local de Asistență Socială 
și Autoritate Tutelară oferă următoarele centre pentru copii și adulți: 

• Căminul de bătrâni; 

• Cantina de Ajutor Social; 

• Centrul de Zi pentru copii; 

• Adăpostul de Noapte. 

 

Adăpostul de noapte a funcționat în toate cele 12 luni ale anului. Acesta prezintă o capacitate de 
14 locuri, împărțite în mod egal între femei și bărbați. Conform datelor oferite de Direcția de 
Asistență Socială, adăpostul a găzduit 36 de beneficiari unici (persoane fără adăpost, 12 femei și 
24 de bărbați). 

În ceea ce privește adăpostul de noapte, acesta a asigurat o medie a înnoptărilor de 16,41 de 
persoane fără adăpost în anul 2019. 

Căminul de Bătrâni Sfântul Teodor are o capacitate de 24 de locuri, împărțite în mod egal între 
femei și bărbați. De-a lungul anului, căminul a cazat 25 de beneficiari unici asistați în cadrul 
căminului (16 femei și 9 bărbați). La nivelul căminului, media lunară a asistaților din anul 2019 este 
de 16,91 de persoane vârstnice, dintre care 9,66 femei și 7,25 bărbați.  

În prezent nu au fost înregistrate cereri în așteptare. În ceea ce privește totalul de contribuții 
încasate este de 101.753 lei, dintre care 96.153 lei încasați de la persoanele vârstnice asistate și 
5610 lei încasați de la aparținătorii beneficiarilor.  

Cantina de ajutor social Sfântul Teodor a funcționat pe toata perioada anului, aceasta are o 
capacitate maximă de 50 de locuri. În cadrul cantinei sunt asigurate 2 mese calde în intervalul luni-
vineri și hrană rece pentru weekend. În prezent, beneficiază la asistare la Cantina de ajutor social 
41 de persoane, dintre care 3 persoane asistate cu plată, acestea din urmă achitând o contribuție 
lunară totală de 480 de lei la nivelul lunii octombrie 2020. 
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Pe lângă acestea, Direcția de Asistență Socială coordonează și activitatea serviciilor sociale 
prestate gratuit în comunitate din: 

• Creșa Municipală – asistare a 20 de copii din grupa de vârstă 2-3 ani; 

• Clubul Pensionarilor; 

• Cabinetul Medical Școlar  - asigură asistența medicală pentru 5.473 de copii înscriși în 
unitățile de învățământ în anul școlar 2019-2020. 

În plus, la nivelul municipiului Roșiori de Vede, față de cele prezentate mai sus funcționează 11 
creșe în sistem public. Acest număr este scăzut, considerând faptul că în ultimii 10 ani s-au 
înregistrat anual peste 1.000 de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani, ceea ce conduce la un 
necesar de deservire de 100 de copii per creșă. Este nevoie de creștere a numărului de unități, 
precum și distribuția spațială a acestora în teritoriu. 

Infrastructura de servicii sociale este extinsă, însă din cauza procentului mare de persoane 
dezavantajate din municipiul Roșiori de Vede, autoritățile publice locale subliniază importanța 
extinderii infrastructurii de servicii sociale prin înființarea de noi centre sau extinderea celor 
existente datorită dotării și dimensionării insuficiente comparativ cu cererea.  

Prin intermediul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, 
populația din categoriile vulnerabile beneficiază de o serie de ajutoare permanente sau ocazionale 
pe care municipalitatea le oferă, după cum urmează: 

TABEL 34 – NUMĂRUL DE BENEFICIARI AI AJUTOARELOR FINANCIARE SOCIALE ÎN 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2019 

DENUMIREA BENEFICIULUI 
SOCIAL 

2019 SUME TOTALE 

Venitul minim garantat  

(ajutorul social) 

241 familii / ianuarie 

198 familii / decembrie 

Media anuală: 212 
familii 

Sumele se achită de la bugetul de stat în 
cuantumuri diferite și totalizează 657.858 
lei 

Ajutoare de urgență  

(situații deosebite) 32 cazuri 

21.900 lei  

Sumele au fost acordate din bugetul 
local. 

Pachete de alimente 

(combatere excluziune 
socială) 

100 cazuri 
Valoarea de achiziție a pachetelor 10.000 
lei. 

Alocația pentru susținerea 
familiei 

128 familii / 2019 
Sumele se achită de la bugetul de stat în 
cuantumuri diferite 

Alocația de stat 243 copii Sumele se achită de la bugetul de stat 

Indemnizația pt. creșterea 
copilului în vârstă de până 
la 2, respectiv 3 ani 

 

91 părinți 
Sumele se achită de la bugetul de stat 
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DENUMIREA BENEFICIULUI 
SOCIAL 

2019 SUME TOTALE 

Stimulentul de inserție se 
acorda părinților care nu 
doresc să stea în concediu 
pentru creșterea copilului 

64 părinți Sumele se achită de la bugetul de stat 

Protecția persoanelor cu 
handicap grav – încadrarea 
asistentului personal 

56 asistenți personali 1.846.562 lei 

Protecția persoanelor cu 
handicap grav – acordarea 
indemnizației cuvenite 
asistentului personal 

213 la finele anului 2019 3.271.769 lei 

Acordarea stimulentului 
educațional – sub formă de 
tichete sociale 

15 copii / ianuarie 

12 copii / decembrie 

50 lei / tichet/ lună/copil 

 de la bugetul de stat 

Efectuarea de anchete 
pentru completarea 
dosarelor de orientare 
școlară 

61 cazuri Nu implică resursă financiară ci numai 
resursă umană 

Facilități pentru transportul 
cu metroul, conform Legea 
448/2006 

2 pers. cu handicap 
accentuat 

2160 lei / 2019 

din buget local 

Sursă: Serviciul Public de Asistență Socială și Autoritate Tutelară, Primăria municipiului Roșiori de 
Vede 

Conform Serviciului Public de Asistență Socială și Autoritate Tutelară în municipiul Roșiori de Vede 
beneficiază de venitul minim garantat 451 de persoane.  

La nivelul Serviciului Public de Asistență Socială și Autoritate Tutelară sunt realizate mai multe 
tipuri de activități. Un exemplu este Acțiunea Umanitară denumită Un bun la timp dăruit, 
prețuiește îndoit!, în cadrul căruia au fost ajutate 52 de persoane din 20 de gospodării. Este 
important de menționat inclusiv acordarea de tichete sociale care au fost asigurate pentru 
persoanele vârstnice cu venituri sub 750 de lei pe persoană pentru sărbătorile Pascale (105 
beneficiari) și sărbătorile de Crăciun (84 de beneficiari) 

O altă activitate întreprinsă de Serviciul Public de Asistență Socială și Autoritate Tutelară este 
reprezentată de acordarea ajutoarelor de încălzire. 
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TABEL 35 – ACORDAREA AJUTOARELOR DE ÎNCĂLZIRE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 
2019 

TIPUL DE ÎNCĂLZIRE NR. FAMILII BENEFICIARE SUMA 

Lemne - Cărbuni – case LC 72 familii / ianuarie  

56 familii / decembrie  

2.723 lei 

2.076 lei 

Beneficiarii de VMG  12 familii / ianuarie  

177 familii / decembrie 
52.432 lei 

Gaze Naturale GN 132 familii / ianuarie  

104 familii / decembrie 

Direct la furnizor de la bugetul 

de stat 

Energie Electrică EE 17 familii / ianuarie  

15 familii / decembrie 

Direct la furnizor de la bugetul 

de stat 

Total familii beneficiare: 352 / decembrie 2019 - 

Sursă: Serviciul Public de Asistență Socială și Autoritate Tutelară, Primăria municipiului Roșiori de 
Vede 

 

8.2. EDUCAȚIE 

Conform articolului 20 alineatul (1) din Legea Educației actualizată și aflată în vigoare începând cu 
21 iulie 2019, ”autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna 
desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea”. 
Așadar, asigurarea infrastructurii de învățământ și buna funcționare a acestor servicii, pentru 
educația timpurie, învățământul primar, secundar și terțiar non universitar, intră în atribuțiile 
autorităților publice locale, în contextul de față Consiliului Județean Teleorman, Primăriei 
Municipiului Roșiori de Vede și Inspectoratului Școlar Județean. 

 

8.2.1. INFRASTRUCTURA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

În ceea ce privește analiza situației existente la nivel local, este necesară definirea posibilităților 
de realizare a procesului de învățământ prin prisma infrastructurii locale disponibile. Aceasta este 
caracteristica de bază necesară asigurării unui act educațional de calitate și la standardele 
asumate de către autoritățile locale prin diferite documente strategice aprobate.  

Conform datelor disponibile ale INS, la nivelul municipiului Roșiori de Vede, numărul instituțiilor 
de învățământ a scăzut începând cu anul 2014 de la 14 la 9 unități. Această scădere este cauzată 
în mare parte de reducerea numărului de instituții pentru educația preșcolară, dar și pentru 
învățământul liceal și profesional. Această situație statistică face referire la unități de învățământ 
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cu personalitate juridică, astfel că numărul total de unități de învățământ este mai mare prin 
însumarea celor arondate. 

TABEL 36 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIULUI 
ROȘIORI DE VEDE CONFORM INS, 2010-2019 

NIVELURI DE INSTRUIRE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Preșcolar 3 2 2 0 0 0 

Primar si gimnazial (inclusiv învățământul special) 5 5 5 5 5 5 

Liceal 4 4 4 4 4 3 

Profesional 1 1 0 0 0 0 

Postliceal (inclusiv învățământul +special) 1 1 1 1 1 1 

Total 14 13 12 10 10 9 

Sursă: INS Tempo online 

Referitor la situația infrastructurii educaționale din prezent, pe baza datelor regăsite la 
Inspectoratul Școlar Județean Teleorman pentru anul școlar 2020-2021, reiese faptul că la nivel 
local există 18 unități de învățământ de stat (cu și fără personalitate juridică). Astfel la nivelul 
municipiului Roșiori de Vede situația este mai diversificată față de datele furnizate de INS. Printre 
cele 8 instituții arondate se numără 2 licee tehnologice, o școală gimnazială, 4 grădinițe cu 
program normal și 3 grădinițe cu program prelungit.  

Este important de menționat faptul că în cazul învățământului profesional și postliceal, activitatea 
educațională are loc în cadrul unităților de învățământ liceale. Învățământul profesional are loc în 
cadrul celor două licee tehnologice arondate (Liceul nr. 2 și Liceul „Emil Racovița”), iar 
învățământul postliceal are loc în cadrul Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” și Liceul Tehnologic 
„Virgil Madgearu”. 

TABEL 37 - DISTRIBUȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT (CU SAU FĂRĂ PERSONALITATE 
JURIDICĂ), PE NIVELURI DE INSTRUIRE, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ÎN 2020 

NIVELURI DE INSTRUIRE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT 

Preșcolar 7 

Primar și gimnazial (inclusiv învățământul special) 6 

Liceal 5 

Postliceal (inclusiv învățământul special) 1 

Total 19 

Sursă: ISJ Teleorman 

Situația unităților de învățământ și a numărului de elevi înscriși în anul școlar 2019-2020 în 
municipiul Roșiori de Vede conform datelor primite de la instituțiile de învățământ se prezintă cu 
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un număr de 371 de preșcolari, 1.537 elevi în învățământul primar și gimnazial și 1.775 liceeni. Se 
observă, totodată, lipsa datelor în cadrul unor instituții de învățământ.  

TABEL 38 - UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, NUMĂRUL DE 
ELEVI ÎNSCRIȘI ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT NUMĂRUL ELEVILOR 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 

Grădinița cu program normal nr. 6   94 

Grădinița cu program prelungit nr. 3 65 

Grădinița cu program normal nr. 2 45 

Grădinița cu program prelungit nr. 5  27 

Grădinița cu program prelungit nr. 4 140 

Grădinița cu program prelungit nr. 1 Lipsă date 

Grădinița cu program normal nr. 7 Lipsă date 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL 

Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” 590 

Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu” 314 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 663 

Școala Gimnazială „Dan Berindei” Lipsă date 

Școala Gimnazială „Gala Galaction” Lipsă date 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Lipsă date 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 

Colegiul Național „Anastasescu” 665 

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” 564 

Liceul Tehnologic „Emil Racovița” 546 

Liceul Tehnologic nr. 2 Lipsă date 

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Lipsă date 

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL 

Școala Postliceală „FEG EDUCATION” (instituție 
privată) 

Lipsă date 

Sursă: ISJ Teleorman 

În ceea ce privește infrastructura de învățământ preșcolar, aceasta nu este mai dezvoltată, 
cuprinzând 7 unități de învățământ de stat. Aceste unități sunt distribuite în proximitatea arterelor 
principale de circulație rutieră sau pe artere din imediata apropiere a acestora. Activitatea rutieră 
crește în aceste zone la orele de intrare și ieșire a preșcolarilor, din cauza părinților ce folosesc 
autovehiculele mai des pentru a lua copii. Astfel, este cauzată o creștere a timpilor de așteptare 
în trafic și a nivelului de poluare înregistrate în intervalele de dimineață și după masă.  



 

 
www.poca.ro 

 
255 

 

O cauză principală a acestor probleme se consideră a fi și lipsa uniformității distribuției spațiale a 
grădinițelor. Periferia municipiului, precum și cartierele Dunărea, Dorobanți și Sfânta Vineri, nu 
intră în raza de deservire de 500 m conform HG nr.525/2006 - versiunea actualizată. De asemenea, 
este necesară asigurarea unei suprafețe minime de teren de 2.000-4.000mp per unitate și 
asigurarea spațiilor verzi și de joacă. 

Infrastructura de învățământ primar și gimnazial este relativ dezvoltată, fiind reprezentată de 5 
unități. În privința distribuției spațiale a unităților de învățământ se observă o concentrare în zona 
centrală și de vest a municipiului, existând cartiere fără unități de învățământ, precum Sfânta 
Vineri, Dorobanți și Cotorga. De asemenea, periferia orașului și cartiere precum Sfânta Vineri și 
Dorobanți sunt parțial neacoperite de raza de deservire a unităților de învățământ de 1.000 m 
conform HG nr.525/2006 - versiunea actualizată. Și în cazul acesta are loc o creștere a densității 
populației pe timp de zi la orele cheie ale elevilor de începere și finalizare a programului. Nivelul 
de deservire al acestor instituții este optim în zonele centru și vest.  

În ceea ce privește învățământul liceal din punct de vedere al distribuției spațiale, acesta este 
concentrat în zona de vest, lăsând cartierele din est cu o accesibilitate redusă la unitățile de 
învățământ liceal. Conform Ghidului de Dimensionare a unităților de învățământ propus de R.U.R., 
unitățile de învățământ ar trebui să deservească populația pe o rază de 1.000 m sau 15 minute de 
mers pe jos sau cu transportul public. 
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FIGURA 113 - DISTRIBUȚIA ȘI NIVELUL DE DESERVIRE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREȘCOLAR DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

Sursă: ISJ Teleorman 
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FIGURA 114 - DISTRIBUȚIA ȘI NIVELUL DE DESERVIRE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

Sursă: ISJ Teleorman 
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FIGURA 115 - DISTRIBUȚIA ȘI NIVELUL DE DESERVIRE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
LICEAL, PROFESIONAL ȘI POSTLICEAL DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

Sursă: ISJ Teleorman 
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La nivelul municipiului Roșiori de Vede, există un singur liceu ce oferă posibilitatea de cazare în 
cămin elevilor săi, în cadrul Liceului Tehnologic „Emil Racovița” Acesta pune la dispoziția elevilor 
un cămin cu 160 de locuri și o cantină cu 112 locuri. Totuși, pe perioada anului școlar 2020-2021, 
acesta se află în conservare  din cauza pandemiei.   

În municipiul Roșiori de Vede, conform datelor oferite de unitățile de învățământ, transportul 
public cu microbuze școlare nu este asigurat. În ceea ce privește Liceul „Virgil Madgearu” și Școala 
Gimnazială „Dan Berinei” există o lipsă a datelor în legătură cu transportul public.  

Dotările clădirilor în care funcționează unitățile școlare au, de asemenea, o importanță majoră 
pentru conducerea unui act educațional adaptat competențelor care se doresc a fi create. În 
contextul actual, în care dobândirea unor competențele digitale nu numai că asigură condițiile 
unui acces mai facil al viitorilor absolvenți pe piața muncii, dar înlesnesc și procesul de predare, 
numărul de PC-uri este foarte important pentru a evalua performanța învățământului. 

FIGURA 116 - EVOLUȚIA INDICATORULUI ELEVI / PC DUPĂ TIPUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2013-2019

 

Sursă: INS Tempo online, calcule proprii 

Per total, numărul de PC-uri din municipiul Roșiori de Vede a crescut în intervalul 2013-2019, 
creșterea fiind valabilă pentru toate nivelurile de învățământ. Totuși, raportat la populația școlară 
ce a înregistrat o ușoară scădere, se observă o tendință negativă a indicatorului număr de elevi/PC. 
În comparație cu media națională, acest indicator prezintă o situație mai bună în ceea ce privește 
învățământul primar și gimnazial și învățământul liceal.  În cadrul învățământului primar și 
gimnazial special și învățământul postliceal și de maiștri, există o supraîncărcare a infrastructurii 
de PC-uri în comparație cu media națională și cea de la nivelul județului Teleorman. Pe lângă 
investiții destinate dotării, preocupările autorităților locale trebuie îndreptate spre formarea unor 
competențe în concordanță cu cerințele societății actuale, marcate de utilizarea tot mai crescută 
a instrumentelor IT și, mai nou, a aplicațiilor mobile. 
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FIGURA 117 - ANALIZĂ COMPARATIVĂ - NUMĂR DE ELEVI/PC ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE 
VEDE ȘI LA NIVEL JUDEȚEAN ȘI NAȚIONAL, 2019 

 

Sursă: INS Tempo online, calcule proprii 

Referitor la încărcarea sălilor de clasă, indicatorul de elevi pe sală de clasă prezintă creșteri în 
perioada 2013-2019, în special în cadrul învățământului postliceal și de maiștri, antepreșcolar și 
preșcolar. Se remarcă o problemă în special în cazul învățământului antepreșcolar ce depășește 
limita legislativă de 9 elevi pe clasă cu 13 elevi, valoare mai mare decât dublă.  

În același interval de timp, indicatorul a înregistrat scăderi în cadrul nivelurilor de învățământ 
primar și gimnazial și liceal. Pe de altă parte, învățământul primar și gimnazial (inclusiv cel special) 
și liceal nu prezintă situații de supra-aglomerare în ultimii doi ani. Din perspectiva relocării 
efectivelor școlare între aceste 2 niveluri de instruire, în următorii 4 ani nivelul indicatorului 
rămâne în limita impusă prin Legea Educației Naționale, dacă se păstrează aceleași valori ale 
populației școlare și sălilor disponibile. Bineînțeles, în cadrul trecerii elevilor de la ciclul gimnazial 
la cel liceal, trebuie luată în considerare și posibilitatea atragerii de populație școlară de nivel liceu 
din comunele învecinate, însă chiar și o concentrare de 100% a acestor efective în liceele 
municipiului Roșiori de Vede, media indicatorului s-ar situa sub nivelul maxim admis în legislație. 

TABEL 39 – EVOLUȚIA INDICATORULUI ELEVI/SALĂ DE CLASĂ ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE 
VEDE, 2013-2019 

NIVELURI DE INSTRUIRE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
LIMITA 

LEGISLATIVĂ 

 Antepreșcolar 0 15.5 20.5 15.5 21. 21.5 22 9 

 Preșcolar 0 19.10 17.61 18.29 17.41 18.96 19.37 20 

 Primar și gimnazial 30.06 30.19 29.63 27.94 28.33 25.13 22.03 25/30 

 Special primar și gimnazial 5 6 4.18 3.95 6.06 6.43 6.87 12 

 Liceal 32.73 34.30 31.60 28.39 26.73 25.40 23.01 30 
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NIVELURI DE INSTRUIRE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
LIMITA 

LEGISLATIVĂ 

 Postliceal și de maiștri 23 24.57 23.57 23.71 27.28 44 63.57 30 

Sursă: INS Tempo online, calcule proprii 

La nivelul municipiului Roșiori de Vede, în urma examenului de evaluare națională desfășurat în 
2020 și a procesului de admitere în licee, a rezultat un clasament al liceelor, pofilelor și 
specializărilor după ultima medie admisă, la nivel național. Pe primul loc se situează Colegiul 
Național „Sfântul Sava” București, unde ultima medie de admitere la profilul real, specializarea 
matematică-informatică a fost cea mai mare din țară, de 9,98. Primul liceu din municipiul Roșiori 
de Vede care apare în clasament este Colegiul Național „Anastasescu”, cu ultima medie la profilul 
real, specializarea Matematică-Informatică de 7,37 și Științe ale Naturii de 5,77. În municipiul 
Roșiori de Vede, cel mai căutat liceu rămâne Colegiul Național „Anastasescu” pentru specializările 
matematică-informatică și științe ale naturii, urmat de Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” și Liceul 
Tehnologic „Virgil Madgearu”, după cum se poate observa în ierarhia prezentată în tabelul de mai 
jos. 

TABEL 40 - TOPUL SPECIALIZĂRILOR DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE DUPĂ ULTIMA 
MEDIE DE ADMITERE, 2020 

NR. 
CRT. 

NUMELE LICEULUI SPECIALIZAREA 
ULTIMA 

MEDIE DE 
ADMITERE 

1 Colegiul Național "Anastasescu" Roșiori De 
Vede Matematică-Informatică 7,37 

2 Colegiul Național "Anastasescu" Roșiori De 
Vede Științe ale Naturii 5,77 

3 Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Roșiori 
De Vede Mecanică 4,92 

4 Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" Roșiori 
De Vede Economic 4,46 

5 Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Roșiori 
De Vede Filologie 3,07 

Sursă: Baza de date admitere.edu.ro 

În ceea ce privește rata de promovabilitate a examenului de bacalaureat din 2020, topul 
instituțiilor de învățământ din județul Teleorman este condus de Colegiul Național Pedagogic 
„Mircea Scarlat” Alexandria, cu o rată de promovabilitate de 91,13%. În continuare se regăsesc 
Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria, Colegiul Național „Unirea” și Colegiul 
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Național „Anastasescu, înregistrând rate de promovabilitate de 87,45%, 77,03%, respectiv 
71,89%. Se observă așadar că locurile 4 și 10 din acest top sunt în municipiul Roșiori de Vede. 

TABEL 41 - TOP 10 LICEE DIN JUDEȚUL TELEORMAN DUPĂ RATA DE PROMOVABILITATE LA 
BACALAUREAT, 2020 

NR. 

CRT. 

INSTITUȚIA LOCALITATE PROMOVABILITATE BAC 2020 

1 Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat” Alexandria 91.13% 

2 Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza” Alexandria 87.45% 

3 Colegiul Național ”Unirea” Turnu Măgurele 77.03% 

4 Colegiul Național ”Anastasescu” Roșiori de Vede 71.89% 

5 Colegiul Național ”Al. D. Ghica” Alexandria 59.62% 

6 Liceul Teoretic  Zimnicea 58.54% 

7 Liceul Teoretic ”Marin Preda” Turnu Măgurele 54.55% 

8 Liceul Teoretic Videle 42.97% 

9 Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Alexandria 40.4% 

10 Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu” Roșiori de Vede 30.4% 

Sursă: Baza de date admitereliceu.ro/top-licee 

 

8.2.2. POPULAȚIA ȘCOLARĂ 

La Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011, aproximativ 32% din populația 
municipiului Roșiori de Vede cu vârsta de 10 ani și peste era absolventă de învățământ liceal. 
Acesta este urmat de învățământul gimnazial cu 18%, iar 15% era absolventă de învățământ 
universitar de licență, procent ușor mai ridicat cu 1% față de media națională. În comparație cu 
valorile regăsite la nivel județean, municipiul Roșiori de Vede se evidențiază în mod pozitiv cu o 
populație absolventă de învățământ universitar cu 8% mai mare. Un procent important de 15% îl 
reprezintă și învățământul profesional și de ucenici. Aproximativ 3% din populația totală nu a 
absolvit nicio formă de învățământ în municipiul Roșiori de Vede, dintre care 1% sunt persoane 
analfabete, valoare aproximativ egală cu cea  la nivel național. Totodată, procentul de persoane 
fără vreo școală absolvită este mai scăzut în municipiul Roșiori de Vede decât în județul 
Teleorman, în cadrul căruia 7% dintre locuitori sunt în această situație, dintre care 3% sunt 
persoane analfabete.  
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În ceea ce privește mediul periurban, acesta se evidențiază cu o populație predominantă de 31% 
absolventă de învățământ gimnazial, în timp ce 25% din populație este absolventă a 
învățământului primar. Doar 3% dintre locuitori au studii universitare, iar mai mult de 5% se 
încadrează în categoria fără studii. 

FIGURA 118 - POPULAȚIA DE 10 ANI ȘI PESTE, FUNCȚIE DE NIVELUL STUDIILOR ABSOLVITE ÎN MUNICIPIUL 

ROȘIORI DE VEDE (STÂNGA) ȘI PERIURBAN (DREAPTA), LA RECENSĂMÂNTUL DIN 2011 

  

Sursă: RPL 2011 

Conform datelor disponibile ale Institutului Național de Statistică, în municipiul Roșiori de Vede se 
observă o scădere a efectivelor școlare totale în intervalul 2007-2019, de la peste 7.700 de 
persoane la 5.600 de persoane. Această tendință este observată și la nivel general în ceea ce 
privește populația municipiului și județului. Evoluția curbei persoanelor aflate în timpul studiilor 
prezintă o scădere continuă ce se accentuează după anul 2011.  

În ceea ce privește rata brută de școlarizare la nivelul municipiului Roșiori de Vede, din totalul 
populației 17,89% sunt înscriși la școală. În comparație cu vârsta școlară, în municipiul Roșiori de 
Vede sunt prezenți 5.628 de persoane cu vârsta școlară între 2 și 19 ani. Astfel, 99% dintre 
locuitorii aflați la vârsta școlară sunt înscriși în învățământ. 

FIGURA 119 - EVOLUȚIA EFECTIVULUI ȘCOLAR ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2007-
2019, MII PERSOANE 
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Sursă: INS Tempo online 

În ceea ce privește învățământul în anul 2019, se poate observă că procentul cel mai ridicat este 
de 41% (asociat liceenilor), urmat de 18% care este asociat elevilor înscriși în învățământul primar 
și 17% celor din învățământul gimnazial. 

FIGURA 120 - POPULAȚIA ȘCOLARĂ PE NIVELURI DE EDUCAȚIE ÎN MUNICIPIULUI ROȘIORI 
DE VEDE, ÎN ANUL 2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

În ceea ce privește nivelurile de instruire, cele mai afectate de scăderea numărului de elevi sunt 
învățământul primar și gimnazial (inclusiv cel special), ce înregistrează o depreciere de aproximativ 
25%, și învățământul liceal ce înregistrează o depreciere de aproximativ 27% în perioada 2007-
2019. Se menține la un nivel relativ constant numărul elevilor înscriși la grădinițe și în învățământul 
special. Creșteri semnificative se pot observa în cadrul învățământului postliceal și de maiștri. 
Acest nivel de instruire, deși este redus prin comparație cu celelalte niveluri de instruire, se 
prezintă cu o revenire la nivelul municipiului Roșiori de Vede reprezentată de o creștere de 
aproximativ 158% în intervalul 2014-2019. 
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FIGURA 121 - EVOLUȚIA EFECTIVELOR ȘCOLARE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE PE 
NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, 2007,2014, 2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

Conform datelor primite de la unitățile de învățământ, abandonul școlar nu reprezintă o problemă 
la nivelul municipiului Roșiori de Vede. Totodată, se observă o problemă în ceea ce privește 
părăsirea timpurie prin sancționarea cu exmatricularea la nivelul a două licee din municipiu. În 
cadrul Liceului Tehnologic „Emil Racovița” au fost raportate 156 de cazuri de elevi ce au părăsit 
timpuriu învățământul liceal. Cel de al doilea caz este Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, în cadrul 
căruia în anii școlari 2007-2019 au părăsit timpuriu prin sancționarea cu exmatriculare 313 elevi 
la nivel liceal, 20 de elevi aflați la nivel de școala de arte și meserii, 54 de elevi de nivel liceal ruta 
progresivă și 8 elevi aflați la școala profesională.  

La nivelul municipiului Roșiori de Vede, pornind de la datele primite de la instituțiile de 
învățământ, se observă o scădere a numărului de elevi proveniți din mediul rural sau din grupuri 
socio-economice dezavantajate aflați în situație de risc de părăsire a educației în ultimii ani. În 
cazul Școlii Gimnaziale „Zaharia Stancu”, în anul 2007 erau înregistrate 9 cazuri de astfel de elevi, 
iar în anul 2019 a fost înregistrată o singură persoană. La nivelul Școlii Gimnaziale „Mihai 
Eminescu”, în perioada 2008-2011 erau înregistrate peste 10 persoane în fiecare an, iar în anul 
2019 au fost înregistrate doar 4 persoane în situație de risc. Un caz aparte îl reprezintă Școala 
Gimnazială „Alexandru Depărățeanu”, care a avut în fiecare an 1-2 persoane aflate în situație de 
risc de părăsire a educației.  

Din punct de vedere al cauzelor părăsirii timpurii, se identifică pe de-o parte problemele de natură 
socio-economică, precum situația economico-financiară a familiei, lipsa îmbrăcămintei și 
încălțămintei, condițiile de locuit, dezorganizarea familiei, lipsa ajutorului la învățătură, obiceiuri 
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și cutume ale etniei rrome, iar pe de altă parte există și cauze interne, de natură psihologică, cum 
ar fi imaturitatea școlară, instabilitatea psiho-afectivă sau tulburările de comportament. 

În ceea ce privește Liceul „Virgil Madgearu” și Școala Gimnazială „Dan Berinei”, există o lipsă a 
datelor în legătură cu aceste aspecte. 

Având în vedere tendințele de declin demografic și rezultatele scăzute din cadrul testărilor 
naționale pentru noile generații de elevi, este nevoie de continuarea procesului de consolidare a 
rețelei școlare publice. Acest proces nu presupune doar investiții în infrastructura disponibilă, ci 
și fundamentarea ofertei școlare în funcție de numărul de elevi, eficientizarea cheltuielilor de 
mentenanță a unităților școlare, filiere educaționale mai adaptate la mediul economic din 
municipiu, adaptarea planurilor de școlarizare la numere tot mai scăzute de elevi, adaptarea 
dotărilor materiale și, nu în ultimul rând, adaptarea numărului de personal didactic și nedidactic. 

FIGURA 122 - NUMĂRUL DE ABSOLVENȚI ȘCOLARI ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2010-
2018 

 
Sursă: INS Tempo online 

În ceea ce privește numărul de absolvenți la nivelul municipiului Roșiori de Vede, conform INS, se 
observă aceeași tendință de scădere a populației școlare. Cel mai afectat este nivelul de 
învățământ liceal cu o scădere de aproximativ 250 de absolvenți. Este necesar să fie luate măsuri 
de prevenire a părăsirii timpurii a învățământului, precum și de a atrage și motiva populația tânără 
să își definitiveze studiile. 
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La nivelul municipiului Roșiori de Vede, evoluția personalului didactic (cu normă întreagă și cu 
normă parțială) este una dinamică în perioada 2007-2019. Se observă inconsistența de dinainte 
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gimnazial. Inconsistența prezenței personalului didactic este prezentă pe toată perioada de 
analiză în cadrul nivelelor de învățământ profesional și postliceal.  

Totodată, începând cu anul 2013 există o consistență în ceea ce privește prezența cadrelor 
didactice, dar nu și a numărului acestora. Astfel numărul de cadre didactice în perioada 2013-2019 
scade de la 480 la 360 de persoane la nivelul municipiului. Pe niveluri de instruire, este de observat 
situația îngrijorătoare a numărului de profesori care predau în cadrul școlilor primare și 
gimnaziale, unde tendința este una de scădere constantă, cu o rată medie de -42% între anii 2013 
și 2019. Pentru celelalte niveluri de instruire, se observă un punct de maxim în perioada 2012-
2013 pentru învățământul liceal și 2011 pentru învățământul preșcolar. 

FIGURA 123 - EVOLUȚIA EFECTIVULUI PERSONALULUI DIDACTIC ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE 
VEDE, PE NIVELURI DE EDUCAȚIE, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

La nivel național, valoarea raportului număr elevi/număr cadre didactice a avut ușoare fluctuații, 
în general menținându-se în intervalul de valori 20-30 pentru majoritatea nivelurilor de 
învățământ. Una dintre excepțiile de la această tendință a fost învățământul antepreșcolar, pentru 
care s-au realizat angajări în ultimii 6 ani, astfel că a scăzut presiunea asupra educatorilor din 
perspectiva colectivelor numeroase de copii (de la 36,4 în 2014 la 24,1 elevi/cadru didactic în 
2019). De asemenea, în învățământul profesional și postliceal au avut loc scăderi ale acestui 
indicator, cu toate că în aceste cazuri, sistemul a trebuit să suporte presiunea unui efectiv școlar 
mai mare, astfel că rata angajabilității profesorilor în astfel de activități a fost și mai mare (pentru 
învățământul profesional, indicatorul a scăzut de la 470,2 în 2010, la 47,5 în 2019). 

Comparând datele acestui raport între municipiul Roșiori de Vede și nivelul național, se poate 
concluziona că la nivel local s-a înregistrat un regres major din prisma mediei efectivelor școlare 
de care un profesor este responsabil, astfel că activitatea acestuia poate fi realizată mai dificil. Pe 
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niveluri de educație, în perioada 2007-2014 municipiul Roșiori de Vede se situa în general sub 
media națională. Odată cu anul 2014, valorile au început să crească, evidențiindu-se o situație 
problematică la nivelul numărului de cadre didactice pe efectivul școlar. 

FIGURA 124 - EVOLUȚIA COMPARATIVĂ A NUMĂRULUI DE ELEVI PER CADRU DIDACTIC, 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE VS NAȚIONAL, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 
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FIGURA 125 - DISTRIBUȚIA OFERTEI EDUCAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII DE GIMNAZIU, 
PE PROFILURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN 2007 ȘI 2020, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

Sursă: Baza de date admitere.edu.ro 

Restul locurilor sunt dedicate filierei tehnologice, municipiul Roșiori de Vede având o serie astfel 
de specializări destinate elevilor. Dintre acestea, cea mai mare capacitate se regăsește la 
specializări axate pe științe economice, tehnic, industrie, turism și alimentație, agricultură și 
servicii. 

TABEL 42 - OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU CLASA A IX-A, PE SPECIALIZĂRI, ÎN 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2020 
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Economic - - 112 - - 

Electric - - - 28 - 

Filologie - - - - 84 
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Protecția mediului - 56 - - - 

Științe ale naturii 28 - - - - 

Turism și alimentație - - 28 - - 

Total 112 84 140 54 84 
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Sursă: Baza de date admitere.edu.ro 

În municipiul Roșiori de Vede, la nivelul anului școlar 2020-2021, pentru învățământul profesional 
au fost realizate contracte cu operatori economici, în vederea realizării orelor de practică a 
elevilor. Unitatea de învățământ care pune la dispoziție colaborarea pentru practică cu operatori 
economici este Liceul Tehnologic nr. 2. În cadrul acestuia se efectuează instruirea practică la 
următorii operatori economic: 

• S.C. OVIDIU SERV COM SRL – mecanic auto; 

• S.C. ROTEXIN SRL- mecanic auto; 

• S.C. ROVICOM SERVICE SRL- mecanic auto; 

• RICU COM Impex SRL- mecanic auto; 

• S.C. TOTALIX SERV SRL- mecanic auto; 

• S.C. GESICA IMPEX SRL-Brutar-patisier-preparator produse făinoase; 

• SC AGROLAZ SRL – mecanic agricol; 

• S. C. CIUPI SRL- mecanic agricol; 

• S.A. CETATEA- mecanic agricol. 

 

Parteneriatele realizate cu mediul de afaceri trebuie asigurate în continuare, astfel încât 
municipiul să își păstreze avantajul competitiv la nivel județean. În plus, dialogul structurat cu 
aceștia rămâne cheia pentru modelarea ofertei educaționale în funcție de specializările necesare 
și garantarea locurilor de muncă tinerilor absolvenți. Bineînțeles, autoritățile sunt responsabile de 
realizarea predicțiilor necesarului de locuri de muncă pe sectoare economice, fiind nevoie de o 
adaptabilitate sporită, astfel încât să existe echilibrul între cerere și ofertă. Această caracteristică 
este foarte importantă în special în contextul crizei pandemice din prezent, care a produs o 
schimbare a comportamentelor angajatorilor și angajaților, nu doar din punct de vedere 
economic, ci și al metodelor de muncă și nivelului de digitalizare a proceselor interne. 

 

8.2.5. FINANȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 

În general, finanțarea sistemului educațional preuniversitar se realizează în 3 modalități: finanțare 
de bază, complementară și suplimentară. Dintre acestea, finanțarea de bază provine de la bugetul 
de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, prin bugetul stabilit de Ministerul 
Educației și Cercetării, care acoperă cheltuielile de personal, alături de bugetele locale pentru 
cheltuieli și servicii. Cheltuielile de capital, sociale și altele asociate procesului educativ sunt 
asigurate strict prin alocări de la bugetele unităților administrativ teritoriale de care aparțin 
unitățile de învățământ. În plus, finanțarea suplimentară, oferită în funcție de performanțele 
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înregistrate, este la rândul său compusă din sume fixe alocate de Ministerul Educației și Cercetării 
și alte alocări bugetare ale consiliilor locale și județene.  

În cadrul Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” din municipiul Roșiori de Vede au fost realizate 
programe sociale de sprijin pentru elevi în anii școlari 2007-2020, acestea fiind: Bani de liceu-379 
elevi , bursa profesională-661 elevi, burse sociale – 10 elevi și CES-9 elevi. În ceea ce privește 
Colegiul Național „Anastasescu”, elevii instituției de învățământ au avut parte de programul Bani 
de liceu și Euro 200.  

Școala gimnazială „Alexandru Depărățeanu” a avut parte de programe sociale de sprijin pentru 
elevii din mediul rural și din grupuri social-economice dezavantajate ce constau în rechizite școlare 
gratuite, Euro 200, burse sociale și de merit. În ceea ce privește grădinițele nr.2 și nr. 5, ce sunt 
arondate Școlii „Al. Depărățeanu”, acestea au avut parte de programe sociale de sprijin ce constau 
în tichete sociale pentru grădinițe (de exemplu Grădinița Estivală).  

În ceea ce privește Școala Gimnazială „Zaharia Stancu”, au fost realizate programe sociale pentru 
elevii din mediul rural și din grupuri social economice dezavantajate ce constau în pregătire 
suplimentară, Euro 200, lapte și corn, rechizite școlare gratuite, burse sociale și de merit. 
Grădinițele nr. 6 și nr. 3 arondate școlii au avut parte de tichete sociale și lapte și corn. Aceeași 
situație se regăsește și la nivelul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” și a grădinițelor arondate. 

 

8.3. INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE CULTURALE, CULTE, SPORT 
ȘI AGREMENT 

Rolul acestui capitol este de a identifica și de a evalua resursele culturale și de petrecere a timpului 
liber de care dispune municipiul Roșiori de Vede. Fie că este vorba despre resurse culturale și 
sportive, fie că se remarcă oportunitățile de loisir din oraș și din împrejurimi, toate acestea stau la 
baza identității municipiului, având un rol semnificativ în conturarea imaginii de ansamblu a 
acestuia. Pentru o mai bună înțelegere a situației actuale, este evidențiată dinamica dezvoltării 
serviciilor în raport cu nevoia din teritoriu și sunt identificate valorile care prezintă potențial de a 
fi exploatate în vederea conturării unei identități culturale a municipiului și a unui grad ridicat de 
atractivitate pentru locuitori. 

Această secțiune are ca scop inclusiv evaluarea serviciilor culturale prezente la nivelul municipiului 
Roșiori de Vede, atât din perspectiva infrastructurii culturale existente, cât și cu privire la 
consumul cultural al cetățenilor, pentru a identifica factorii ce pot influența atractivitatea 
municipiului și care pot contribui la creșterea calității vieții. În analiza domeniului cultural, 
importante sunt atât spațiile ce găzduiesc evenimente, dotări cultuale de tip biblioteci și muzee, 
cât și consumul cultural la nivelul municipiului Roșiori de Vede, care poate fi un bun indicator 
pentru gradul de utilizare al dotărilor și pentru interesul comunității față de posibilitățile existente.   

Infrastructura, activitățile, evenimentele și serviciile pentru petrecerea timpului liber reprezintă 
un mod de a satisface necesitățile comunității locale, implicarea actorilor locali publici și privați 
jucând un rol deosebit de important în asigurarea unor oportunități de petrecere a timpului liber 
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care contribuie la menținerea atât a unui mediu de viață sănătos pentru comunitatea locală, cât 
și a unui cadru social atractiv. 

 

8.3.1. INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE CULTURALE ȘI 
UNITĂȚILE DE CULT 

Componentele țesutului urban și activitățile referitoare la cultură și petrecerea timpului liber 
reprezintă elemente de plus valoare și un avantaj competitiv la nivel municipal, cu impact asupra 
zonelor învecinate, elementele culturale și de petrecerea timpului putând fi astfel folosite pentru 
a atrage atenția asupra municipiului Roșiori de Vede, de a face municipiul mai atractiv pentru 
locuitorii actuali sau pentru potențiali viitori locuitori.  

Dincolo de impactul economic, cultura, este valoroasă din perspectiva posibilităților de exprimare 
umană, având posibilitatea de a contribui deopotrivă la dezvoltarea economică a municipiului și 
la dezvoltarea comunității locale. De asemenea, cultura poate reprezenta elementul catalizator în 
jurul căruia se pot cristaliza și dezvolta și alte sectoare ale serviciilor. În acest context, municipiul 
Roșiori de Vede trebuie să abordeze infrastructura culturală și de petrecere a timpului liber, nu 
doar ca pe un serviciu oferit locuitorilor săi ci și ca pe un nucleu cultural la nivel județean.  

Infrastructura de dotări culturale ale municipiului Roșiori de Vede este una relativ slabă din punct 
de vedere a spațiilor construite și a facilităților oferite pentru organizarea de evenimente culturale 
și reflectă starea generală a serviciilor socio-culturale la nivel județean. Facilitățile culturale ale 
municipiului se concentrează în câteva imobile cu caracter multifuncțional: Muzeul Municipal de 
Istorie ”Petre Voivozeanu” și Casa Municipală de Cultură.  

La nivel local, infrastructura culturală este suplimentată de unitățile de învățământ prin 
organizarea de cluburi școlare și de sectorul privat prin apariția de cluburi sau asociații sportive.  

SĂLI DE SPECTACOLE ȘI EVENIMENTE | La nivelul municipiului Roșiori de Vede, în prezent, Casa 
Municipală de Cultură, amplasată pe str. Str. Dunării, nr. 54,  este unul din principalele centre de 
desfășurare de evenimente, utilizat atât în activități culturale cât și în cadrul activităților publice 
derulate de administrația publică locală, cu precădere în perioada în care sunt în derulare restricții 
generate de pandemia de COVID-19. Imobilul în care își desfășoară activitatea Casa de Cultură are 
rol multifuncțional, aici având sediul și biblioteca municipală și redacția ziarului. Infrastructura de 
edificii destinate organizării de evenimente este completată de o sală de expoziții, de mici 
dimensiuni, minimal echipată, amplasată pe Str. Mărășești, aflată în administrarea Consiliului 
Local.  

Infrastructura publică principală este completată de Clubul Copiilor, aflat sub gestiunea 
Inspectoratului Școlar Județean, în care se desfășoară diferite activități și ateliere creative, 
culturale și sportive dedicate elevilor. Clubul Copiilor este amplasat pe Str. Ion Luca Caragiale, nr. 
37 (Str. Sf. Teodor, nr. 16) într-un imobil de patrimoniu. În componența clubului este integrată o 
sală de evenimente și spectacole, reabilitată și modernizată în ultima decadă, aici desfășurându-
se atât evenimente dedicate elevilor, cât și evenimente de interes general, pentru locuitorii 
municipiului.  
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La nivelul municipiului mai sunt identificate alte două edificii, în prezent nefuncționale, destinate 
organizării de spectacole și evenimente: Grădina de Vară din Parcul N. Bălcescu, care în prezent 
este nefuncțională, aflându-se într-un avansat stadiu de degradare și Cinematograful Modern care 
în prezent este în curs de reabilitare/modernizare print-un proiect elaborat de Compania 
Națională de Investiții. 

MUZEE | În prezent, în municipiul Roșiori de Vede funcționează un singur muzeu, și anume Muzeul 
Municipal de Istorie ”Petre Voivozeanu”, care este amplasat pe Str. Dunării, nr. 54, într-o clădire 
monument istoric de mici dimensiuni – se află în conexiune cu edificiul care găzduiește casa de 
cultură și biblioteca municipală.  

În prezent, fondul muzeal și expozițiile permanente se axează pe arheologie, numismatică, 
etnografie, etnologie urbană; de asemenea, muzeul dispune de o arhivă istorică și de artă 73. În 
ceea ce privește personalul angajat al muzeului, în perioada 2011-2019, numărul de angajați a 
variat între 1 și 3, o valoare insuficientă pentru a putea permite mentenanța curentă a expozițiilor 
și  dezvoltarea unor evenimente culturale cu o frecvență și calitate ridicată. În perioada2016-2019, 
numărul de vizitatori anuali a crescut semnificativ, dublându-se în raport cu perioada 2007-2011. 

FIGURA 126 – NUMĂRUL DE VIZITATORI ANUALI ÎN MUZEE, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 
2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

BIBLIOTECI. Biblioteca este instituția, compartimentul sau structura specializată, ale cărei atribuții 
principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea si conservarea colecțiilor de 
cărți, publicațiilor seriale, a altor documente de biblioteca și a bazelor de date, pentru a facilita 
utilizarea acestora in scop de informare, cercetare, educație sau recreere; inițierea, organizarea si 
desfășurarea de proiecte si programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorități și instituții 

 

73 http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=590 
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publice, cu alte instituții de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul societății informației 
biblioteca are rol de importanță strategică 74.  

Municipiul Roșiori de Vede beneficiază de o singură bibliotecă publică, și anume Biblioteca 
Municipală amplasată pe Str. Dunării, nr. 54. Adițional, sunt înregistrate în anul 2019 11 biblioteci 
școlare. Patrimoniul bibliotecilor este alcătuit, în anul 2019, din 173.463 de volume. Pentru 
perioada 2011-2019 se remarcă o scădere constantă a numărului de cititori activi din biblioteci, 
acesta reducându-se cu o treime în anul 2019, în raport cu anul 2011. 

FIGURA 127 – NUMĂRUL DE CITITORI ACTIVI DIN BIBLIOTECI, MUNICIPIUL ROȘIORI DE 
VEDE, 2011-2019

 

Sursă: INS Tempo online 

INSTITUȚII SOCIO-CULTURALE. În cadrul municipiului Roșiori de Vede funcționează o serie de 
instituții socio-culturale, cu rol de implicare activă a categoriilor sociale defavorizate, a 
persoanelor de vârsta a treia și a elevilor. Principalele asociații socio-culturale și recreative care 
desfșoară activitatea în aceste domenii sunt:  

• Clubul elevilor pentru etnografie și folclor „Micii folcloriști”;  

• Clubul pensionarilor; 

• Clubul Un loc de muncă pentru vârsta a treia; 

• Centrul de consultanță pentru pensionari; 

• Centrul săptămânal pentru elevii cu posibilități materiale reduse proveniți din mediul rural 
(și care sunt înscriși la instituțiile de învățământ din Roșiori de Vede); 

• Centru de zi Vadul Vezii: acordă  sprijin social pentru elevii proveniți din familii sărace, care 
urmează forme de învățământ primar și au domiciliul în cartierul Vadul Vezii.  

 

 

74 http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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Infrastructura de servicii culturale este completată de serviciile de mass-media publice și private: 
Ziarul „Drum” - redacția este amplasată pe Str. Dunării, nr. 54, Radio ”Impact” Roșiori de Vede - 
cu sediul pe Str. Dunării, bl. D1 și Radio Speranța, ambele radiouri fiind private.  

EVENIMENTE CULTURALE | Municipiul Roșiori de Vede  dispune de un număr limitat de spații, 
atât închise, cât și în aer liber care pot găzdui evenimente culturale. Cele mai numeroase și 
populare sunt evenimentele organizate cu ocazia sărbătorilor religioase și cu ocazia zilelor 
orașului. La acestea de adaugă o serie de târguri periodice tematice, în care sunt prezenți 
comercianți din afara localității.  

LĂCAȘURI ȘI EDIFICII DE CULT | Un rol deosebit de important în cadrul patrimoniului cultural îl au 
lăcașurile și edificiile de cult de pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede, care, pe lângă aportul 
semnificativ pe care îl aduc la identitatea municipiului și inclusiv a județului, poartă un rol esențial 
în menținerea coeziunii sociale, prin serviciile spirituale, culturale, educative și comunitare pe care 
le asigură. Sunt prezente, pe teritoriul municipiului, lăcașuri de cult aferente confesiunii principale 
și celor minoritare. În ceea ce privește localizarea lăcașurilor și edificiilor de cult, se poate observa 
faptul că acestea au o distribuție relativ uniformă pe tot teritoriul municipiului Roșiori de Vede, 
fiind mai apropiate de comunitate. Bisericile din municipiul Roșiori de Vede, organizate pe culte,  
sunt următoarele:  

• Biserici ortodoxe: Catedrala Sf. Teodor Tiron, Biserica Adormirea Maicii Domnului, Biserica 
Cuvioasa Paraschiva, Biserica Cuvioasa Paraschiva Nouă, Biserica Sf. Arhangheli, Biserica 
Sf. Cruce, Biserica Sf. Ilie, Biserica Serdăreasa, Biserica Sf. Ion, Biserica Sf. Calinic;  

• Biserici de alte confesiuni: Biserica Evanghelică (evanghelică), Biserica Ghetsimani 
(baptistă), Biserica Sf. Treime (baptistă), Casa de rugăciune Evanghelică (creștină după 
evanghelie), Biserica Adventistă, Casa de rugăciune adventistă Bălăceanu (adventistă), 
Casa de rugăciune adventistă Ipătescu (adventistă). 

 

8.3.2. INFRASTRUCTURA DE SPORT, AGREMENT ȘI LOISIR 

Activitatea sportiv-recreativă constituie o necesitate care condiționează randamentul sporit al 
cetățeanului, indiferent de vârstă sau profesie. Prin rolul atribuit de societate, activitățile sportive 
și recreative se dovedesc utile în formarea și pregătirea cetățenilor pentru viața socială. În același 
timp, este dovedit faptul că sportul și activitățile de agrement sunt considerate instrumente de 
socializare extrem de importante, care sunt necesare pentru o dezvoltare favorabilă a comunității.  

Activitățile sportive joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea armonioasă a unei 
persoane. În contextul în care sportul contribuie la menținerea unui echilibru fizic și mental, dar 
și la dezvoltarea interacțiunilor sociale, este necesar ca acesta să devină o prioritate în dezvoltarea 
municipiului, iar beneficiile acestuia să fie promovate de către cât mai multe persoane. În același 
timp, trebuie făcută diferența dintre sportul de masă și sportul de performanță, întrucât acestea 
au scopuri diferite și se adresează unor categorii diferite de persoane. Pe de-o parte, sportul de 
masă sau sportul pentru toți reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea de comportamente 
care favorizează orientarea către performanța cotidiană și asigură o dezvoltare sănătoasă a 
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omului. Pe de altă parte, prin sportul de performanță 75 se urmărește valorificarea aptitudinilor 
individului într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, având ca scop ameliorarea 
rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și obținerea victoriei. La nivel județean, în anul 2019, 
în județul Teleorman sunt înregistrați 4.920 de sportivi legitimați și funcționează un număr de 146 
de secții sportive. 

INFRASTRUCTURA SPORTIVĂ | Infrastructura sportivă a municipiului este în prezent foarte 
restrânsă, varietatea serviciilor fiind limitată la activitățile sportive de bază:  

• Complex sportiv Stadionul Municipal Rova, Str. Republicii – stadion în aer liber, aflat stare 
proastă. În prezent CNI a demarat un proiect de reabilitare a sălii de sport municipale din 
cadrul complexului sportiv, realizată în 2004; 

• Sala de sport la Liceul Tehnic Anghel Sligny din Roșiori de Vede – sală de sport 
aparținătoare unei unități de învățământ cu acces public general; 

• Sala de sport la Școala Gimnazială Dan Berindei din Rosiori de Vede: sală de sport 
aparținătoare unei unități de învățământ cu acces public general; 

• Ștrand amplasat în incinta Parcului Nicolae Bălcescu (bazin de înot în aer liber): proprietate 
privată. 

Primăria Municipiului Roșiori de Vede are în proprietatea sa un club sportiv în cadrul căruia se 
practică fotbal profesionist.  

Analiza infrastructurii sportive din municipiu, ilustrează faptul că infrastructura municipală majoră 
este alcătuită dintr-un teren de sport, o sală de sport municipală și un ștrand, la care se adaugă o 
serie de săli de sport/fitness aflate în proprietate privată. și sălile de sport și terenurile de sport a 
aferente unităților de învățământ. 

FIGURA 128 - STADIONUL MUNICIPAL ROVA, MUNICIPIUL ROȘIOERI DE VEDE 

 

Sursă: Arhiva consultantului 

 

75 Conform Legii nr. 69/2000 
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FIGURA 129 - SALA DE SPORT AFERENTĂ COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL, MUNICIPIUL 
ROȘIOERI DE VEDE 

 

Sursă: Arhiva consultantului 

ACTIVITĂȚILE DE AGREMENT | În ceea ce privește infrastructura și activitățile de agrement 
existente pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede, acestea se grupează în general în cadrul unor 
categorii principale în funcție de interesul utilizatorilor. Printre cele mai des practicate activități 
de agrement sunt cele în aer liber, în cadrul spațiilor verzi din municipiu și din teritoriul extravilan: 
parcuri, spații verzi, locuri de joacă pentru copii sau zone de agrement și recreere (ștrand, zone de 
pescuit). 

Majoritatea obiectivelor din municipiu sunt concentrate în zona centrală și pericentrală: Parcul 
Central, zona pietonală Str. Rahovei, Stadionul Municipal, Grădina Publică. La acestea se adaugă 
posibilitățile de desfășurare a activităților de agrement, din teritoriul extravilan, din zonele 
forestiere și din zonele amplasate pe malurile cursurilor de apă:   

• Zona de agrement Vedea desfășurată în lungul Râului Vedea este o zonă neamenajată, 
utilizată în mod informal, inclusiv pentru pescuit; 

• Zona de agrement Urlui este o zonă neamenajată, utilizată în mod informal, desfășurată în 
lungul pârâului Urlui, unde există Acumularea Roșiori I - Măldăeni și Acumularea Roșiori II, 
cu folosință piscicolă; 

• Pădurea Vedea unde se desfășoară activități de vânătoare.   

 

O altă ramură destul de dezvoltată în ceea ce privește tipologiile de dotări de petrecere a timpului 
liber existente pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede cuprinde dotările de alimentație publică 
(restaurante, baruri, cafenele), organizate cu precădere în zona centrală, în lungul străzii pietonale 
Libertății sau în cadrul Grădinii Publice.  
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Oferta de petrecere a timpului liber în municipiul Roșiori de Vede este relativ redusă, municipiul 
acoperind parțial nevoile și dorințele populației de petrecere a timpului liber.   

Există și o serie de elemente care necesită îmbunătățiri, precum lucrări de reabilitare, 
modernizare, extindere și construire de noi dotări pe teritoriul municipiului, precum și de 
promovare mai accentuată a facilităților oferite, inclusiv în mediul online, pentru a fi vizibil către 
comunitatea locală. Extinderea și diversificarea infrastructurii de petrecere a timpului liber poate 
conduce la creșterea atractivității municipiului pentru locuitori și poate contribui la diminuarea 
migrării populației către alte centre urbane. 

 

8.4. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Accesibilitatea locuitorilor din zona centrală și de 
vest la unitățile sanitare este bună. 

Numărul de locuitori ce revin unui medic din 
sistemul public se situează sub media națională, 
dar și sub limita stabilită de lege. 

În ceea ce privește capacitatea spitalelor și  
numărul de medici din spitale, raportate la 
populația municipiului, sunt considerate 
suficiente, conform normativelor în vigoare. 

Unitățile private de sănătate de tip cabinete 
medicale au o calitate ridicată a serviciilor. 

Numărul de cadre medicale din cadrul unităților 
sanitare publice s-a menținut constant în ultimii 12 
ani. 

Prezența cabinetului medical școlar ce asigură 
asistența medicală pentru copii înscriși în unitățile 
de învățământ. 

Implementarea unor proiecte de îmbunătățire a 
serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare. 

Direcția de Asistență Socială administrează o serie 
de servicii și compartimente cu rol esențial în 
dezvoltarea și sprijinirea comunității. 

Existența proiectelor și activităților precum: 
acordarea de tichete sociale pentru sărbători, 
acordarea ajutoarelor de încălzire. 

Accesibilitatea locuitorilor din cartierele periferice 
și zona de est este mai dificilă, decât a celor din zona 
centrală. 

Din punct de vedere al stării de sănătate, se observă 
în județul Teleorman prevalența ridicată a unor 
maladii severe (TBC, cancer) dar și a unor boli 
asociate unui stil de viață nesănătos (de exemplu 
diabet) sau asociate vârstei înaintate. 

Numărul din ce în ce mai scăzut de cadre medicale 
de specialitate, precum și un număr scăzut de 
asistenți medicali. 

Lipsa de atractivitate a locurilor de muncă din 
domeniul sanitar, ce conduce la migrarea populației 
către centrele urbane mari din România sau din 
străinătate. 

Unitățile sanitare majore din municipiu, prin 
comparație cu unitățile sanitare din centrele 
regionale, nu îndeplinesc criteriile esențiale 
(performanța spitalului, calitatea actului medical, 
organizarea, dotările, infrastructura, tehnologia, 
procedurile, calitatea personalului etc) pentru 
intervenții cu un grad mai mare de complexitate. 

Lipsa dispensarelor și a centrelor medicale publice. 
Rolul acestora a fost preluat de către cabinetele 
medicale private. 

Lipsa anumitor tipuri de servicii medicale, astfel că 
locuitorii municipiului Roșiori de Vede depind de 
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Implementarea unor proiecte de construire de noi 
locuințe sociale. 

Accesibilitate bună a elevilor la infrastructura de 
învățământ primar și gimnazial. 

Există operatori economici care colaborează cu 
unitățile școlare la nivelul municipiului în scopul 
efectuării instruirii practice și care au în vedere 
angajarea absolvenților după finalizarea studiilor. 

Unitățile școlare din municipiul Roșiori de Vede 
sunt folosite și de către populația din zona 
periurbană. Astfel municipiul oferă servicii de 
educație, care acoperă necesarul pentru populația 
municipiului, cât și pentru populația din comunele 
învecinate. 

Au fost realizate lucrări de modernizare a unor 
unități de învățământ. 

Numărul de PC-uri/elev este bine raportat în cadrul 
învățământului primar și gimnazial. 

Realizarea de programe sociale de sprijin pentru 
elevi (rechizite gratuite, burse sociale, bani de 
liceu, pregătire suplimentară și tichete sociale). 

Realizarea de programe de sprijin pentru elevi 
(burse profesionale, burse de merit, Euro 200). 

Implementarea proiectelor precum: servicii 
educaționale (consiliere școlară, programe 
educaționale, activități extrașcolare). 

Existența, în derulare și implementare, a unor 
proiecte de modernizare a infrastructurii culturale 
și de petrecere a timpului liber (Cinematograf 
Modern și sala de sport aferentă bazei sportive 
municipale). 

Existența de spații verzi – parcuri – care preiau o 
parte din activitățile de petrecere a timpului liber, 
distribuite relativ echilibrat în teritoriu. 

Există potențial pentru dezvoltarea unor activități 
de agrement în aer liber, în lungul râului Vedea și a 
râului Urlui. 

Existența unui hub cultural, de  dimensiuni reduse, 
în care se regăsesc principalele obiective culturale 
ale municipiului: Casa de Cultură, biblioteca 
municipală, muzeul municipal. 

Spitalul Județean din municipiul Alexandria sau alte 
unități sanitare din regiune. 

Nu sunt suficiente fonduri alocate domeniului 
asistenței sociale. 

În ceea ce privește serviciile sociale disponibile, 
există o diversitate a dotărilor de tip social atât 
pentru copii, cât și pentru adulți. Totuși, în 
contextul restricțiilor generate de pandemia de 
COVID-19 în anul 2020, activitatea centrelor, cât și 
serviciile puse la dispoziție au fost afectate în mod 
negativ. 

Serviciile oferite de către compartimentele Direcției 
de Asistență Socială sunt nesatisfăcătoare. 

Adăpostul de noapte și căminul de bătrâni au un 
grad de ocupare mai mare decât capacitatea 
acestora, ceea ce sugerează o cerere mai mare 
decât oferta de astfel de servicii. 

Serviciile pentru persoanele cu dizabilități, 
persoanele cu nevoi speciale, minori proveniți din 
familii în dificultate, nu sunt satisfăcătoare. 

Numărul scăzut de beneficiari de ajutoare de 
încălzire cauzat de majorarea veniturilor populației 
și menținerea plafonului de venit pentru încadrarea 
solicitanților pentru ajutoare. 

Numărul de creșe raportată la populația cu vârsta 
de 0-3 ani nu este suficient, existând aproximativ 
1.000 de copii pe unitate. De asemenea, pentru 
cartierele periferice accesibilitatea la unități este 
dificilă. 

Lipsa uniformității distribuției spațiale a 
grădinițelor, ce conduce la accesibilitatea 
îngreunată a locuitorilor din zonele periferice, dar și 
din cartierele Dunărea, Dorobanți și Sfânta Vineri. 

Personalul didactic este insuficient, raportat la 
populația școlară înscrisă în unitățile de 
învățământ. 

Lucrările de modernizare asupra clădirilor unităților 
de învățământ nu se realizează în mod integrat și, 
de multe ori, sunt excluse lucrări ce ar putea avea 
un impact mai puternic (lucrări de consolidare, 
dotare cu echipamente și PC-uri, digitizare) etc. 
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Calitatea educației este slabă. Raportat la mediile 
naționale, ratele de promovabilitate a liceelor din 
municipiu sunt relativ scăzute. 

Educația este doar parțial corelată cu cerințele 
pieței muncii din municipiul Roșiori de Vede, astfel 
că sunt necesare profile educaționale care să 
corespundă cu tendințele naționale de dezvoltare 
economică. 

Infrastructura și dotările din cadrul unităților de 
învățământ necesită modernizare sau nu sunt 
corelate cu nevoile elevilor. Supraîncărcarea 
infrastructurii de PC-uri/elev în cazul 
învățământului liceal și postliceal. 

Supraîncărcarea claselor la nivelul antepreșcolar și 
postliceal și de maiștri. 

Lipsa atractivității unităților de învățământ liceal 
din municipiul Roșiori de Vede. 

La nivelul liceelor tehnologice din municipiu, este 
identificată problema părăsirii timpurii a elevilor 
prin sancționarea cu exmatriculare. 

Scăderea numărului de profesori a condus la 
creșterea numărului de elevi/cadru didactic. Se 
evidențiază o situație dificilă la nivelul numărului de 
cadre didactice pe efectivul școlar. 

Infrastructura de dotări culturale, sportive și de 
petrecere a timpului liber este foarte redusă și 
foarte puțin diversificată. 

Lipsa de promovare a activităților sportive. 

Tipurile de activități sportive desfășurate în cadrul 
dotărilor sportive sunt foarte limitate. 

Nu există suficiente evenimente sportive, adresate 
unei plaje mai largi de populație și interese. 

Nu există suficiente alternative de petrecere a 
timpului liber pentru populație. 

Lipsa de varietate a evenimentelor culturale 
desfășurate în municipiu. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Posibilitatea accesării unor proiecte cu finanțare 
națională și internațională pentru echiparea și 

La nivelul municipiului și al județului Teleorman nu 
există spitale de nivel I și II, care să ofere tratamente 
speciale pentru probleme complexe de sănătate. 
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dotarea unităților medicale existente din sistemul 
public de sănătate în municipiul Roșiori de Vede. 

Unitățile sanitare mari din municipiu au un areal de 
deservire la nivel județean. 

Realizarea de proiecte finanțate de creștere a 
calității serviciilor sociale existente, dotarea cu noi 
echipamente și îmbunătățirea serviciului de 
îngrijire la domiciliu. 

Unitățile de învățământ din municipiul Roșiori de 
Vede atrag elevi și din comunele din județul 
Teleorman. 

Includerea în curriculum-ul școlar obligatoriu a 
cursurilor dedicate alfabetizării digitale și a 
dezvoltării competențelor cheie de utilizare a 
noilor instrumente TIC va constitui o sursă de 
creștere a nivelului de înțelegere și utilizare a 
noilor tehnologii de către noile generații de elevi. 

Realizarea de proiecte precum: măsuri de educație 
adaptate nevoilor elevilor cu părinții plecați în 
străinătate; reabilitarea, modernizarea și dotarea 
școlilor; îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC; consolidarea capacității 
unităților de învățământ de stat în vederea 
gestionării situației de pandemie etc. 

Zonele naturale de-a lungul Râului Vedea, la nivel 
periurban, prezintă potențial de dezvoltare a unor 
trasee de agrement între UAT-uri și a unor 
activități sportive și de agrement. 

Realizarea de parteneriate cu mediul privat în 
vederea  organizării de evenimente culturale, 
sportive, de petrecere a timpului liber. 

Astfel populația este nevoită să apeleze la spitale 
din afara județului. 

Speranța de viață la nivel național, și al județului  
Teleorman este mai mică decât media europeană, 
iar tendințele sunt de agravare a stării de sănătate 
și de creștere a incidențelor bolilor cardiace, diabet, 
TBC, cancer. 

Nivelul de salarizare al personalului din domeniul 
sănătății și asistenței sociale este scăzut. 

Nivelul de salarizare redus al personalului din 
domeniul educației. 

Lipsa unei coerențe în reformele educației și a unei 
strategii naționale integrate a dus la un număr 
insuficient de clase raportat la numărul de elevi, 
probleme de dotare a unităților de învățământ, 
număr insuficient de profesori. 

Lipsa de finanțare a proiectelor pentru 
infrastructura educațională deficitară la nivelul 
municipiului ce poate conduce în timp la scoaterea 
din uz a corpurilor unităților educaționale, ce poate 
crea aglomerare în restul spațiilor didactice. 

Menținerea unui nivel redus de finanțare a 
sistemului de învățământ ce poate conduce la 
imposibilitatea unităților școlare de a se adapta la 
nevoile elevilor și profesorilor. 

Orientarea actorilor din sectorul privat către 
organizarea de evenimente culturale preponderent 
în municipiul Alexandria, care beneficiază de o 
infrastructură mai dezvoltată. 

 

8.5. CONCLUZII, PRINCIPALELE PROVOCĂRI ȘI POSIBILE 
INTERVENȚII/RECOMANDĂRI 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Existența unor zone (îndeosebi periferice) de unde 
accesul la diferite servicii/dotări este limitat (având 
în vedere razele de deservire stabilite prin norme 

Completarea ofertei de unități de învățământ și 
sănătate acolo unde este posibil, în special în 
zonele marginalizate și în zonele de locuințe 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

specifice) – de exemplu accesul la servicii de 
educație. Aceste zone nu dispun nici de acces la 
transport în comun, nefiind în raza de deservire de 
300 m. Lipsa dotărilor, în special a celor de 
educație și sănătate reprezintă un impediment 
pentru dezvoltarea comunităților respective.  

individuale, unde accesibilitatea la dotări/servicii 
este foarte scăzută.  

Dezvoltarea rețelei de transport în comun și 
dezvoltarea de trasee pietonale și velo sigure și 
atractive. 

În ceea ce privește lucrările de modernizare ale 
unităților de învățământ (realizate sau în stadiul de 
proiect) nu presupun o abordare integrată care să 
implice intervenții corelate între ele pentru toate 
componentele unităților.  

Realizarea de proiecte complexe, integrate de 
modernizare și dotare a unităților de învățământ 
ce necesită astfel de investiții de dezvoltare.  

Numărul redus de creșe și grădinițe ce nu 
deservesc numărul de copii din municipiul Roșiori 
de Vede.  

Numărul redus de educatori și îngrijitori din cadrul 
unităților de tip creșă și grădiniță. 

Realizarea de proiecte de redimensionare și 
modernizare a unităților existente, precum și 
construirea de noi unități.  

Atragerea de personal în sistemul de învățământ.  

Calitatea precară a infrastructurii sanitare (în 
prezent sunt în implementare diverse proiecte de 
dotare și modernizare a spitalelor). 

Realizarea/finalizarea proiectelor de modernizare 
și dotare a unităților sanitare existente. 

Integrarea de noi servicii în cadrul spitalelor pentru 
creșterea ofertei sanitare.    

Atragerea de personal medical.  

Realizarea de cabinete medicale pentru a deservi 
locuitorii din zona de est a municipiului.  

Există un interes acordat serviciilor de asistență 
socială, manifestat  prin lucrări de modernizare și 
existența unor servicii specializate și a unor centre 
cu spații de primire. Unele dintre acestea sunt însă 
la capacitate maximă. 

Extinderea și modernizarea centrelor de primire 
din cadrul instituțiilor de asistență socială. 

Provocări majore în ceea ce privește starea și 
gradul de dotare al echipamentelor culturale. 

Implementarea unui program de modernizare a 
instituțiilor publice de cultură astfel încât să ofere 
servicii necesare și de calitate. 

Suplimentarea infrastructurii culturale prin 
sprijinirea realizării de noi dotări culturale. 

Inventarierea și valorificarea spațiilor abandonate 
sau a spațiilor în stare avansată de degradare 
pentru transformarea lor în echipamente socio-
culturale. 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Promovare insuficientă a ofertei culturale 
disponibile. 

Dezvoltarea unei strategii de dezvoltare și 
marketing pentru domeniile culturale care să 
identifice publicul țintă pentru oferta culturală și 
modalitățile adecvate de adresare. 

Promovarea patrimoniului cultural (material și 
imaterial) prin includerea acestuia în circuite 
turistice, prin includerea comunităților etnice în 
promovarea multiculturalității locale, prin 
încurajarea dezvoltării/reactivării unor tradiții și 
activități tradiționale. 

Sprijinirea unui program de organizare de 
evenimente culturale inedite (spre exemplu, 
spectacole de muzică, teatru, film etc). 

Necesitatea dezvoltării/modernizării 
infrastructurii și serviciilor sportive din municipiul 
Roșiori de Vede. 

Realizarea unor dotări sportive majore care să 
asigure spațiile necesare practicării sporturilor, dar 
și organizării de evenimente și competiții de 
interes la nivel municipal. 

Realizarea și actualizarea permanentă a unei 
evidențe a infrastructurii sportive care să cuprindă 
informații despre tipologia echipamentelor, 
starea, regimul juridic, capacitatea și gradul de 
dotare a acestora. 

Introducerea unui program de finanțare 
nerambursabilă a sectorului independent în 
domeniul sportiv. 

Implementarea unui program de modernizare 
continuă a infrastructurii sportive care necesită 
lucrări de reabilitare/extindere/dotare. 

Insuficiente dezvoltare și promovare a ofertei de 
activități sportive. 

Promovarea sportului către comunitate prin 
campanii de activare, precum simulatoare sportive 
sau evenimente în centrele comerciale sau în 
spațiul public. 

Organizarea de activități sportive și recreative în 
aer liber – spre exemplu, prin blocarea accesului 
auto pe anumite străzi din zona centrală și din 
cartiere săptămânal/ lunar. 

Includerea foștilor sportivi de performanță în 
campaniile de promovare a sportului, în special 
prin parteneriate cu instituțiile de învățământ. 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Implementarea unui program care să sprijine copiii 
din familiile defavorizate să practice o disciplină 
sportivă. 

Insuficienta dezvoltare și accesibilitate a dotărilor 
de agrement/petrecere a timpului liber. 

Dezvoltarea dotărilor de agrement/petrecere a 
timpului liber (varietatea opțiunilor, gradul sporit 
de deservire etc). 
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9. UTILITĂȚI PUBLICE 

9.1. CONTEXT GENERAL 

Acest capitol cuprinde o analiză succintă a situației existente cu privire la infrastructura tehnico-
edilitară din municipiul Roșiori de Vede. Pe lângă analiza rețelelor tehnico-edilitare de la nivelul 
municipiului (sistem de alimentare cu apă, sistem de colectare și epurare a apelor uzate, 
infrastructura energetică, sistem de alimentare cu gaze naturale, sistem de alimentare cu energie 
termică și telecomunicațiile), capitolul cuprinde și informații cu privire la gestiunea deșeurilor din 
municipiu. 

În același timp, trebuie să înțelegem distribuția acestora la nivelul întregului teritoriu, putând 
astfel observa din graficul de mai jos, evoluția acoperirii cu infrastructura tehnico-edilitară 
(alimentare cu apă, canalizare și distribuția cu gazele naturale) a unităților administrativ teritoriale 
din județul Teleorman. 

FIGURA 130 - DESERVIREA CU INFRASTRUCTURĂ TEHNICO-EDILITARĂ A UAT-URILOR DIN 
JUDEȚUL TELEORMAN, 2007-2019 

 

Sursă: Prelucrarea consultantului după date INSSE Tempo 

Se poate observa faptul că situația alimentării cu apă se îmbunătățește în mod constant (circa 
51,55% din localitățile din județ dispun de sisteme de alimentare cu apă, rețeaua extinzându-se în 
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50 de localități în anul 2019, față de 26 în anul 2007), nu același lucru poate fi spus despre 
asigurarea cu sistemelor de canalizare și a rețelei de distribuție cu gaze naturale. 

La nivelul sistemului de canalizare, doar 12 localități din județ dispun de acesta, reprezentând circa 
12% din totalul acestora. Cu toate acestea se observă faptul că numărul acestora s-a dublat față 
de anul 2007 când pe teritoriul județului se înregistrau doar 6 UAT-uri cu sistem de canalizare. 

Situația infrastructurii de distribuție a gazelor naturale este, de asemenea, nesatisfăcătoare, astfel 
că se observă o stagnare în ceea ce privește investițiile în acest sector. Doar 5 orașe și municipii și 
3 comune aveau, în 2019, rețea de distribuție a gazelor naturale, față de anul 2007 când doar cele 
5 orașe și municipii dispuneau de această infrastructură. 

La nivelul județului Teleorman nu există un sistem de baze de date avansat referitor la situația 
infrastructurii de alimentare cu energie electrică a UAT și la gradul de deservire a populației, 
colectarea informațiilor privind această infrastructură realizându-se prin accesarea mai multor 
baze de date diferite, fapt ce poate conduce la apariția unor inadvertențe sau la imposibilitatea 
colectării de informații cu același nivel de acuratețe pentru toate UAT. 

Se poate observa faptul că într-o proporție covârșitoare a localitățile din mediul rural (peste 90%) 
lipsește în sistemul de canalizare și rețeaua de distribuție cu gaze naturale. Principalele motive 
pentru care majoritatea localităților rurale nu beneficiază încă de acces la toate rețelele tehnico-
edilitare de bază sunt următoarele: numărul redus al populației din localitățile rurale, lipsa de 
investiții în proiecte de specialitate, lipsa fondurilor financiare pentru realizarea lucrărilor. 

Se poate observa că în mediul urban din județul Teleorman sunt prezente aproape toate tipurile 
de rețele tehnico-edilitare de bază, aceste UAT dispunând de sistem de alimentare cu apă, sistem 
de canalizare, rețea de distribuție a gazelor naturale și rețea de alimentare cu energie electrică. 

În următoarele grafice este reprezentată diferența dintre mediul urban și mediul rural din punct 
de vedere al infrastructurii tehnico-edilitară. 

FIGURA 131 - DESERVIREA CU INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APĂ, URBAN VS. 
RURAL DIN JUDEȚUL TELEORMAN, 2007-2019 

 

Sursă: Prelucrarea consultantului după date INSSE Tempo 
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Se poate observa astfel că din punct de vedere al infrastructurii de alimentare cu apă, atât mediul 
urban cât și mediul rural sunt foarte bine deservite de aceasta. Spre deosebire de mediul urban, 
mediul rural a înregistrat o creștere treptată a numărului de localități care au fost deservite cu 
sistem de alimentare cu apă, fiind astfel deservite în anul 2019, circa 49% din comunele din județul 
Teleorman. În acest fel localitățile amplasate în mediul rural încep să recupereze din decalajul 
existent față de localitățile din mediul urban, din punct de vedere al serviciilor publice de bază. 

În județul Teleorman, mai multe localități din mediul rural au reușit să își realizeze cu ajutorul 
programelor europene, propriile lor sisteme de alimentare cu apă, inclusiv fronturi de captare, 
stații de pompare, stații de tratare, rezervoare de înmagazinare și rețele de distribuție. 

FIGURA 132 - DESERVIREA CU INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE, URBAN VS. RURAL ÎN 
JUDEȚUL TELEORMAN, 2007-2019 

 

Sursă: Prelucrarea consultantului după date INSSE Tempo 

La nivelul infrastructurii de canalizare, se poate observa faptul că atât mediul urban cât și mediul 
rural sunt deservite de această infrastructură. Cu toate acestea, dacă la nivelul municipiilor și al 
orașelor nu este nicio problemă din acest punct de vedere, toate dispunând de rețele de 
canalizare, la nivelul mediului rural se poate observa că foarte puține comune beneficiază de 
această infrastructură: doar o comună dispunea de rețea de canalizare în anul 2007 și doar 7 
comune dispun în anul 2019 de rețea de canalizare. 
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FIGURA 133 - DESERVIREA CU INFRASTRUCTURA DE DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICĂ, 
URBAN VS. RURAL DIN JUDEȚUL TELEORMAN, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

În ceea ce privește sistemul de distribuție a energiei termice, la nivelul județului Teleorman se 
observă faptul că acesta este prezent doar în mediului urban. Cu toate acestea, la sfârșitul anului 
2009 se înregistrează o scădere treptată a numărului de orașe care mai folosesc sistem de 
distribuție a energiei termice, pus în special pe fondul debranșărilor de la sistemele centralizate 
de încălzire și a eliminării subvențiilor pentru energia termică din partea Guvernului, fapt ce a 
făcut ca marile centrale termice să între în falimentare. 

La nivel național, la sfârșitul anului 2019 erau activi 46 de operatori ai sistemelor de alimentare 
centralizată de energie termică din 51 de localități, aflate în 29 de județe. Conform datelor 
furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2019 municipiul Alexandria era singurul UAT 
din județ care mai dispunea de un sistem centralizat de termoficare; conform datelor furnizate de 
Primăria Municipiului Alexandria, la finalul anului 2019 a avut loc scoaterea din funcțiune a 
sistemului central de termoficare. 

Se constată astfel, o tendință națională de scoatere din uz a sistemelor de alimentare cu energie 
termică a orașelor și municipiilor și reorientarea administrațiilor locale către alte mijloace de 
asigurare a accesului consumatorilor casnici și industriali la surse de furnizare a agentului termic. 
În acest sens, o tendință constatată este reorientarea către utilizarea rețelei de alimentare cu gaze 
naturale și reconfigurarea centralelor și punctelor termice. 
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FIGURA 134 - DISTRIBUȚIA CU INFRASTRUCTURA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE, URBAN 
VS. RURAL ÎN JUDEȚUL TELEORMAN, 2007-1019 

 

Sursă: INS Tempo online 

În ceea ce privește infrastructura de distribuție a gazelor naturale, la nivelul județului Teleorman 
se observă faptul că aceasta este implementată în mediul urban, toate municipiile și orașele 
beneficiind de această infrastructură. Spre deosebire de mediul urban, în mediul rural se 
înregistrează doar 3 comune care beneficiază de un sistem de distribuție a gazelor naturale, 
implementat începând cu 2018. 

 

9.2. INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

9.2.1. REȚEAUA HIDROGRAFICĂ 

Topografia teritoriului administrativ al municipiului Roșiori de Vede este caracterizată de un relief 
de câmpie, aparținând sectorului centra-sudic al Câmpiei Române, subdiviziunea Câmpia 
Burnuzului. Din punct de vedere hidrografic, municipiul Roșiori de Vede este amplasat în 
(sub)bazinul hidrografic Vedea, parte a spațiului hidrografic Argeș-Vedea 76. 

Multe dintre aspectele geomorfologice ale municipiului Roșiori de Vede fiind condiționate de 
albiile râului Vedea, râului Urlui și a pârâului Bratcov, după cum se poate vedea în continuare. 

Conform Raportului de Mediu pentru Actualizarea Planului Urbanistic General, la nivelul anului 
2016, se indică faptul că municipiul Roșiori de Vede dispune atât de resurse de apă de suprafață 
cât și resurse de apă subterane. 

 

76 http://arhiva.rowater.ro/daarges/default.aspx 
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Cursuri de apă care traversează municipiul sunt râurile Vedea și Urlui și pârâul Bratcov. 
Caracteristicile acestor cursuri de apă sunt prezentate în continuare 77: 

• Pe râul Vedea, având o lungime aferentă teritoriului administrativ de 7 km, în partea de 
nord-est a teritoriului intravilan, s-au efectuat lucrări de îndiguire pe malul drept pe o 
lungime de 1.700 km, cu o înălțime medie de 2 m, pe tronsonul cuprins între rambleul căii 
ferate Roșiori de Vede - București și DJ 612 Roșiori de Vede - Drăgănești de Vede; 

• Pe râul Urlui, având o lungime aferentă teritoriului administrativ de 5.000 km, localizat în 
partea de sud-est a intravilanului, există Acumularea Roșiori I – Măldăeni și Acumularea 
Roșiori II, cu folosință piscicolă și de atenuare a viiturilor. Administratorul acumulărilor este 
Primăria Municipiului Roșiori de Vede; 

• Pe pârâul Bratcov, având o lungime aferentă teritoriului administrativ de 9 km, localizat în 
partea de sud și de est a teritoriului administrativ, s-au efectuat lucrări de îndiguire pe 
malul stâng și drept pe o lungime de 7.600 km, cu o înălțime medie de 2 m, pe tot 
intravilanul municipiului Roșiori de Vede până la rambleul căii ferate Roșiori de Vede – 
Alexandria. De asemenea a fost efectuată regularizarea albiei minore pe o lungime de 
6.300 km pe tot parcursul intravilanului până la confluența cu râul Vedea. 

 

Trebuie menționat și faptul că inundațiile se produc pe râul Vedea și pârâul Bratcov, pe care există 
lucrări de îndiguire și regularizare atât în zona municipiului cât și în amonte pe anumite porțiuni. 
Cu toate acestea, lucrările de apărare de pe pârâul Bratcov sunt insuficiente. 

Resursele de apă subterane identificate în urma inventarierii efectuate în perioada 1982-1988, 
prin efectuarea de prospecțiuni hidrologice însoțite de foraje de pe teritoriul municipiului, care 
deservesc populația Municipiului Roșiori de Vede, sunt 78: 

• Zăcământul Balaci-Roșiori de Vede-Alexandria, cu rezerve exploatabile de 69.873 m3/zi; 

• Zăcământul Videle-Roșiori de Vede, cu rezerve exploatabile de 12.613 m3/zi. 

 

9.2.2. REȚEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ 

Municipiul Roșiori de Vede este alimentat cu apă potabilă prin sistem centralizat. Furnizorul de 
apă potabilă din municipiul Roșiori de Vede este compania APA SERV S.A., fiind totodată 
operatorul general desemnat la nivelul județului Teleorman, preluând gestiunea serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare și în cadrul centrelor urbane Alexandria, Turnu Măgurele, Videle 
sau Zimnicea. APA SERV S.A. oferă colectivităților publice, consumatorilor casnici și 
întreprinderilor, gestiunea și administrarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare a 

 

77 Raportul de Mediu pentru Actualizarea Planului Urbanistic General municipiul Roșiori de Vede, 
p.51 
78 https://www.alexandria.ro/wp-content/uploads/MP_TR_Final_Capitolul_2.pdf 

https://www.alexandria.ro/wp-content/uploads/MP_TR_Final_Capitolul_2.pdf
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apelor uzate. Ca și performanțe financiare în 2011 de exemplu, Operatorul Regional din Județul 
Teleorman ocupa locul 28 din 42 de Operatori Regionali (considerând criteriile folosite de 
Asociația Română a Apei pentru a analiza performantele financiare ale Operatorilor Regionali). 

De asemenea, APA SERV S.A. are contractat un împrumut de co-finanțare al proiectului POS Mediu 
de la BCR în valoare de 23,6 milioane lei. Rambursarea principalului a început încă din anul 2014 
și va fi realizat in 16 ani, respectiv până în anul 2030 79. 

Municipiul Roșiori de Vede dispune de un sistem de alimentare cu apă compus din 80: 

• Captare apă; 

• Stație de tratare a apei; 

• Conducte de aducțiune; 

• Rețele de distribuție. 

 

Captarea apei brute este amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Măldăeni. Municipiul 
Roșiori de Vede folosea pentru alimentarea cu apă, până în anul 2017, două surse de apă 
subterane, ambele de mare adâncime (aproximativ 90 m), astfel 81: 

• Frontul Măldăeni, cu 28 de puțuri forate între anii 1974 și 1991, este amplasat pe teritoriul 
comunei Măldăeni, în bazinul hidrografic al pârâului Bratcov și are o lungime de 5,9 km. 
Toate puțurile dispun de sistem de tubaj metalic, adâncimea variind între 82 și 90 m, cu un 
debit de 5-6 l/s; din numărul total de puțuri, 23 de puțuri sunt de exploatare și 5 de 
supraveghere; 

• Frontul Vedea, cu 13 puțuri forate între anii 1962 și 1982, dintre care 12 de exploatare și 1 
de supraveghere, se află în apropierea și în jurul Uzinei de Apă, în bazinul hidrografic al 
râului Vedea. 

 

Începând cu anul 2017, conform datelor furnizate de APA SERV S.A. Sucursala Roșiori de Vede, 
singura sursă de captare care deservește municipiul Roșiori de Vede este Frontul Măldăeni, 
Frontul Vedea, și Uzina de apă Vedea încetând activitatea; din totalul de 41 puțuri forate, sunt 
funcționale, începând cu anul 2017, doar 10 puțuri forate, amplasate în cadrul Frontului Măldăeni. 

Sucursala APA SERV S.A. Roșiori de Vede dispune de instalație de dezinfecție a apei brute (din 
puțuri), prin clorinare. La acestea se realizează numai monitorizarea clorului rezidual liber și total, 
la ieșirea din bazin, cu o frecvență orară. 

 

79 https://www.alexandria.ro/wp-content/uploads/MP_TR_Final_Capitolul_2.pdf 
80 Strategia de Dezvoltare Locală Municipiul Roșiori de Vede pentru perioada 2012-2020 
81 https://www.alexandria.ro/wp-content/uploads/MP_TR_Final_Capitolul_2.pdf 
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FIGURA 135 - EVOLUȚIA CAPACITĂȚII INSTALAȚIILOR DE PRODUCERE A APEI POTABILE LA 
NIVELUL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE, MC/ZI, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

Conform datelor INSSE Tempo, se remarcă o descreștere a capacității instalațiilor de producere a 
apei potabile la nivelul municipiului Roșiori de Vede, de la 11.520 mc/zi, în anul 2007, la 6.912 
mc/zi în anul 2019, scăderea fiind de aproape -40% în această perioadă. 

Aducțiunea apei tratate de la stația de tratare a apei la rezervoarele municipiului se face prin 
intermediul unor rețele de aducțiune compusă din doua fire, executate din țevi de otel Dn 250 
mm și o conductă de azbociment Dn 500 mm. Lungimea rețelei de aducțiuni este în prezent de 
10,5 km, iar presiunea în conductele de aducțiune este asigurată prin pompare. 

Toate aducțiunile, în special cele de la fronturile de captare până la Stația de tratare a apei, sunt 
într-o stare avansată de uzură și se estimează pierderi mari de apă. Odată cu începerea înlocuirii 
pompelor submersibile, a avut loc și înlocuirea conductelor cu altele din PEHD dar, deocamdată, 
acest lucru s-a făcut doar pe coloanele din puțurile la care s-au schimbat pompele. 

În ceea ce privește rețeaua de distribuție a apei potabile, din rezervoarele de apă potabilă 
pornește rețeaua de distribuție pe străzile municipiului, lungimea totală a conductelor aferente 
rețelei de distribuție fiind de 75,47 km, în anul 2019, raportată la o lungime a străzilor de 93 km. 
Astfel, există un grad de acoperire a rețelei de apă de 81% pe teritoriul municipiului Roșiori de 
Vede, cu un grad de asigurare a serviciilor de apă de aproximativ 90% 82. 

În perioada 2007-2019, lungimea rețelei simple de alimentare cu apă din municipiu a crescut cu 
circa 65% ajungând de la 46 km în 2007, la 75,8 km 83 în 2019 (conform INS). Acest lucru arată 
faptul că autoritățile publice au acordat o atenție sporită de-a lungul timpului asupra necesităților 
de dezvoltare a municipiului, fiind pus astfel un accent pe dezvoltarea rețelei de alimentare cu 
apă, în special începând cu anul 2013 când a fost pus în aplicare proiectul de reabilitare și 
extindere a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman. 

 

82 Conform datelor primite de la SC APA SERV S.A., Sucursala Roșiori de Vede 
83 75.47 km conform datelor primite din partea APA SERV S.A. 
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FIGURA 136 - EVOLUȚIA LUNGIMII SIMPLE A REȚELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ, KM, 
2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

În municipiul Roșiori de Vede, pe străzile principale au fost montați 179 de hidranți de incendiu 
de tip subteran, cu diametru de 3”, cu 122 de hidranți mai mulți față de anul 2013 când aveau 
doar 57 de hidranți pe teritoriul municipiului. 

Rețeaua de distribuție a apei potabile are, în cea mai mare parte, o vechime de aproximativ 30 ani 
dar există de asemenea conducte cu vechime mult mai mare de până la 90 ani. Aceasta se afla 
conform raportului privind Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului: Reabilitare și 
extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman, într-o stare de 
degradare avansată fiind înregistrate numeroase intervenții pe an pentru reparații diverse, atât 
pe rețeaua principală cât și pe branșamente.  

În plus, la data elaborării raportului mai sus menționat, majoritatea vanelor de pe rețea se 
prezentau defecte/blocate și nu se mai putea asigura sectorizarea în caz de intervenții. Conform 
datelor furnizate de SC APA SERV S.A., Sucursala Roșiori de Vede, în perioada 2013-2019 se 
observă o scădere a numărului de intervenții anuale, de la 321 (în anul 2013), la 170 (în anul 2019), 
media anuală a numărului de intervenții pentru această perioadă este destul de ridicat: 217 
intervenții/an. 

Din punct de vedere tehnic, disfuncțiile majore ale sistemului de apă al municipiului se întâlnesc 
la aducțiunile de apă și la rețelele de distribuție, cauza fiind starea avansată de degradare, lipsa 
mijloacelor tehnice moderne de întreținere a sistemului, precum și lipsa fondurilor financiare 
pentru remedierea acestor probleme. Sunt necesare lucrări de reabilitare a rețelei de distribuție 
în scopul creării posibilității de extindere a acesteia și măririi capacității de transport a rețelei pe 
anumite tronsoane, acolo unde diametrele conductelor existente sau pantele de pozare au fost 
prea mici, evitând astfel problemele din amonte de rețelele propuse spre reabilitare. 
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FIGURA 137 - SPAȚIALIZAREA LUCRĂRILOR DE ÎNLOCUIRE A REȚELEI DE ALIMENTARE CU 
APĂ 

 

Sursă: Adresă APA SERV S.A 
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O listă completă a străzilor pe care necesită lucrări de înlocuire a rețelei de distribuție a apei 
potabile se poate vedea în Anexa 1. 

Conform datelor furnizate de APA SERV S.A., Sucursala Roșiori de Vede, sunt necesare lucrări de 
înlocuire a rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 7.905  m. Conductele care necesită 
înlocuirea datează din perioada 1969-1975 și sunt realizate din azbociment (predominant) și oțel. 
Disfuncțiile apărute, care au condus la necesitatea înlocuirii acestor conducte sunt: producerea 
frecventă a avariilor (alungându-se până la 5-6 avarii/an în majoritatea cazurilor), adâncimea 
necorespunzătoare la care sunt amplasate, colmatare, lipsa presiunii în conducte, turbiditate 
mare sau lipsa unui debit suficient cauzat de existența depunerilor. 

Conform datelor furnizate de APA SERV S.A., Sucursala Roșiori de Vede, sunt necesare măsuri de 
intervenție asupra componentelor rețelei de distribuție a cu apei potabile pe o lungime totală de 
2.553 m, în vedere legării capetelor de coloană din cadrul rețelei; în numeroase cazuri este vorba 
de conexiunea ansamblurilor de locuințe colective la rețeaua stradală de distribuție. O listă 
completă a acestor lucrări necesare se poate vedea în Anexa 1. 

În ceea ce privește lucrările de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă în municipiul Roșiori de 
Vede, APA SERV S.A. are o situație a rețelelor ce necesită reabilitare și modernizare a acestora. 
Astfel, în cadrul municipiului Roșiori de Vede s-au propus lucrări de legare a capetelor de coloană 
și de înlocuire a rețelelor de apă. Detalierea străzilor pe care au fost prevăzute lucrările se pot 
consulta în Anexa 1. 

În ceea ce privește numărul de gospodării din municipiul Roșiori de Vede branșate la rețeaua de 
alimentare cu apă potabilă în intervalul 2013-2019, se poate observa faptul că locuințele colective 
sunt conectate într-un număr mult mai mic față de locuințele individuale, agenții economici și 
instituțiile publice, acest lucru fiind datorat și numărului mic de locuitori care trăiesc în cadrul 
ansamblurilor de locuințe colective. 

FIGURA 138 - NUMĂR DE GOSPODĂRII DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE BRANȘATE LA 
REȚEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, NR, 2013-2019  

 

Sursă: Adresă APA SERV S.A. 
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La nivelul evoluției acestora, toate înregistrează ușoare creșteri de-a lungul acestei perioade. 
Gospodăriile de tip locuințele individuale înregistrează o creștere de 20,8% pentru perioada 2013-
2019, respectiv cu 714 mai multe gospodării branșate în anul 2019 față de anul 2013. În cazul 
gospodăriilor de tip locuințe colective, creșterea este una destul de scăzută astfel că pentru anul 
2019 s-au înregistrat doar 7 gospodării în plus branșate la rețea față de anul 2013 când exista un 
număr de 20.344 de locuințele colective branșate la rețeaua de alimentare cu apă potabilă. În 
cazul agenților economici și a instituțiilor publice, evoluția este aproape statică, fiind înregistrate 
doar 2 instituții noi branșate în anul 2019 față de anul 2013, iar în cazul agenților economici, 
numărul gospodăriilor branșate este același. 

Acțiunea de contorizare a consumului de apă este în derulare conform datelor primite din partea 
furnizorilor, în prezent situația contorizării consumului de apă al populației fiind de 98,7%. Astfel, 
pentru anul 2019 există un număr de 95 de instituții cu branșamente contorizate, 446 agenți 
economici cu branșamente contorizate, 210 locuințe colective cu branșamente contorizate și 
3.954 de locuințe individuale cu branșamente contorizate. 

În ceea ce privește evoluția cantității de apă distribuită consumatorilor, conform datelor INS 
Tempo, se remarcă o descreștere a acesteia la nivelul municipiului Roșiori de Vede, de la 1.300 
mc/an (din care 883 mc/an pentru uz casnic), în anul 2007, la 751 mc/an (din care 628 mc/an 
pentru uz casnic), în anul 2019. Totodată, conform datelor furnizate se poate observa faptul că în 
anul 2013 cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor la nivelul municipiului Roșiori de 
Vede a înregistrat un număr record atât din punct de vedere al consumului total, cât și din punct 
de vedere al consumului de uz casnic: vorbim despre valori de 2.500 mc/an de consum total, 
respectiv 2.200 mc/an de consum pentru uz casnic. Cu toate acestea, descreșterea totală 
înregistrată pentru perioada 2007-2019 este una de aproximativ -42% în cazul consumului total 
de apă și de aproximativ -29% în cazul consumului de uz casnic. Această scădere a consumului 
este cauzată de restrângerea activităților economice, însă, într-o mai mică măsură, se datorează 
inclusiv reducerii consumului casnic de apă. Se observă faptul că în ceea ce privește consumatorii 
non casnici (agenție economici, instituții publice, agenți industriali), în raport cu cei casnici, 
utilizează o cantitate relativ redusă de apă potabilă. 

FIGURA 139 - EVOLUȚIA CANTITĂȚII DE APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ CONSUMATORILOR LA 
NIVELUL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE, MII MC/AN, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 
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FIGURA 140 - SPAȚIALIZAREA STRĂZILOR PE CARE LIPSEȘTE REȚEAUA DE ALIMENTARE CU 
APĂ 

 

Sursă: Adresă APA SERV S.A. 
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Conform datelor furnizate de APA SERV S.A., Sucursala Roșiori de Vede, în anul 2019, din totalul 
de 27.416 de locuitori care beneficiază de alimentare cu apă, 24.326 beneficiază de alimentare cu 
apă din rețeaua administrată de APA SERV S.A. și 3.090 de locuitori beneficiază de alimentare cu 
apă din surse proprii, gradul de deservire al populației municipiului cu apă potabilă fiind de 
88,73%. 

În cazul municipiului Roșiori de Vede, numărul locuitorilor care sunt alimentați cu apă potabilă din 
rețeaua de distribuție a APA SERV S.A. este în creștere, astfel că pentru anul 2019, s-a înregistrat 
conform datelor primite de la APA SERV S.A. un număr total de 24.326 de locuitori, cu 5,43% mai 
mulți față de anul 2013 când se înregistrau 23.071 de locuitori racordați la rețeaua de canalizare. 

 
În anul 2019 un număr de 3.090 de locuitori dispuneau de alimentare cu apă din surse proprii, cu 
-24.63% mai puțini față de anul 2013 când erau înregistrați 4.100 de locuitori. 

În prezent există un total de 18.647 m de străzi fără rețea de alimentare cu apă 84. O listă completă 
a străzilor pe care lipsește rețeaua de apă se poate vedea în Anexa 1. 

 

9.2.3. REȚEAUA DE CANALIZARE A APELOR UZATE 

Municipiul Roșiori de Vede dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate. Sistemul 
funcționează în sistem mixt și în sistem unitar. Conform Raportului de Mediu 85, sistemul de 
canalizare a apelor are aceeași vechime precum sistemul de alimentare cu apă potabilă. 

În paralel cu lucrările de alimentare cu apă, a început execuția la sistemul de canalizare și epurare 
a apelor uzate din municipiul Roșiori de Vede, începută în perioada anilor 70. 

Sistemul de canalizare și epurare a apelor uzate menajere, se compune din: 

• Stație de epurare a apelor uzate menajere. 

• Rețele de canalizare executate în cea mai mare parte din beton în lungime totală de 59.20 
km, în anul 2019 (Conform datelor furnizate de APA SERV S.A., Sucursala Roșiori de Vede); 

 

Rețeaua de canalizare a apelor uzate este compusă din conducte care au diametrele între 250 și 
600 mm. Aceste rețele sunt racordate la un colector principal de canalizare, executat din tuburi 
de beton Dn 800 mm, care conduce apele uzare la stația de epurare amplasată la ieșirea din oraș, 
în apropiere de râul Vedea. 

 

84 Conform datelor primite din partea APA SERV S.A. 
85  Raportul de Mediu pentru Actualizarea Planului Urbanistic General, Regulament Local de 
Urbanism Municipiul Roșiori de Vede, 2016 
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FIGURA 141 - EVOLUȚIA LUNGIMII SIMPLE A REȚELELOR DE CANALIZARE, KM, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

Se poate observa astfel faptul că lungimea rețelei de canalizare la nivelul municipiului Roșiori de 
Vede a crescut în perioada 2007-2019 cu aproape 32 km, respectiv aproape 55% mai mulți 
kilometri în această perioadă, ajungând astfel de la o lungime de 27 km în anul 2007, la o lungime 
totală de 59,6 km în anul 2019. Dacă ar fi să ne raportăm totuși la lucrările propuse în vederea 
ameliorării stării precare a acestora, putem observa faptul că din 2016, când a fost propusă și 
extinderea rețelelor de canalizare existente, s-au adăugat doar 0,8 km de rețea de canalizare până 
în anul 2019. 

Această extindere a făcut parte din proiectul de Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare 
cu apă și canalizare în județul Teleorman și care își propunea implementarea diferitelor măsuri 
până în anul 2013. În anul 2007, județul Teleorman a obținut finanțare prin Programul Operațional 
Sectorial Mediu 2007-2013, care a fost implementat în două etape, respectiv etapa I în perioada 
2007-2013 și etapa II în perioada 2014-2020. 

În municipiul Roșiori de Vede nu există consumatori industriali mari și ca urmare, nu există efluenți 
industriali care să afecteze stația de epurare, respectiv să creeze probleme deosebite în procesul 
de epurare al apelor. 

În municipiul Roșiori de Vede, numărul locuitorilor racordați la rețeaua de canalizare este în 
creștere, astfel că pentru anul 2019, s-a înregistrat, conform datelor primite de la APA SERV S.A., 
un număr total de 19.853 de locuitori, respectiv 63,76% 86 din populație racordată, adică cu 7,6% 
mai mulți față de anul 2013 când se înregistrau 18.450 de locuitori racordați la rețeaua de 
canalizare. 

În anul 2019, situația gradului de acoperire a străzilor cu rețeaua de canalizare este de 79,47% din 
lungimea totală a străzilor, respectiv 75 km 87 de drumuri orășenești (conform INS). Se observă 
totuși o îmbunătățire față de anul 2013, când gradul acestora nu depășea 50%. 

 

 

86 Calculul s-a făcut raportat la numărul persoanelor domiciliate în municipiul Roșiori de Vede în 
anul 2019, conform baza de date a Institutului Național de Statistică, resepctiv 31.137 de persoane 
87 93 de km conform date APA SERV S.A. 
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FIGURA 142 - INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

Sursă: Adresă APA SERV S.A. 
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FIGURA 143 - NUMĂRUL DE GOSPODĂRII DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE BRANȘATE LA 
REȚEAUA DE CANALIZARE, NR, 2013-2019 

 

Sursă: Adresă APA SERV S.A. 

În ceea ce privește numărul de gospodării din municipiul Roșiori de Vede branșate la rețeaua de 
canalizare în intervalul 2013-2019, se poate observa faptul că la fel ca în cazul gospodăriilor 
branșate la rețeaua de alimentare cu apă, și în cazul de față, locuințele colective sunt conectate 
într-un număr mult mai mic față de locuințele individuale, acest lucru fiind datorat și numărului 
mic de locuitori care trăiesc în cadrul ansamblurilor de locuințe colective. La nivelul evoluției 
acestora, toate înregistrează ușoare creșteri de-a lungul acestei perioade, respectiv gospodăriile 
de tip locuințe individuale înregistrează o creștere de 91,25% pentru perioada 2013-2019, 
respectiv cu 1.460 mai multe gospodării branșate în anul 2019 față de anul 2013. 

În cazul gospodăriilor din cadrul ansamblurilor de locuințe colective, creșterea este una destul de 
scăzută, astfel că pentru anul 2019 s-au înregistrat doar 17 gospodării în plus branșate la rețea 
față de anul 2013 când exista un număr de 203 de blocuri branșate la rețeaua de canalizare. 

În cazul agenților economici și a instituțiilor publice, creșterea este de 35,4% în cazul agenților 
economici și de 8,21% în cazul instituțiilor, fiind astfel cu un total de 120 de gospodării de tip 
instituții și agenți economici mai multe în anul 2019, față de anul 2013. 
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FIGURA 144 - NUMĂRUL DE GOSPODĂRII DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE BRANȘATE LA 
REȚEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ VS. REȚEAUA DE CANALIZARE, NR, 2019 

 

Sursă: Adresă APA SERV S.A. 

Cu toate acestea, dacă ar fi să observăm mai detaliat modul de raportare al gospodăriilor branșate 
la rețeaua de alimentare cu apă în anul 2019 față de numărul gospodăriilor branșate la rețeaua 
de canalizare, putem observa faptul că există diferențe destul de mari între cele două.  

În afară de locuințele colective, care sunt branșate într-un număr mai mare, la rețeaua de 
canalizare, respectiv cu 10 gospodării mai mult față de cele branșate la rețeaua de alimentare cu 
apă, atât locuințele individuale, cât și agenții economici și instituțiile, sunt branșate într-un număr 
mult mai mare la rețeaua de alimentare cu apă și nu și la cea de canalizare.  

Cele mai mari diferențe în acest sens este în cazul locuințelor individuale, în cazul cărora există 
aproximativ un număr de 1.000 de gospodării care nu sunt racordate la rețeaua de canalizare. 

Principalele disfuncționalități ale sistemului de canalizare, conform Raportului de Mediu aferent 
PUG Municipiul Roșiori de Vede, sunt date de starea tehnică precară a rețelelor de canalizare, 
cauzate în principale de vechimea și materialele utilizate la execuția conductelor. 

În ceea ce privește lucrările de reabilitare a rețelei de canalizare în municipiul Roșiori de Vede 
pentru anul 2019, APA SERV S.A. are o situație a rețelelor ce necesită reabilitare și modernizare a 
acestora. Scopul lucrărilor de reabilitare a rețelei de distribuție, propuse de APA SERV S.A. este de 
a crea posibilitatea de extindere a acesteia precum și mărirea capacității de transport a rețelei pe 
anumite tronsoane, acolo unde diametrele conductelor existente au fost prea mici, evitând astfel 
problemele din amonte de rețelele propuse spre reabilitare. 

În cadrul municipiului Roșiori de Vede s-a sesizat necesitatea elaborării de lucrări de legare a 
capetelor de coloană într-un singur punct (intersecția dintre str. I.L.Caragiale și Str. Lt. Anton 
Ionescu), cu o lungime totală de 10 m. 
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FIGURA 145 - SPAȚIALIZAREA LUCRĂRILOR DE ÎNLOCUIRE A REȚELEI DE CANALIZARE 

 

Sursă: Adresă APA SERV S.A. 
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FIGURA 146 - SPAȚIALIZAREA STRĂZILOR PE CARE LIPSEȘTE REȚEAUA DE CANALIZARE 

 

Sursă: Date APA SERV S.A. 
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Lista străzilor care necesită lucrări de înlocuire a conductelor de canalizare a fost furnizată de APA 
SERV S.A. Lungimea totală a conductelor care necesită înlocuire este de 2.773 m, acestea fiind 
puse în funcțiune în perioada 1971-1982 și sunt realizate din beton sau PREMO. Rețeaua de 
canalizare care necesită lucrări de înlocuire, prezintă următoarele disfuncții: depuneri pe tub, 
debit insuficient, pantă necorespunzătoare, refulare în perioadele cu ploi abundente, necesitatea 
efectuării de desfundări săptămânale în unele cazuri, unele conducte cu Dn 300 deversează în 
conducte cu Dn 200, amplasarea în contrapantă, surpături ale trenului, conducte 
subdimensionate în raport cu zonele deservite. Detalierea străzilor pe care a fost identificată 
necesitatea efectuării lucrărilor de înlocuire a conductelor se poate consulta în Anexa 2. 

Nu există, conform datelor furnizate de Apa Serv S.A, Sucursala Roșiori de Vede, sistem de 
canalizare a apelor uzate, pe toate străzile municipiului. În ceea ce privește zonele lipsite de 
rețelele de canalizare, APA SERV S.A. are o situație clară a străzilor pe care nu există rețea de 
canalizare. Aceste străzi însumează o lungime totală de 34.781 metri. Lista completă și detaliată a 
străzilor de care lipsește rețeaua de canalizare poate fi consultată în Anexa 2. 

Pe majoritatea străzilor pe care nu există rețeaua secundară de apă pluvială, o parte din apa de 
ploaie ajunge în rețeaua principală astfel încât, pe timp de ploaie, aceasta lucrează ca o rețea în 
sistem unitar. 

Starea și funcționarea rețelei de canalizare este destul de bună dacă se ia în considerare numărul 
de blocaje care este redus. Nu se știe însă, în ce măsură canalizarea este etanșă și împiedică ex-
filtrarea apelor uzate în pânza freatică. 

Apele uzate pluviale sunt colectate astfel cu ajutorul rigolelor și a unui total de 169 de guri de 
scurgere. 

În ceea ce privește îmbunătățirea sistemului de canalizare a apelor uzate, prin Raportul de Mediu 
aferent PUG Municipiul Roșiori de Vede, sunt propuse o serie de lucrări la sistemul de canalizare 
și epurare a apelor uzate precum: 

• Reabilitarea stației de epurare existentă; 

• Extinderea colectorului principal; 

• Reabilitări de rețele de canalizare existente; 

• Extinderi de rețele de canalizare pe toate străzile municipiului; 

• Reabilitarea rețelelor de canalizare a apelor uzate de canalizare pluvială existente și 
extinderea acestora pe toată suprafața municipiului. 



 

 
www.poca.ro 

 
306 

 

FIGURA 147 - INFRASTRUCTURA DE COLECTARE A APELOR PLUVIALE 

 

Sursă: PUG Roșiori de Vede 
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9.3. INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ 

9.3.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 

În prezent, distribuitorul principal de energie electrică pentru municipiul Roșiori de Vede este 
Distribuție Energie Oltenia, anterior CEZ Oltenia. Acesta este succesorul legal al Electrica Oltenia 
din 15 martie 2007, continuând desfășurarea exclusivă a activității de distribuție a energiei 
electrice în calitate de proprietar al activelor necesare derulării activității în urma separării 
activităților impusă prin cerințele legale europene 88. Rețeaua de distribuție a energiei electrice 
administrată de SC Distribuție Energie Oltenia este conectată la rețeaua națională de transport a 
energiei electrice, a TRANSELECTRICA SA, parte din Sistemul Energetic Național. 

Conform datelor primite din partea operatorului Distribuție Energie Oltenia, pe teritoriul 
municipiului Roșiori de Vede există două stații de transformare de 110/20kV:  

• Stația de transformare Traianu, situată în partea de sud a municipiului, cu o putere de 
50.000 kVA; 

• Stația de transformare Roșiori, situată în partea de nord-vest a municipiului, cu o putere 
de 41.000 kVA. 

 

Sistemul de alimentare cu energie electrică din municipiul Roșiori de Vede este alcătuit din: 

• Rețea de înaltă tensiune (110kV); 

• Medie tensiune (20Kv, 6kV); 

• Joasă tensiune (0,4 kV). 

 

Rețeaua electrică de joasă tensiune, alimentată din posturile de transformare, destinată 
consumatorilor casnici și non-casnici (economici), este în general bună și este montată pe stâlpi 
de beton și lemn. Rețeaua electrică de joasă tensiune urmărește trama stradală a municipiului și 
este compusă din rețeaua de alimentare cu energie electrică și din rețeaua de iluminat public. 

Consumatorii casnici, social-edilitari si agenții economici sunt alimentați prin intermediul rețelei 
de joasă tensiune conectată la posturile de transformare 20/6/0.4kV de tip PCZ, PTA, PTAB și PTM, 
reușind sa alimenteze cu energie electrică, în condiții corespunzătoare toți consumatorii existenți. 
Conform datelor solicitate către Distribuție Energie Oltenia SA, pe teritoriul municipiului Roșiori 
de Vede există un număr de 78 posturi de transformare 20/6/0.4kV; dintre acestea, 2 posturi de 
transformare se află în comodat 89 iar un post de transformare este dezafectat. Lista completă a 

 

88 https://www.distributieoltenia.ro/ro/despre-noi/informatii-generale.html  
89 Contractul de comodat este reglementat de art. 2146 din Noul Cod Civil ca fiind un tip de 
contract de împrumut, cunoscut sub denumirea de împrumut de folosință. Conform legislației, 
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posturilor de transformare care alimentează municipiul Roșiori de Vede poate fi consultată în 
Anexa 3. 

Conform răspunsurilor primite în urma solicitărilor realizate către Distribuție Energie Oltenia SA, 
starea tehnică a rețelelor electrice din municipiul Roșiori de Vede este una corespunzătoare, nu 
s-au înregistrat căderi de tensiune frecvente și nici fluctuații de tensiune și, de asemenea, nu există 
în acest moment instalații electrice subdimensionate. 

În ceea ce privește numărul abonaților din municipiul Roșiori de Vede, conform datelor transmise 
de către Distribuție Energie Oltenia SA, în anul 2019, se înregistrau un număr total de 12.422 de 
abonați. Dintre aceștia, 11.474 de abonați (92,37%) sunt reprezentați de cei casnici, 857 de 
abonați (6,9%) sunt reprezentați de agenți mici și 91 de abonați (0,73%) sunt reprezentați de 
agenți mari. 

TABEL 43 - NUMĂR ABONAȚI DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, PERSOANE FIZICE ȘI 
JURIDICE, 2019 

CRITERIU MONOFAZAT TRIFAZAT ABONAȚI 

Agent mare - 91 91 

Agent mic 474 383 857 

Casnic 11.297 177 11.474 

Total abonați 11.771 651 12.422 

Sursă: Adresă Distribuție Energie Oltenia SA 

În ceea ce privește modul de racordare, se poate observa faptul că cei mai mulți abonați (94,76%), 
atât persoane fizice cât și persoane juridice, folosesc branșament monofazat. Dintre aceștia, 
abonații casnici reprezintă numărul cel mai mare, respectiv 95,97% din totalul abonaților cu 
branșament monofazat (11.771 de abonați). 

Racordarea electrică monofazată este folosită în special în cazul consumatorilor casnici 
(rezidențiali). Cel mai des ales este in cazul apartamentelor de la blocuri. Aceasta permite fluxul 
curentului printr-o singură fază și utilizarea receptoarelor (echipamentelor) monofazate (corpuri 
de iluminat sau aparate electrocasnice standard). 

În același timp, branșamentul trifazat este utilizat atat de consumatorii casnici (în special case, mai 
rar apartamente) cat si de consumatorii industriali. Din acest punct de vedere, doar 5,35% dintre 
abonați, atât persoane fizice cât și persoane juridice, folosesc branșament trifazat. Dintre aceștia, 
agentul mic reprezintă numărul cel mai mare, respectiv 58,83% din totalul abonaților cu 
branșament trifazat (651 de abonați). 

 

contractul de comodat reprezintă o formă de împrumut, cu titlu gratuit, prin care partea numită 
comodant transferă spre folosință un bun altei părți, numite comodatar 
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Acest tip de branșament permite livrarea energiei electrice pe trei faze. Sistemul electric trifazat 
oferă un avantaj suplimentar față de cel monofazat, datorită continuității în alimentarea cu 
energie electrică și a calității energiei electrice. Acesta poate reprezenta cu adevărat un avantaj în 
zonele rurale, pe fondul existenței rețelelor electrice aeriene și a locului de consum care este 
amplasat la o distanță considerabilă față de postul de transformare. 

De asemenea, conform datelor furnizate, pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede nu există 
gospodării neelectrificate. 

FIGURA 148 - CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU PERIOADA 2015-2019, KWH  

 

Sursă: Adresă Distribuție Energie Oltenia SA 

Din punct de vedere al consumului total de energie electrică, pentru perioada 2015-2019, 
consumul noncasnic a înregistrat o creștere substanțială de 11,82%, anul 2019 având un consum 
cu 3.990.337 kW/h mai ridicat decât cel din anul 2015. Cu toate acestea, consumul casnic 
înregistrează o ușoară scădere de doar -0,98%, anul 2019 având astfel un consum cu -151,274 
kW/h mai puțin. 

FIGURA 149 - NUMĂRUL LOCURILOR DE CONSUM (BRANȘAMENTE) PENTRU PERIOADA 
2015-2019, KWH 

 

Sursă: Adresă Distribuție Energie Oltenia SA 

33,744,978 33,911,104 34,807,511 36,394,407 37,735,315

15,373,183 15,329,158 15,764,680 15,257,193 15,221,909

2015 2016 2017 2018 2019

Consum noncasnic Consum casnic

11,108 11,117 11,162 11,189 11,248
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2015 2016 2017 2018 2019
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În același timp, se poate observa că în cazul numărului locurilor de consum (branșamente) pentru 
perioada 2015-2019, în cazul consumul casnic s-a înregistrat o ușoară creștere de numai 1,26%, 
spre deosebire de consumul non-casnic care a înregistrat o ușoară scădere de aproximativ -2,52%. 

În ceea ce privește proiectele și lucrările de modernizare și/sau extindere a liniilor electrice sau a 
stațiilor de transformare, trebuie menționate următoarele proiecte: 

• Proiectul de „Modernizarea LEA joasă tensiune și branșamente aferente post de 
transformare PTM 1258 localitatea Roșiori de Vede, județul Teleorman” – proiect în curs 
de derulare; 

• În ceea ce privește proiectele care urmează să fie realizate, sunt lucrările ce privesc 
„Modernizare linie electrică aeriană de joasă tensiune și branșamente aferente post de 
transformare PTCZ 1769, în vederea reducerii consum propriu tehnologic (CPT) localitatea 
Roșiori de Vede, județul Teleorman” - lucrarea se află în curs de achiziție execuție; 

• „Modernizare linie electrică aeriană de joasă tensiune și branșamente aferente PCZ 1253, 
în vederea reducerii consum propriu tehnologic CPT, localitatea Roșiori de Vede, județul 
Teleorman” – lucrarea este în curs de achiziție proiectare). 

 

Cu toate acestea, nu au fost identificate informații cu privire la existența unor proiecte de utilizare 
a energiei regenerabile și nici nu au fost identificate informații cu privire la viitoare proiecte de 
acest gen. 

De asemenea, conform informațiilor furnizate, toate străzile din municipiul Roșiori de Vede 
beneficiază de sisteme de energie electrică și totodată, nu sunt înregistrate zone sau străzi 
neracordate la sistemele de energie electrică și nici rețele aflate în stare rea. 

Totodată, cu ocazia lucrărilor de îmbunătățiri de tensiune sau de reparații capitale ale rețelelor 
electrice aeriene trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

• Înlocuirea conductoarelor neizolate cu conductoare torsadate; 

• Separarea iluminatului public de rețeaua de distribuție; 

• Realizarea unor branșamente electrice, care să nu afecteze aspectul clădirilor și în special 
fațadele. 

 

Operatorul de rețea SC Distribuție Energie Oltenia SA monitorizează în permanență atât starea 
tehnică a rețelelor electrice, precum și continuitatea în alimentarea cu energie electrică a 
consumatorilor, având ca scop identificarea și eliminarea punctelor slabe din instalațiile electrice 
de medie și joasă tensiune (izolație deteriorată, contacte slabe, stâlpi de branșament înclinați sau 
deteriorați, conductoare flexate, conductoare subdimensionate, nivel de tensiune la capetele 
rețelei etc., urmând ca în funcție de problemele constatate în teren să se promoveze lucrări de 
reparații și/sau modernizare ale instalațiilor electrice. Neconformitățile depistate în teren sunt 
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remediate prin lucrări de mentenanță corectivă, lucrări, care sunt incluse și aprobate prin 
programul anual de asigurare al mentenanței. 

 

9.3.2. REȚEAUA DE ILUMINAT PUBLIC 

Rețeaua de iluminat public are o lungime totala de 80 km și un procent de acoperire al orașului 
de 90%. Modernizările care au fost efectuate în perioada 2007-2013, au constat în înlocuirea a 
500 lămpi de iluminat. 

Conform informațiilor primite din partea Serviciului Public de Administrate a Domeniului Public și 
Privat, iluminatul public este corespunzători pe străzile municipiului Roșiori de Vede, cu mici 
excepții reprezentate de faptul că în acest moment, multe străzi nu dispun și de o luminare 
efectivă a trotuarului adiacent străzii. Astfel, extinderea iluminatului public ar trebui să aibă în 
vedere următoarele zone în care montarea de lămpi să lumineze efectiv trotuarul: 

• Pe strada M. Kogălniceanu, de la Peco până la strada Rahovei; 

• Pe strada Dunării, până la intersecția cu strada Anton Ionescu; 

• Pe strada Mărășești, până la intersecția cu Str. Sf. Vineri; 

• Pe strada Nicolae Bălcescu; 

• Pe strada I.L. Caragiale, până la strada A.I. Cuza. 

 

De asemenea, se constată faptul că în parcurile din municipiul Roșiori de Vede există iluminat 
public necorespunzător, datorită faptului că stâlpii de iluminat montați beneficiază de 1 bec/stâlp, 
în pofida faptului că stâlpii au capacitatea de a susține 4 becuri/stâlp. În același timp, s-a constatat 
faptul că în parcuri nu s-a ținut cont de faptul că există multă vegetație, iar vara, datorită 
dezvoltării arborilor, stâlpii cu un singur bec nu iluminează corespunzător aleile din parcuri. 

Conform Raportului de Mediu aferent PUG Municipiul Roșiori de Vede, se recomandă realizarea 
următoarelor lucrări: 

• Separarea iluminatului public de rețeaua de distribuție; 

• Prevederea unui număr de corpuri de iluminat suficiente pentru realizarea unui nivel de 
iluminare corespunzător; 

• Realizarea unui iluminat ambiental pe străzile reprezentative; 

• Prevederea de proiectoare pentru punerea în valoare a clădirilor reprezentative; 

• Alegerea unor corpuri de iluminat corespunzătoare pentru zona centrală a municipiului 
Roșiori de Vede. 
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În acest context, pentru municipiul Roșiori de Vede, asigurarea unui sistem de iluminat public 
modern și eficient reprezintă o prioritate pentru administrația publică. Înlocuirea echipamentelor 
uzate și utilizarea unor sisteme noi și eficiente energetic, pot reprezenta o soluție viabilă în cazul 
de față. De asemenea, nu au fost identificate informații cu privire la existența unor proiecte de 
utilizare a energiei regenerabile și nici nu au fost identificate informații cu privire la viitoare 
proiecte de acest tip. 

 

9.3.3. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2019 municipiul Alexandria 
era singurul care mai beneficia de sistem de termoficare, cu toate acestea în cursul aceluiași an 
acesta s-a debranșat total de la sistemul central de termoficare. 

Încă din anul 2013 municipiul Roșiori de Vede a renunțat la producerea și distribuirea căldurii în 
sistem centralizat, consumatorii casnici optând pentru branșarea la rețeaua de gaze naturale sau 
la rețeaua de alimentare cu energie electrică.  

Municipiul Roșiori de Vede se încadrează în trendul național – anul 2009 a înregistrat cel mai mare 
număr de debranșări ale populației de la sistemul centralizat de încălzire în condițiile marii crize 
economice și a eliminării subvențiilor pentru energia termică din partea Guvernului. Astfel, pe 
fondul crizei, aproximativ 17.000 de firme au intrat în insolvență, ce au zguduit piața și au blocat 
credite de aproape 200 mil. euro ale unor bănci și furnizori. Tot în anul 2009, după expansiunea 
agresivă, a apărut în retailul modern fenomenul insolvențelor voluntare în rândul rețelelor 
controlate de antreprenori locali 90. 

Scăderea consumului de energie termică este cauzată nu doar de debranșări, ci și de scurtarea 
perioadei de furnizare a agentului termic (efect al schimbărilor climatice), de proiectele de 
reabilitare termică realizate și de sistarea activității unor agenți economici importanți după anul 
2010. Debranșările au fost de multe ori determinate de nemulțumirea populației față de avariile 
înregistrate pe sistem, rețeaua de transport de tip arbor (ramificată) neoferind alternative în cazul 
apariției unor astfel de probleme. 

SC Terma Confort SRL, furnizorul de energie termică, al cărei acționar unic este Consiliul Local 
Roșiori de Vede, nu a fost, însă desființată, aceasta continuând să funcționeze la cotă de avarie 
doar pentru furnizarea căldurii la instituțiile publice de pe raza municipiului și la blocurile 
construite de către ANL. 

În cazul municipiului Roșiori de Vede exista, la nivelul anului 2016, un număr de 9 centrale termice 
de cvartal de putere mare – care deserveau locuințele ANL și 21 de centrale termice montate la 
instituții publice de putere mică. Rețeaua de transport a agentului termic și conductele de 

 

90 https://www.zf.ro/zf-20-de-ani/zf-la-20-de-ani-evenimentul-anului-2009-criza-financiara-
incepe-sa-isi-arate-efectele-in-economie-dar-toata-lumea-este-optimista-si-crede-ca-dezastrul-
va-dura-doar-cateva-luni-17605646  
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distribuție au o lungime de 22.690 ml cu o durată depășită de funcționare, unele având o vechime 
de peste 30 de ani, realizate din țeavă de oțel care necesită înlocuire cu materiale preizolate. 

Cu toate acestea, trebuie menționată și inițiativa Primăriei Municipiului Roșiori de Vede de a 
acorda ajutor de încălzire cu lemne și cărbuni, energie electrică și gaze naturale pentru sezonul 
rece. O astfel de inițiativă a fost acordată în sezonul rece noiembrie 2017 – martie 2018 91. Există 
astfel un ajutor pentru încălzirea locuinței pentru familiile sau persoanele singure care realizează 
venituri nete lunare pe membru de familie de până la 614 lei și o alocație pentru susținerea familiei 
în cazul persoanelor care realizează venituri nete lunare pe membru de familie sub 530 de lei. 

În perioada lunilor ianuarie-decembrie a anului 2019, conform datelor venite din partea Serviciului 
Public de Asistență Socială și Autoritate Tutelară, acordarea ajutoarelor de încălzire a ajutat un 
număr de 352 de familii. 

TABEL 44 - ACORDAREA AJUTOARELOR DE ÎNCĂLZIRE 

TIPUL DE ÎNCĂLZIRE NR. FAMILII BENEFICIARE SUMA 

Lemne - Cărbuni – case LC 
72 familii / ianuarie 

56 familii / decembrie 

2.723 lei 

2.076 lei 

Beneficiarii de VMG  
12 familii / ianuarie 

177 familii / decembrie 
52.432 lei 

Gaze Naturale GN 
132 familii / ianuarie 

104 familii / decembrie 

Direct la furnizor de la bugetul 

de stat 

Energie Electrică EE 
17 familii / ianuarie 

15 familii / decembrie 

Direct la furnizor de la bugetul 

de stat 

Total familii beneficiare: 
233 / ianuarie 2019 

352 / decembrie 2019 
- 

Sursă: Adresă Serviciul Public de Asistență Socială și Autoritate Tutelară, Primăria Municipiului 
Roșiori de Vede 

Trebuie menționat și faptul că numărul scăzut al beneficiarilor de ajutoare de încălzire se 
datorează majorării veniturilor populației și menținerea plafonului de venit pentru încadrarea 
solicitanților de ajutoare. 

De asemenea, în luna martie s-a derulat Etapa III a acțiunii umanitare Un bun la timp dăruit, 
prețuiește îndoit!, în cadrul acestei campanii fiind ajutate un număr de 52 de persoane din 20 de 
gospodării. 

 

91 
https://www.primariarosioriidevede.ro/attachments/article/93/Conditii%20pentru%20acordare
a%20ajutorului%20de%20incalzire.pdf 
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9.3.4. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 

Municipiul Roșiori de Vede beneficiază de o rețea de distribuție a gazelor naturale, gestionată de 
Operatorul economic responsabil de distribuție Distrigaz Sud Rețele, și racordată la rețeaua de 
transport gaze naturale națională, administrată de TRANSGAZ S.A. 

TRANSGAZ S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru transportul, tranzitul 
internațional, dispersarea gazelor naturale și cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de 
gaze naturale. TRANSGAZ S.A. este operatorul tehnic al sistemului național de transport și 
răspunde de funcționarea acestuia în condiții de calitate, siguranță, eficiență economică și 
protecție a mediului înconjurător 92. 

Stația de reglare – măsurare de predare | Alimentarea cu gaze naturale a localității este realizată 
prin racordarea la rețeaua de transport a gazelor naturale, administrată de SC TRANSGAZ SA, prin 
intermediul unei stații SRMP (stație de reglare – măsurare de predare). Această stație este 
racordată la conducta magistrală de transport Corbu – Turnu Măgurele de 2DN 500 mm (2 Ø 20”). 
Conform Raportului de Mediu, SRMP are capacitate de reglare de 22.000 Nmc/h și funcționează 
într-o treaptă de reglare de la presiune înaltă (mai mare de 6 bari) la presiune medie (6-2 bari). 

Rețeaua de repartiție și rețeaua de gaze de presiune medie are o lungime de 2.980 ml și este 
realizată subteran din conducte de oțel. Din aceste rețele se alimentează zona industrială, Spitalul 
TBC și SRS (stația de reglare de sector) care funcționează într-o treaptă de reglare de la presiune 
medie la presiune redusă (2-0,5 bari) și are o capacitate maximă de reglare de 16.000 Nmc/h. În 
aval de SRS se extinde sistemul de distribuție gaze naturale în regim de presiune redusă, realizat 
din conducte de polietilena PEHD SDR 11. 

Situația municipiului în ceea ce privește evoluția consumului de gaze naturale în ultimul deceniu 
este una destul de variabilă. Astfel că, în cazul consumului total de gaze naturale, s-a înregistrat o 
scădere generală de -21,87% în această perioadă, fiind vorba de o scădere de aproximativ 2.400 
de mii mc în 2019 față de 2007 când se înregistra o valoare de aproximativ 11.000 de mii mc. 
Scăderea este astfel strâns legată de diminuarea activității industriale și a cantității de energie 
termică distribuite în municipiul Roșiori de Vede. 

 

92 https://www.transgaz.ro/index.php/ro/despre-noi/obiect-de-activitate  
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FIGURA 150 - EVOLUȚIA CONSUMULUI DE GAZE NATURALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI 
ROȘIORI DE VEDE, MII MC, 2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

Cu toate acestea, consumul de uz casnic a înregistrat o creștere surprinzătoare, fiind înregistrată 
astfel o valoare de 5.646 de mii mc în anul 2019, cu 54,39% mai mult față de 2007 când se 
înregistrau doar 2.575 de mii mc. Creșterea consumului de gaze naturale pentru uz casnic este 
explicabilă prin utilizarea pe scară largă a unor sisteme individuale de încălzire a locuințelor. 

Totodată, consumul crescut de gaze naturale se datorează și extinderii rețelei de distribuție a 
gazelor naturale în perioada 2007-2019. Astfel, de la 45,6 km existenți în anul 2007 s-au înregistrat 
54,7 km realizați în anul 2019, fiind înregistrată astfel o creștere de 16,63% în această perioadă. 

FIGURA 151 - LUNGIMEA CONDUCTELOR DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE, KM, 
2007-2019 

 

Sursă: INS Tempo online 

Conform datelor furnizate de Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman 2010-2020 
93, în anul 2010, în municipiul Roșiori de Vede rețeaua de alimentare cu gaze naturale deservea 
3.350 de apartamente și 1.550 de case. 

 

93 
http://www.cjteleorman.ro/SMIS%203033%20Strategia%20de%20Dezvoltare%20Durabila%20a
%20judetului%20Teleorman%202010-2020%20.pdf  
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9.3.5. ALIMENTAREA CU SURSE ENERGETICE REGENERABILE 

Atunci când se are în vedere protejarea mediului și dezvoltarea durabilă, resursele energetice 
regenerabile sunt considerate o alternativă importantă ce trebuie luată în considerare și 
exploatată. Este cunoscut faptul că tehnologiile ce se bazează pe energie regenerabilă prezintă 
avantaje cum ar fi utilizarea unor resurse bogate cu o contribuție redusă la poluare. 

Energia eoliană nu poate să înlocuiască toate celelalte forme de energie, ci doar să fie o opțiune. 
Pe termen mediu, sursele regenerabile de energie nu pot fi privite ca alternativă totală la sursele 
convenționale, dar datorită avantajelor pe care le au – resurse locale, abundente, ecologice, 
ieftine, independente de importuri și crize mondiale – acestea trebuie utilizate împreună cu 
combustibilii fosili și energia nucleară 94. 

FIGURA 152 - HARTA POTENȚIALULUI EOLIAN DIN ROMÂNIA 

 

Sursă: Global Wind Atlas 95 

Energia solară poate fi utilizată pentru dezvoltarea unor tehnologii ce produc energie electrică și 
pentru încălzire, energia eoliană și cea hidroelectrică sunt generatoare de energie electrică, iar 

 

94 PAVLOV D., MIRCEA L., SĂLCIANU C.L., Utilizarea energiei vântului în România, 2011. 
95 https://globalwindatlas.info/en/area/Romania?print=true  
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energia geotermală poate fi folosită pentru a produce căldură. De asemenea, prin arderea 
diferitor tipuri de produse derivate din plante se poate obține energie, și anume energie din 
biomasă. 

Pornind de la potențialul eolian teoretic, ne interesează potențialul de valorificare practică în 
aplicații eoliene, potențialul fiind astfel mult mai mic decât cel teoretic, depinzând de posibilitățile 
de folosire a terenului și de condițiile pe piața energiei.  

Din punct de vedere al potențialului eolian, municipiul Roșiori de Vede se încadrează în arealul cu 
viteză medie anuală a vântului cuprinsă între 5,29 și 5,56 m/s la 100 de metri deasupra solului, 
având astfel un potențial mediu spre ridicat de utilizare a energiei eoliene. Din acest punct de 
vedere, poziția avantajoasă a municipiului face ca acesta să fie încadrat în a treia zonă cu potențial 
considerabil în ceea ce privește sursa eoliană. 

FIGURA 153 - HARTA POTENȚIALULUI SOLAR ÎN ROMÂNIA 

 

Sursă: Global Solar Atlas 96 

 

 

96 https://globalsolaratlas.info/download/romania  
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Municipiul Roșiori de Vede, precum și tot județul Teleorman se află în zona de eficiență energetică 
II (conform gradului potențial de acoperire energetică pe care îl pot asigura sistemele pasive de 
încălzire solară), potențialul puterii solare fiind de 3,6 kWh/kWp pe zi și 1.314 kWh/kWp pe an. 
Din acest punct de vedere, se poate lua în considerare utilizarea energiei solare, în special pentru 
a suplini lipsurile existente în asigurarea apei calde pentru consum. 

Pe lângă energia solară și cea eoliană, există și potențial de utilizare a biomasei pentru producerea 
energiei electrice. Prin biomasă se înțelege totalitatea produselor de origine animală și vegetală 
folosite pentru a produce energie, biomasa reprezentând în prezent aproximativ jumătate (44% - 
65%) din totalul surselor regenerabile de energie utilizate în UE 97. 

 

Potențialul solar poate fi exploatat atât prin componenta termică a energiei solare pentru 
prepararea apei calde menajere, cât și prin componenta electrică pentru producerea energiei 
electrice, asigurându-se astfel, reducerea consumului de combustibil convențional și, implicit, 
protecția mediului prin diminuarea consistentă a emisiei de gaze cu efect de seră. 

Rezervele de biomasă sunt în special deșeurile de lemn, deșeurile agricole, gunoiul menajer și 
culturile energetice. Producerea de biomasa nu reprezintă doar o resursa de energie regenerabila, 
ci si o oportunitate semnificativa pentru dezvoltarea rurala durabila. Deșeurile alimentare și cele 
industriale, apele uzate și deșeurile menajere sunt surse specifice de biomasă. Aceasta se prezintă 
sub formă solidă, lichidă sau gazoasă și poate avea nenumărate aplicații. La ora actuală, energia 
biomasei provine în cea mai mare parte din elemente solide, precum așchiile de lemn, rumegușul, 
unele deșeuri menajere, dar și din elemente lichide, între care se numără în primul rând 
detergenții proveniți din coacerea lemnului în industria papetăriei. 

La nivelul municipiului Roșiori de Vede, se constată o slabă utilizare a surselor regenerabile: pe 
baza informațiilor solicitate, în evidențele ANRE 98  figurează, în total, 5 centrale electrice: 4 
centrale electrice de energie fotovoltaică (dintre care o centrală fotovoltaică și o centrală electrică 
cu biogaz fiind în cadrul unei singure întreprinderi), cu o putere electrică cuprinsă între 3,6 și 250 
kW. Dintre acestea, 4 sunt în proprietatea unor persoane juridice, o sigură centrală fotovoltaică e 
persoană fizică și cea mai importantă centrală electrică fotovoltaică fiind deținută de municipiul 
Roșiori de Vede ce produce o putere electrică de 2.800 de kW. 

Conform datelor primite din partea ANRE, în cursul anului 2020 s-au emis 6 avize tehnice de 
racordare la centrale elective de energie fotovoltaică pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede 
pentru persoane fizice ce au o putere electrică de 3 și respectiv 4,5 kW; o singură centrală electrică 
fotovoltaică prezintă o putere electrică de 16,4 kW. 

Prin Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă și Clima propus, municipiul Roșiori de Vede își alege 
direcția de acțiune spre o dezvoltare durabilă a localității bazată pe durabilitatea utilizării energiei. 
Prin asumarea unui angajament pe termen lung de reducere a emisiilor de CO2 cu cel puțin 40% 

 

97 http://retele.elth.ucv.ro/Mircea%20Ion/Politici%20energetice/011%20-%20Curs%20010%20-
%20PE%20-%20Biomasa.pdf  
98 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 
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până în anul 2030, în cadrul limitelor teritoriului administrat asigură condiții pentru îmbunătățirea 
calității vieții cetățenilor și pentru creșterea atractivității zonei. 

Astfel, municipiul Roșiori de Vede poate deveni un oraș durabil pentru cetățeni. PAEDC oferă 
cadrul pentru definirea și implementarea de politici, măsuri și acțiuni la nivelul municipiului, 
pentru reducerea consumului de energie, utilizarea surselor regenerabile de energie care să 
conducă la reducerea emisiilor de CO2 . 

Obiectivele strategice ale PAEDC al municipiului Roșiri de Vede au în vedere: 

• Îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie; 

• Informarea, motivarea și implicarea cetățenilor și a altor actori în luarea măsurilor de 
eficiență energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie. 

 

Municipalitatea își propune să adopte, cu prioritate, măsuri de creștere a performantei energetice 
în clădirile pe care le deține si/sau le administrează. Deși pentru moment în IRE sunt incluse 
exclusiv clădiri rezidențiale de tip ANL si chiar si acestea doar parțial, municipalitatea își dorește 
extinderea ariei de cuprindere către cat mai multe dintre clădirile rezidențiale. 

În ceea ce privește generarea de energie electrică din surse regenerabile, acțiunea propusă de 
municipalitate a fost, conform PAEDC, de a realiza un parc fotovoltaic. 

 

9.4. INFRASTRUCTURA DE TELECOMUNICAȚII 

Un factor cheie pentru dezvoltarea societății informaționale constituie accesul la rețele și/sau 
servicii publice de comunicații electronice. Astfel, nivelul de dezvoltare și prezența acestor rețele 
determină posibilitățile populației de a fi parte și de a beneficia de toate avantajele societății 
informaționale. 

De altfel, sectorul telecomunicațiilor s-a dezvoltat într-un ritm destul de alert în ultimii ani, iar 
această evoluție dinamică se datorează într-o mare măsură, progresului tehnologic. Serviciile 
componente ale acestui sector sunt: telefonia fixă, telefonia mobilă și internetul. 

În municipiul Roșiori de Vede sunt recepționate toate canalele televiziunii naționale și principalele 
posturi de radio care se emit la nivel național. De asemenea, există și posturi de radio locale, cum 
ar fi Radio Impact care emit în județul Teleorman. 

Serviciile de Internet și cablu TV sunt asigurate atât de operatori mari, ca Telekom și RCS&RDS, cât 
și de către furnizorii locali, autorizați de către ANCOM, respectiv S.C. Media Sud S.R.L. (servicii de 
acces la internet și CATV) și S.C. Vanada Electronic S.R.L. (CATV). 

Accesul la internet este furnizat și în cadrul Bibliotecii Municipale „Gala Galaction”, care deține o 
sală de calculatoare amenajată și dotată în urma aplicării la programul Biblionet care a fost 
destinat să faciliteze românilor accesul la internet prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci 
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publice modern în România. Astfel, în cadrul programului Biblionet, s-au organizat în anul 2014, o 
serie de cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului pentru persoanele adulte 99. 

Pentru dezvoltarea acestor componente, Strategia de Dezvoltare a județului Teleorman 2010-
2020 propune, în cadrul obiectivelor sale strategice, politici și programe de dezvoltare a 
infrastructurii de tehnologia informației și comunicații (TIC). Prin aceste programe sunt definite 
proiecte care au în vedere atât extinderea infrastructurii TIC în zonele periurbane, cât și 
dezvoltarea serviciilor online către cetățeni și realizarea unui sistem informatic pentru creșterea 
eficienței și calității acestora în sectorul administrativ. 

Municipiul Roșiori de Vede se află în raza de acoperire a principalilor operatori de telecomunicații 
fixe și mobile: Telekom, Orange, Vodafone și DIGI. 

Astfel, analiza hărților de acoperire pentru principalii operatori de telefonie mobilă (disponibile 
online) ilustrează faptul că municipiul Roșiori de Vede beneficiază de servicii mobile atât 3G cât și 
4G pentru toți operatorii menționați anterior. 

Cu toate acestea, se observă ușoare diferențe în ceea ce privește puterea semnalului 3G față de 
cel 4G, fiind astfel zone în care există semnal slab sau chiar semnal la limita de sensibilitate. 

De asemenea, se observă faptul că anumiți furnizori de telefonie mobilă oferă servicii cu semnal 
slab sau la limita de sensibilitate, acesta fiind cazul DIGI, pentru rețeaua 4G. 

Din analiza situației existente, rezultă că sectorul telecomunicațiilor este unul destul de bine 
dezvoltat în municipiul Roșiori de Vede, prin toate componentele reprezentative: telefonie fixă, 
telefonie mobilă, televiziune și acces la internet.  

 

 

99 http://ziarulteleormanul.ro/curs-de-initiere-in-utilizarea-calculatorului-la-biblioteca-
judeteana/  



 

 
www.poca.ro 

 
321 

 

FIGURA 154 - ACOPERIREA PRINCIPALILOR OPERATORI DE TELEFONIE MOBILĂ, DIGI ȘI 
ORANGE (3G/4G) 

 

Sursă: https://www.aisemnal.ro/home 

https://www.aisemnal.ro/home
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FIGURA 155 - ACOPERIREA PRINCIPALILOR OPERATORI DE TELEFONIE MOBILĂ, TELEKOM ȘI 
VODAFONE (3G/4G) 

 

Sursă: https://www.aisemnal.ro/home 

 

https://www.aisemnal.ro/home
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9.5. GESTIUNEA DEȘEURILOR 

Operatorul de salubritate responsabil pentru colectarea deșeurilor din municipiul Roșiori de Vede 
este compania Polaris M. Holding, aceasta fiind una dintre cele mai mari companii de prestare 
servicii de salubrizare existentă pe piața de profil din Romania. Compania Polaris M. Holding 
deține capital 100% romanesc, deservind peste 1 milion locuitori și creând până în prezent peste 
1.500 de locuri de muncă compania Polaris M. Holding furnizează servicii de salubritate în diferite 
localități: Arad, Târgu Jiu, Eforie, Năvodari, Mangalia, Alba Iulia, Bumbești Jiu, Slobozia, precum și 
în județele Teleorman și Timiș 100. 

In august 2013, Polaris M. Holding a început activitatea în județul Teleorman în urma câștigării 
licitației de atribuire a contractului de salubrizare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri Teleorman, contract valabil pe o perioada de 8 ani. Compania prestează servicii de 
colectare și transport deșeuri municipale, salubrizare stradală, deszăpezire și combatere polei în 
toate UAT din județul Teleorman (Alexandria, Roșiori de Vede, Turnu Măgurele, Videle și Zimnicea, 
precum și în 92 de comune). 

Parcul auto Polaris din județul Teleorman este alcătuit din 101: 37 de autogunoiere achiziționate 
prin programul ISPA, 5 utilaje abrollkipper, 4 autogunoiere de 7 mc³ și 1 skipper. 

Unul dintre obiectivele principale ale companiei Polaris M. Holding îl reprezintă dezvoltarea unui 
sistem de gestionare eficient al deșeurilor municipale. Astfel, au achiziționat pentru județul 
Teleorman 5 stații de transfer în valoare de 2 milioane de euro. De asemenea, pentru a reduce 
cantitatea de deșeuri depozitată la rampa ecologică, Polaris a demarat o serie de proiecte bazate 
pe colectare separată, precum „Sacul galben” și depozitarea deșeurilor municipale în containere 
de tip „Igloo”. 

TABEL 45 - CANTITĂȚILE DE DEȘEURI COLECTATE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ÎN 
PERIOADA 2014-2019, TONE 

PERIOADA 
CANTITATEA TOTALĂ DE DEȘEURI 

COLECTATĂ (TONE) 
CANTIATEA DE DEȘEURI SELECTIVE DIN 

CANTITATEA TOTALĂ (TONE) 

2014 8820.80 - 

2015 8419.4 - 

2016 8394.1 - 

2017 8544.76 6.07 

2018 7610,43 53.48 

2019 7321,54 254.80 

 

100 https://www.polaris.ro/despre-noi.php?articol=5  
101 https://www.polaris.ro/salubrizare.php?articol=14  
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Sursă: Adresă POLARIS M. Holding 

Conform datelor primite 102, pentru anul 2019, din cantitatea de 7.321,54 tone, a fost colectată în 
perioada ianuarie-mai 2019, o cantitate de 23,48 tone de hârtie/carton și material plastic, iar în 
perioada iunie-decembrie 2019 a fost colectată o cantitate de 173,53 tone de materiale plastice 
și o cantitate de 57,8 tone de hârtie/carton. 

În ceea ce privește Managementul Deșeurilor, reprezentanții Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Managementul Deșeurilor Teleorman”, S.C. Polaris M. Holding SRL și ai 
administrației locale, de la începutul lunii iulie 2019, au distribuit către cetățeni calendare conform 
cărora sunt ridicate deșeurile de către operatorul de salubritate, precum și alte pliante ce conțin 
informații legate de realizarea unei igiene urbane de calitate la nivelul municipiului. Astfel, 
categoriile de deșeuri aduse la cunoștință cetățenilor precum și detalii legate de modul de sortare 
al acestora sunt: 

• Deșeurile selectabile (hârtie, plastice, metal) – în sacul galben; 

• Deșeurile biodegradabile (resturile de la bucătărie și cele vegetale: iarba, crengi, frunze, 
vrejuri de legume) – în pubele sau sacul verde; 

• Deșeurile reziduale (toate celelalte deșeuri care nu sunt reciclabile sau biodegradabile) – 
în sacul negru. 

Anumite cantități de deșeuri provenite din construcții și demolări sau materiale excavate pot fi 
utilizate ca material de acoperire pentru straturile sau drumurile interioare din depozite de 
deșeuri. Această activitate rezultă din colaborarea dintre depozite și companiile de construcții din 
județele Regiunii și Consiliile Județene. Deșeurile provenite din construcții și demolări reprezintă 
aproximativ 25% din deșeuri, ele provenind în mare parte din demolări și renovări ale clădirilor 
vechi care sunt alcătuite din materiale cum ar fi: cărămizi, beton, lemn, sticlă, metale, plastic, 
sloven, azbest sau sol excavat, multe din ele putând fi reciclate într-un fel sau altul 103. 

Astfel, deșeurile biodegradabile (verzi), de exemplu, sunt colectate conform calendarului primit, 
de autocompactorul operatorului S.C. Polaris M. Holding SRL. Un ofițer de supraveghere al ADI 
„Managementul Deșeurilor Teleorman” și un reprezentant al Serviciului Public Administrarea 
Domeniului Public și Privat al municipiului Roșiori de Vede însoțesc autocompactorul pentru a 
asigura și o comunicare eficientă cu cetățenii privind modul de colectare selectivă. 

Responsabilitatea pentru activitățile de gestionare a deșeurilor revine generatorilor acestora, în 
conformitate cu principiul „poluatorul plătește”. Deșeurile de pe teritoriul municipiului Roșiori de 
Vede cuprind astfel: 

• Deșeuri menajere și asimilabile din comerț, industrie și instituții; 

• Deșeuri stradale; 

 

102 Conform adresa nr. 21017/06.10.2020 
103 Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Roșiori de Vede pentru perioada 2012-2020 
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• Deșeuri provenite din grădini, parcuri și spații verzi; 

• Deșeuri din piețe; 

• Deșeuri voluminoase. 

Astfel, deșeurile din municipiul Roșiori de Vede sunt colectate selectiv de către operatorul de 
salubrizare, în sistem dual respectiv, fracția solidă (deșeuri reciclabile: hârtie, carton, ambalaje din 
PET, doze de aluminiu etc.) și fracția biodegradabilă (umedă) colectată separat, reprezentând 
categoria deșeurilor menajere. Deșeurile colectate sunt transportate și predate Depozitului 
Central de la Mavrodin. 

Depozitul Central de la Mavrodin a fost inaugurat în prima jumătate a anului 2013, ca urmare a 
semnării contractului de delegare prin concesionare a serviciilor privind Administrarea Depozitului 
Central de la Mavrodin de către societatea Eco Sud S.A. Depozitul Central Mavrodin face parte din 
proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor la nivelul Județului Teleorman”, cu o 
valoare totală de 21,5 milioane de euro. Localizat în zona centrală a județului Teleorman, la 
aproximativ 25 kilometri de municipiul Roșiori de Vede, Depozitului Central de la Mavrodin asigură 
toate utilitățile si facilitățile unui depozit de gestionare a deșeurilor menajere, printre care sortare, 
compostare și chiar tratare a apelor uzate. 

Depozitul Central de la Mavrodin beneficiază de un sistem informatic digital de ultimă generație, 
care permite înregistrarea datelor în timp real, de un sistem de monitorizare video al punctelor 
cheie din depozit și de servicii de pază și protecție non-stop. 

Depozitul central de la Mavrodin are o suprafață totală de 28 de hectare din care 104: 

• Zona de depozitare, compusă din 4 celule destinate eliminării deșeurilor, cu o suprafață 
aproximativă de 19,6 ha; 

• Zona de servicii, reprezentantă de stația de sortare, stația de compostare, rețele, căi de 
transport și platforma auto, ce se întinde pe 8,4 hectare; 

• Stația de sortare este amplasată în incinta unui spațiu acoperit, cu o suprafață de 
aproximativ 1.550 metri pătrați, si cuprinde: o zonă de recepție, benzi transportoare, 
separator magnetic, o zonă de sortare manuală a deșeurilor selectate la sursă, banda 
transportoare a deșeurilor sortate manual și o presă de balotat. Stația de sortare are o 
capacitate de 7.500 tone/an de deșeuri reciclabile; 

• Stația de compostare, formată din zona de mărunțire mecanică a deșeurilor, zona de 
compostare intensivă și zona de post-compostare sau măturare, este proiectată să 
proceseze 5.000 tone/an deșeuri verzi și biodegradabile, colectate din zonele rurale și 
urbane. 

Cu toate acestea, în anul 2019, Celula 1 a Depozitului de Deșeuri de la Mavrodin era deja plină în 
proporție de 92% și tot atunci specialiștii din zona mediului își exprimau îngrijorarea cu privire la 
faptul că umplerea peste măsură a primei celule de depozitare ar putea determina un dezastru 

 

104 https://ecosud.ro/depozitul-central-mavrodin-teleorman/  

https://ecosud.ro/depozitul-central-mavrodin-teleorman/
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ecologic. Umplerea celulei peste capacitate poate duce astfel la ruperea membranei care ține 
deșeurile, urmând ca acestea să se poată infiltra în pânza freatică, afectând astfel tot teritoriul 
județului Teleorman și nu numai. În calitate de beneficiar exclusiv al depozitului, societatea Eco 
Sud S.A. a introdus cele mai bune practici in domeniu, asigurând acoperirea totala a activității de 
colectare si eliminare a deșeurilor la nivelul întregului județ, oferind servicii de depozitare, tratare 
si eliminare a deșeurilor menajere, dar si servicii de compostare. 

În perioada 31 august – 4 septembrie 2020, ECOTIC, ADI Teleorman și Primăria Municipiului 
Roșiori de Vede au îndemnat locuitorii orașului Roșiori de Vede să predea corect spre reciclare 
deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) urmând ca fiecare persoană care predă 
deșeuri de minim 5 kg cumulate să fie înscrisă automat la tombola cu premii 105. 

Municipiul Roșiori de Vede face parte din campania națională de informare „Fii la tine-n țară la fel 
ca afară”, organizată de ECOTIC în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Scopul 
acestei campanii a fost de a contribui la conștientizarea publicului românesc în privința 
comportamentului corect față de un tip de deșeuri: DEEE – deșeuri de echipamente electrice și 
electronice. Prin intermediul acesteia, ECOTIC și-a propus să promoveze bunele practici din statele 
Uniunii Europene și să informeze publicul românesc asupra soluțiilor de colectare separată a 
deșeurilor electrice și electronice ce stau la îndemâna tuturor. Primăria a susținut aceste eforturi, 
punând accentul pe importanța colectării corecte a deșeurilor electrice ca un pas important în 
implementarea economiei circulare și protecția mediului. De asemenea, cu ocazia Zilei 
Internaționale a Reciclării Deșeurilor Electronice de pe 14 octombrie, ECOTIC a lansat în cadrul 
campaniei „Fii la tine-n țară la fel ca afară”, un nou call center ECOTIC, prin care se pot afla 
modalitățile de predare a echipamentelor vechi. 

În concluzie, în domeniul deșeurilor prioritatea municipiului Roșiori de Vede ar trebui să fie 
creșterea gradului de valorificare a deșeurilor municipale, existând astfel o pondere mai mare a 
deșeurilor reciclate precum și prin utilizarea deșeurilor biodegradabile în producerea compostului. 
Toate acestea au rolul de a reduce cantitatea de deșeuri depozitate. 

De asemenea, este necesară identificarea unor modele prin care infrastructura existentă (stația 
de sortare și stația de compost) să fie utilizate eficient, în paralel cu acțiuni de informare ale 
populației cu privire la importanța valorificării deșeurilor și nu doar colectare selectivă ambalaje, 
ci inclusiv colectarea DEEE – deșeuri de echipamente electronice și electrocasnice. 

Deșeurile provenite din construcții și demolări, sunt constituite din două componente individuale: 
deșeuri din construcții și deșeuri din demolări. Aceste deșeuri provin din infrastructura 
construcțiilor și clădirilor, total sau parțial demolate, din reparația drumurilor etc. 

Deșeurile provenite din construcții și demolări au fost identificate ca o prioritate a fluxului de 
deșeuri de către UE. Datorită volumului mare de deșeuri provenite din construcții și demolări este 
necesar un spațiu mare de depozitare. Aceste deșeuri necesită resurse și tehnologii pentru 

 

105 https://www.ecotic.ro/stiri/rosiorii-de-vede-se-alatura-campaniei-orase-curate/  
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separarea și recuperarea deșeurilor provenite din constructii și demolări, tehnologii accesibile și 
puțin costisitoare 106. 

9.6. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Municipiul dispune atât de surse de apă de 
suprafață cât și surse de apă subterane. 

Apartenența infrastructurii de alimentare cu apă și 
canalizare a municipiului la un sistem regional de 
alimentare cu apă și canalizare apă uzată, 
administrat de operatorul regional APA SERV S.A. 

Frontul Măldăeni este singura sursă de captare 
care deservește municipiul, fiind încă funcțională și 
în stare bună. 

Apartenența municipiului Roșiori de Vede la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
Teleormanul, care are ca scop realizarea în comun 
a proiectelor de dezvoltare regională în domeniul 
apei potabile și apei uzate. 

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă: 
legarea capetelor de coloană și înlocuire rețele de 
apă afectate. 

Situația branșării este una bună la nivelul 
municipiului, existând un grad de acoperire a 
rețelei de apă de 81% și un grad de asigurare a 
serviciilor de alimentare cu apă de 90% (conform 
datelor din partea SC APA SERV S.A. Sucursala 
Roșiori de Vede). 

Sistemul de canalizare a apelor uzate funcționează 
atât în sistem mixt, cât și în sistem unitar.  

Infrastructura de canalizare s-a extins în perioada 
2007-2019 cu aproximativ 32 km, reprezentând cu 
aproape 55% mai mult față de lungimea inițială. 

Situația branșării este una bună la nivelul 
municipiului, gradul de acoperire a străzilor cu 

Lucrările de apărare de pe pârâul Bratcov sunt 
insuficiente, existând riscul de producere a unor 
inundații. 

Sursele de captare Frontul Vedea și Uzina de apă 
Vedea nu au fost conservate corespunzător, starea 
lor tehnică fiind deteriorată, ceea ce a dus la 
încetarea activității acestora în anul 2017. 

Din totalul de 41 de puțuri forate, doar 10 puțuri mai 
sunt funcționale. 

Rețeaua de distribuție a apei potabile este veche, 
având o vechime de peste 30 de ani, dar există 
conducte cu vechime mult mai mare de până la 90 
de ani. 

Majoritatea vanelor de pe rețea se prezentau 
defecte/blocate și nu se mai poate asigura 
sectorizarea în caz de intervenții. 

Probleme majore la aducțiunile de apă cauzate de 
starea avansată de degradare. 

Materialul din care sunt confecționate conductele 
sunt depășite din punct de vedere calitativ, 
majoritatea dintre acestea fiind realizate din 
azbociment sau oțel. 

Rețeaua de canalizare a apelor este veche, având o 
vechime de peste 30 ani. 

Nu există sistem de canalizare a apelor uzate pe 
toate străzile municipiului Roșiori de Vede. 

Rețeaua de canalizare a apelor uzate este 
subdimensionată, cu tronsoane deteriorate care 
favorizează scurgeri de apă uzată. 

 

106  Raportul de Mediu pentru Actualizarea Planului Urbanistic General, Regulament Local de 
Urbanism Municipiul Roșiori de Vede 
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rețeaua de canalizare fiind de 79,47% din lungimea 
totală a străzilor. 

Prezența a două stații de transformare de 
110/20kV pe teritoriul municipiului Roșiori de 
Vede – Stația Traianu și Stația Roșiori. 

Nu există zone neelectrificate pe teritoriul 
municipiului Roșiori de Vede. 

Rețeaua electrică de distribuție a municipiului 
Roșiori de Vede este dezvoltată corespunzător și 
este în general bună. 

Procentul de acoperire al orașului cu rețeaua de 
iluminat public este de 90%. 

S-au realizat modernizări ale rețelei de iluminat 
public pe mai multe artere din localitate. 

Iluminatul public în municipiul Roșiori de Vede este 
în general corespunzător. 

Consumul de gaze naturale (consum uz casnic) a 
crescut în ultimul deceniu, ca urmare a extinderii 
rețelelor și a tranziției către sisteme individuale de 
încălzire a locuinței. 

În perioada 2007-2019 a avut loc o extindere 
semnificativă a rețelei de distribuție a gazelor 
naturale, fiind înregistrată o creștere de 16,63%. 

Pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede există 5 
centrale electrice – 4 centrale electrice de energie 
fotovoltaică (dintre care o centrală fotovoltaică și 
o centrală electrică cu biogaz fiind în cadrul unei 
singure întreprinderi). 

Amplasarea municipiului Roșiori de Vede 
favorizează exploatarea, în mod eficient, a 
potențialului solar, a biomasei pentru producerea 
energiei electrice și, într-o mică măsură, a 
potențialului oferit de energia eoliană. 

Există o serie de proiecte de promovarea reciclării 
selective a deșeurilor și conștientizarea 
comunității cu privire la beneficiile acestui lucru. 

Au fost implementate prevederile sistemului de 
management integrat al deșeurilor pentru județul 
Teleorman. 

Sunt distribuite către cetățeni calendare conform 
cărora sunt ridicate deșeurile de către operatorul 

Aproximativ 1.000 de gospodării (locuințe 
individuale) nu sunt racordate la rețeaua de 
canalizare. 

Nu există proiecte de utilizare a energiei 
regenerabile. 

Există străzi pe care sunt necesare  
modernizarea/schimbarea iluminatului public, în 
special în cazul străzilor care nu dispun de o 
luminare a trotuarului adiacent străzii. 

În parcurile din municipiul Roșiori de Vede există 
iluminat public necorespunzător – dispun de 1 
bec/stâlp în loc de 4 becuri/stâlp. 

La nivelul municipiului Roșiori de Vede, se constată 
o slabă utilizare a surselor regenerabile. 

În anul 2019, Celula 1 de la Depozitul de Deșeuri 
Mavrodin era plină în proporție de 92%, fiind astfel 
în pericol membrana de susținere a deșeurilor. 



 

 
www.poca.ro 

 
329 

 

de salubritate, precum și alte pliante ce conțin 
informații legate de realizarea unei igiene urbane 
de calitate la nivelul municipiului. 

Municipiul Roșiori de Vede se află printre primele 
orașe care lansează campanii de conștientizare a 
publicului românesc în privința comportamentului 
corect față de un tip de deșeuri: DEEE – deșeuri de 
echipamente electrice și electronice. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Proiecte de reabilitare și dezvoltare a 
infrastructurii de alimentare cu apă finanțate prin 
fondul european de coeziune, buget de stat și local 
(Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
Apă și Apă Uzată în județul Teleorman, 2014-
2020). 

Proiecte de reabilitare și dezvoltare a 
infrastructurii de canalizare finanțate prin fondul 
european de coeziune, buget de stat și local 
(Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de 
Apă și Apă Uzată în județul Teleorman, 2014-
2020). 

Refuncționalizarea componentelor existente de 
furnizare a energiei termice utilizând investiții 
guvernamentale sau fonduri europene. 

Implementarea proiectelor din sistemul integrat 
de management al deșeurilor din județul 
Teleorman: depozit conform Mavrodin. 

Existența surselor de finanțare pentru 
implementarea proiectelor de reabilitare și 
modernizare a sistemului de iluminat public. 

Există proiecte de extindere a tehnologiei 5G. 

Lipsa investițiilor sau subvențiilor în domeniul 
energetic poate agrava problema încălzirii 
locuințelor din județ, puse pe fondul lipsei 
sistemelor centralizate de termoficare și a deservirii 
insuficiente cu rețele de distribuție a gazelor 
naturale. 

Există proiecte naționale viitoare care vizează 
rețeaua națională de distribuție a gazelor naturale, 
care pot afecta unele zone naturale, unele zone 
construite etc. 

Există proiecte naționale viitoare care vizează 
rețeaua națională de distribuție a energiei electrice, 
care pot întârzia alte proiecte locale. 
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9.7. CONCLUZII, PRINCIPALELE PROVOCĂRI ȘI POSIBILE 
INTERVENȚII/RECOMANDĂRI 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Prelevarea apei din fronturi de medie și mare 
adâncime, din surse de suprafață și subterane - 
Frontul Măldăeni, care are în total 41 de puțuri, 
dintre care doar 10 sunt funcționale începând cu 
anul 2017 (Frontul Vedea și Uzina de apă Vedea și-
au încheiat activitatea în anul 2017). 

 

Reabilitarea și extinderea fronturilor de puțuri – 
curățirea sau forarea puțurilor, pompe 
submersibile noi, instalații hidraulice și electrice 
noi, contoare de apă și senzori de nivel etc. 

Reabilitarea Frontului Vedea și a Uzinei de apă 
Vedea. 

Protejarea surselor de apă existente împotriva 
poluării și alterării calității apei brute. 

Din punct de vedere tehnic, disfuncțiile majore ale 
sistemului de alimentare cu apă se întâlnesc la 
aducțiunile de apă și la rețelele de distribuție, 
cauza principală fiind starea avansată de 
degradare, lipsa mijloacelor tehnice de întreținere 
a sistemului, precum și lipsa fondurilor financiare 
pentru remedierea acestora. 

Reabilitarea aducțiunilor prin înlocuirea 
conductelor DN 250-500mm din AZBO și METAL, cu 
PEHD. 

Reabilitarea/modernizarea vanelor de pe rețeaua 
de distribuție pentru a scădea numărul de 
intervenții anuale (în jur de 217 intervenții/an). 

Rețeaua de distribuție a apei potabile are, în cea 
mai mare parte, o vechime de peste 25 de ani 
existând conducte cu vechime de până la 90 ani, 
fiind nevoie de reabilitarea unui total de 2.553 m 
de conducte. 

Extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție prin 
înlocuirea conductelor DN 100-200 mm cu HDPE, 
instalare vane, hidranți, contoare de apă și mărirea 
capacității de transport a rețelei pe anumite 
tronsoane, acolo unde diametrele conductelor 
existente sunt prea mici. 

Rețeaua de distribuție a apei potabile are o 
lungime totală de 75,8 km, este realizată în mare 
parte din conducte de oțel și azbociment, 
materialul din care sunt confecționate conductele 
fiind depășite din punct de vedere calitativ, fapt ce 
conduce la pierderi mari de apă, dar și la o calitate 
mai scăzută a apei. 

Utilizarea unor mijloacelor tehnice moderne de 
întreținere a sistemului, precum și investirea cu 
ajutorul fondurilor financiare pentru remedierea 
problemelor de degradare. 

Continuarea proiectelor care nu au fost realizate 
deja și preluarea acestora în viitoarele strategii și 
proiecte de dezvoltare și obținerea unor finanțări 
pentru realizarea acestora. 

Necesitatea înlocuirii unor tronsoane de conducte 
aferente rețelei de canalizare existente care 
prezentau un grad de uzura avansat - înlocuirea pe 
o lungime totală de 2.773 m de conducte de 
canalizare. 

Marea parte a investițiilor în sistemul de canalizare 
va fi direcționat către reabilitarea stație de epurare 
și realizarea de stații de pompare a apelor uzate. 

Realizarea de extinderi în ceea ce privește rețeaua 
de canalizare pe toate străzile municipiului.  
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Reabilitarea rețelelor de canalizare a apelor uzate. 

Nu mai există sisteme funcționale de alimentare 
centralizată cu energie termică atât în municipiul 
Roșiori de Vede, cât și la nivelul întregului județ. 

Refuncționalizarea componentelor existente de 
furnizare a energiei termice – transformare în 
centrale termice, în PT și stații pentru gaze și 
electrice. 

Refuncționalizarea sistemelor pentru activități 
comunitare, comerț, servicii etc. 

Identificarea de soluții alternative – extindere 
rețele distribuție gaze naturale, utilizare panouri 
fotovoltaice și alte surse de energie regenerabilă. 

Există sectoare de străzi cu un sistem de iluminat 
învechit, necorespunzător sau chiar inexistent – de 
exemplu str. M. Kogălniceanu, str. Dunării, str. 
Mărășești, str. Nicolae Bălcescu, Str. I.L. Caragiale. 

Se recomandă asigurarea unui sistem de iluminat 
public modern și eficient pe toate arterele 
localității, prin înlocuirea echipamentelor uzate și 
utilizarea unor sisteme noi și eficiente energetic. 

Prevederea unui număr de corpuri de iluminat 
suficiente pentru realizarea unui nivel de iluminare 
corespunzător. 

Nu au fost identificate proiecte de utilizare a 
energiei regenerabile. 

Se recomandă astfel de soluții și în cazul rețelei de 
iluminat public stradală la nivelul parcurilor și 
zonelor de agrement din municipiul Roșiori de 
Vede. 

În perioada 2007-2019 a avut loc o extindere a 
rețelei de distribuție a gazelor naturale: de la 45.6 
km existenți în anul 2007 s-a ajuns la 54.7 km 
realizați în anul 2019, fiind înregistrată astfel o 
creștere de 16.63% în această perioadă. 

Se recomandă o dimensionare și o amplasare 
corectă a conductelor, cu respectarea adâncimii de 
pozare ca și a distanțelor de siguranță față de 
celelalte rețele. 

Amplasarea municipiului Roșiori de Vede 
favorizează exploatarea, în mod eficient, a 
potențialului solar, a biomasei pentru producerea 
energiei electrice și, într-o mică măsură, a 
potențialului oferit de energia eoliană. 

Potențialul existent al surselor regenerabile nu 
este valorificat corespunzător ceea ce constituie o 
problemă importantă, mai ales în contextul actual, 
în care se tinde spre exploatarea rațională a 
resurselor și protejarea mediului ambiant. 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului 
Teleorman 2010-2020, utilizarea surselor 
regenerabile reprezintă o prioritate și sunt 
prevăzute ca politici, programe, măsuri, în cadrul 
unor obiective specifice de valorificare a resurselor 
energetice locale. 

Energia solară poate fi utilizată pentru producerea 
energiei electrice prin panouri fotovoltaice, având 

Având în vedere valorile intensității radiației solare 
în zona municipiului Roșiori de Vede, se poate 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

în vedere că există o gamă diversificată (ca 
dimensiuni și putere instalată), care pot fi montate 
pe sol, pe acoperiș sau integrate în clădire. 

Energia solară poate fi folosită și pentru realizarea 
apei calde menajere în perioada de vară, dar și 
pentru diverse alte utilizări: încălzirea spațiilor, 
diverse procese tehnologice, mică industrie. 

Energia solară nu este în acest moment exploatată 
suficient. 

studia cu succes soluția realizării apei calde 
menajere utilizând energia solară și ca aport la 
încălzire –  prin intermediul panourilor termo-
solare înglobate sau montate pe acoperișul 
clădirilor, sau pe terase – în concordanță cu 
adoptarea unei orientări și unui unghi favorabile 
captării cu maximum de eficiență a energiei solare.  

Utilizarea energiei solare pentru iluminarea 
zonelor publice. 

Adaptarea municipiului la tranziția către o 
economie cu emisii scăzute de carbon. 

Inițierea de proiecte de eficiență energetică la 
nivelul obiectivelor de investiții de interes public 
realizate pe teritoriul județului Teleorman. 

Sursele de finanțare potențiale pentru proiectele 
vizând promovarea și utilizarea surselor 
regenerabile pot fi bugetul local, fonduri 
guvernamentale, parteneriat public-privat. De 
asemenea, se mai poate obține finanțare și prin 
Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa 
prioritară 6 – Promovarea energiei curate și 
eficiente în vederea susținerii unei economii cu 
emisii scăzute de carbon. 

Există terenuri libere, în zona periferică, pe care 
sunt depozitate ilegal deșeuri menajere si deșeuri 
din construcții, în special în zona de agrement. 

Municipiul Roșiori de Vede își propune reducerea 
emisiilor de CO2 cu cel puțin 40% până în anul 
2030. 

Implementarea unui sistem de colectare separată 
a deșeurilor biodegradabile și valorificarea 
acestora în stațiile de compostare existente pentru 
utilizarea în zonele agricole. 
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10. MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE 

10.1. CADRUL NATURAL – ELEMENTE FAVORABILE ȘI 
ELEMENTE RESTRICTIVE 

10.1.1. SUBSTRATUL GEOLOGIC. GEOMORFOLOGIA 

Municipiul Roșiori de Vede este situat în partea de vest a județului Teleorman, preluând aproape 
în totalitate caracteristicile cadrului natural județean. Teritoriul în care se regăsește municipiul 
Roșiori de Vede este caracteristic componentei central-sudice a Câmpiei Române, municipiul 
regăsindu-se pe malul drept al râului Vedea, ce separă teritoriul județean în Câmpia Boian la vest 
– zonă în care este amplasat, aproape în întregime, teritoriul construit al municipiului – și Câmpia 
Găvanul Burdea la est – teritoriu în care se regăsesc zone construite restrânse.   

În ceea ce privește Câmpia Boian, aceasta este caracterizată de un teren neted, cu o înclinare 
generală de la nord-vest spre sud-est. Declivitatea terenului este imperceptibilă datorită modului 
de desfășurare pe lung al municipiului, perpendiculară pe direcția generală de înclinare a solului. 
Văile cursurilor de apă Vedea, Bratcov și Urlui fragmentează teritoriul câmpiei din jurul 
municipiului Roșiori de Vede, rezultând o distanță redusă între văi, având lățimea de 300-1.000 m 
între Vedea și Bratcov și 2-2,5 km între Bratcov și Urlui 107.  

Pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede, altitudinea cea mai ridicată se regăsește la 99 m, cu cea 
mai mare parte din teritoriul construit situându-se în lunca înaltă a râului Vedea, la altitudinea 
absolută de 82,5 m.  

 

10.1.2. HIDROGRAFIA 

Localizarea municipiului în Câmpia Română face ca acesta să fie traversat de râurile din grupa 
sudică și estică, fiind culese de Dunăre și având izvorul în munții Carpați și Subcarpați. Acestea au 
în principal proveniență pluvială, fluctuând astfel din punct de vedere al debitului în funcție de 
anotimp. Rețeaua hidrografică a municipiului Roșiori de Vede este astfel marcată de râul Vedea, 
afluent al fluviului Dunărea, pârâul Bratcov, afluent al râului Vedea și râul Urlui, afluent al râului 
Călmățui.  

Fondul funciar al municipiului indică faptul că la nivelul anului 2014, 208 ha (aproximativ 2,8%) din 
suprafața teritoriului administrativ este ocupată cu ape și bălți.  

 

107 Raport de Mediu pentru Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism 
municipiul Roșiori de Vede, 2016 
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Râul Vedea este principalul râu ce traversează teritoriul municipiului, acesta fiind un corp de apă 
natural cu o lungime de 24,25 km, dintre care 7 km se află pe teritoriul administrativ al 
municipiului Roșiori de Vede. Acesta are un debit mediu multianual de 7,5 m3/s 108. Cu toate 
acestea, la nivelul anului 2014, pentru rețeaua hidrografică din bazinul Vedea s-au înregistrat 
valori semnificativ mai ridicate, fiind de aproximativ 3 ori mai ridicate decât media multianuală 
(25 m3/s față de 7,5 m3/s). De-a lungul cursului râului se remarcă o serie de lucrări de regularizare 
și îndiguiri, pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede identificându-se o îndiguire pe malul drept, 
cuprinsă între rambleul căii ferate Roșiori de Vede - București și DJ 612.  

În zona de sud-est a municipiului se regăsește Pârâul Bratcov, un corp de apă natural, având o 
lungime totală de 18,61 km, dintre care 9 km se află pe teritoriul administrativ. Pentru acesta s-
au realizat efectuat lucrări de îndiguire pe o lungime de 7,6 km atât pe malul drept, cât și pe cel 
stâng, pe toata porțiunea din intravilanul municipiului și până la rambleul căii ferate Roșiori de 
Vede – Alexandria. Totodată, pe teritoriului municipiului pentru Pârâul Bratcov s-au realizat și 
lucrări de regularizare a albiei minore, pe o lungime de 6,3 km.  

Celor două cursuri de apă li se adaugă și râul Urlui, ce traversează teritoriului municipiului în partea 
de sud-vest, în teritoriul extravilan al acestuia, pe o lungime de 5 km. 

Conform APM Teleorman, apele subterane aferente teritoriului municipiului Roșiori de Vede sunt 
caracteristice luncilor și teraselor râurilor Vedea și Teleorman, fiind reprezentate de un corp de 
apă de tip poros permeabil, de vârstă cuaternară. Acviferul freatic este compus din depozite 
fluvio-lacustre (nisipuri și pietrișuri) cu grosimi de 1,5-10 m. Terasele râurilor, constituite din 
pietrișuri, bolovănișuri și nisipuri sunt acoperite de un strat destul de gros de loess, debitele fiind 
de aproximativ 0,2-2 l/s/foraj. Stratul acoperitor este constituit din silţuri nisipoase argiloase, iar 
grosimea acestuia poate atinge 30 m în zonele de interfluvii 109. 

 

10.1.3. CLIMA 

Climatul județului Teleorman este specific Câmpiei Române, fiind un climat temperat continental, 
cu medii termice anuale ridicate, fiind totodată parte a zonei cu cele mai ridicate valori din țară. 
Această clima este caracterizată de potențial caloric ridicat, amplitudini mari ale temperaturii 
aerului, precipitații reduse din punct de vedere cantitativ, ploi torențiale pe perioada verii și 
secetă. Municipiul Roșiori de Vede preia caracteristicile climatice ale județului.  

Temperatura medie anuală este de 11°C, cu cea mai ridicată temperatură medie lunară fiind 
înregistrată în luna iulie (21,5°C) și cea mai scăzută în luna ianuarie (-27°C). Fiind un climat 
temperat continental, amplitudinea termică este ridicată, aceasta fiind de peste 70°C 110. În ceea 
ce privește precipitațiile, la nivelul anului 2014, municipiul Roșiori de Vede înregistra un total de 

 

108 Planul de Management Actualizat al spațiului hidrografic Argeș-Vedea. 
109 APM Teleorman, Raportul anual privind starea mediului în județul Teleorman, 2019 
110 Raport de Mediu pentru Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism 
municipiul Roșiori de Vede, 2016 
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839,3 l/mp, cu cele mai ridicate cantități de precipitații înregistrate în luna aprilie (126 l/mp) și 
cele mai scăzute în luna februarie (1,5 l/mp).  

Pe perioada iernii, pe teritoriul județului Teleorman sunt prezente cu precădere vânturi geroase 
dinspre stepa rusă, respectiv Crivățul, iar din partea de sud-vest predomină Austrul, având o 
intensitate mai redusă. Vânturile sunt influențate și de relief, un factor principal fiind Valea 
Dunării, ce canalizează curenții de aer pe direcțiile est și vest 111. 

 

10.1.4. SOLURILE ȘI RESURSELE NATURALE 

Teritoriului județului este localizat pe Platforma Moesică. Teritoriul municipiului Roșiori de Vede 
este caracterizat de soluri argiloiluviale brun-roșcate (inclusiv podzolite slab), cernoziomuri 
argiloiluviale, lăcoviști și semilăcoviști și aluviuni (inclusiv soluri aluviale) 112. Solurile menționate 
sunt situate în clasa II de fertilitate, prezentând posibilități reduse în ceea ce privește utilizarea ca 
teren arabil. Relieful teritoriului permite lucrări agricole mecanizate, agricultura fiind o activitate 
economică importantă a municipiului, predominând cultivarea cerealelor, a plantelor tehnice, 
legumicultura, viticultura și zootehnica.  

Resursele fondului forestier sunt reduse, dar acestea constituie, totuși, o sursă considerabilă de 
masă lemnoasă. Fondul forestier are, de asemenea  un rol de protecție, necesar în zonele de 
câmpie cu vânturi puternice.  

Printre cele mai importante resurse de subsol de pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede se 
numără materialele de construcție, precum nisipuri, argile, pietrișuri, produsele de balastieră fiind 
exploatate la maxim 113.  

REPARTIȚIA TERENURILOR PE CATEGORII DE FOLOSINȚĂ | Conform datelor oferite de Institutul 
Național de Statistică în anul 2014, aproximativ 80% din suprafața totală a municipiului era 
reprezentată de terenuri agricole, 2,85% de păduri, 2,82% de ape și bălți, restul de 13,9% 
reprezentând alte suprafețe. 

TABEL 46 - FONDUL FUNCIAR, MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2014 

FONDUL FUNCIAR SUPRAFAȚA (HA) 

Terenrui agricole 5.917 

Terenuri arabile 5.438 

Pășuni 449 

Vii și pepiniere viticole 30 

 

111 Master Plan Actualizat – Asistență tehnică pentru managementul proiectului „Reabilitarea și 
extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman“, 2012 
112 Master Plan Actualizat pentru „Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare în județul Teleorman”  
113 Raport de Mediu pentru Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism 
municipiul Roșiori de Vede, 2016 
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FONDUL FUNCIAR SUPRAFAȚA (HA) 

Terenuri neagricole 1.441 

Păduri și alta vegetație forestieră 210 

Terenuri ocupate cu ape, bălti 208 

Terenuri ocupate cu construcții 815 

Căi de comunicații și căi ferate 170 

Terenuri degradate și neproductive 38 

Total 7.358 

Sursă: INS Tempo online 
Conform datelor furnizate de Direcția Agricolă Județeană Teleorman 114, la nivelul anului 2020, o 
suprafață de 4.830 ha de teren agricol era cultivată, predominând culturile de grâu și floarea 
soarelui. Pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede se mai cultivă și orz, porumb și vie. Până în 
2018 (inclusiv), terenul agricol din municipiu dispunea și de culturi de rapiță, acestea reprezentând 
aproximativ 22% (1.065 ha) din suprafața totală cultivată în 2018.   

SUPRAFEȚE ÎMPĂDURITE | Conform Raportului de Mediu al județului Teleorman pentru anul 
2019, suprafața totală a fondului forestier județean este de 27.186 ha, reprezentând 4,69% din 
suprafața totală a județului. Pentru asigurarea regenerării pădurilor existente, în anul 2019 s-au 
regenerat 224 ha de păduri, dintre care 147 ha în mod natural și 77 ha în mod artificial. Cu toate 
acestea, fondul forestier județean este foarte redus (sub 5%), în comparație cu media națională 
de 31% și cea europeană de 34% 115. 

FIGURA 156 - SUPRAFEȚE ÎMPĂDURITE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2001-2019 

 

Sursă: Global Forest Watch. Disponibil online la: https://www.globalforestwatch.org/ 

 

114 Adresa nr. 196/08.01.2021 
115 APM Teleorman, Raportul anual privind starea mediului în județul Teleorman, 2019 
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În municipiul Roșiori de Vede, fondul forestier ocupă 210 ha, reprezentând doar 2,85% din 
teritoriul acestuia. Pădurile se regăsesc în zona de nord-est a municipiului, acestea regăsindu-se 
de-a lungul râului Vedea. Până în anul 2019, nu s-au identificat zone de despăduriri pe teritoriul 
municipiului, acestea fiind însă concentrate în vecinătatea acestuia, în comuna Coșoteni. În ceea 
ce privește regenerarea pădurilor, în perioada 2001-2012 se pot observă mici zone de astfel de 
regenerări pe teritoriul municipiului 116.  

 

10.1.5. VEGETAȚIA ȘI FAUNA 

Conform Agenției Europene de Mediu, județul Teleorman și, implicit, municipiul Roșiori de Vede 
se situează în regiunea biogeografică continentală. Această regiune este cea mai răspândită 
tipologie de pe teritoriul național, prezentând specii și habitate caracteristice zonelor de câmpie 
și de deal 117. 

Ca element de vegetație naturală se remarcă Pădurea Vedea, situată în zona de nord-est a 
municipiului Roșiori de Vede, de-a lungul râului cu același nume, făcând parte din situl ROSCI0386 
Râul Vedea. Principalele specii prezente pe teritoriul administrativ al municipiului Roșiori, dar și în 
vecinătatea acestuia sunt salcia albă (Salix alba), plopul alb (Populus alba), ierburi înalte higrofile, 
stejar (Quercus robur), velniș (Ulmus laevis), frasin (Fraxinus excelsior), frasin de câmp (Fraxinus 
angustifolia), cer, gorun și carpen 118.  

În ceea ce privește fauna, în teritoriu se regăsesc specii de nevertebrate precum gornicul, rădașca 
sau croitorul de piatră, specii de pești precum porcușorul de nisip, câra, zvârluga sau boarța și 
specii de amfibieni (buhaiul de baltă cu burtă roșie, tritonul cu creastă) 119. 

 

10.2. BIODIVERSITATEA. ARII NATURALE PROTEJATE 

Pe teritoriul administrativ al municipiului Roșiori de Vede se regăsește o singură arie naturală 
protejată, respectiv situl de interes comunitar ROSCI0386 Râul Vedea. Situl are o suprafață totală 
de 9.157,51 ha 120 și se desfășoară pe teritoriul administrativ a județelor Teleorman, Argeș și Olt. 
În municipiul Roșiori de Vede se regăsește doar 5% din suprafața totală a ariei protejate 121.  

ROSCI0386 este situat în albiile minoră și majoră, precum și pe terasele inferioare ale râului Vedea 
și ale afluenților săi (pâraiele Brăiasa, Doroftei, Tecuci, Bratcov, Burdea, Tinoasa). Aici este prezent 

 

116 Global Watch Forest. Disponibil online la: https://www.globalforestwatch.org/ 
117 Ministerul Mediului și Pădurilor – Direcția Biodiversității, Natura 2000 în România, 2012 
118 Plan de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vedea, 2016 
119 Plan de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vedea, 2016 
120 Natura 2000 Network Viewer. Disponibil online la: https://natura2000.eea.europa.eu/   
121 Plan de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vedea, 2016 
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și un important coridor ecologic la nivelul Câmpiei Române, marcat de albia majoră a râului Vedea 
și a principalilor săi afluenți, acesta conectând platourile din Platforma Cotmeană cu Lunca 
Dunării.  

Situl se suprapune integral peste rezervația Pădurea Pojorâtele din județul Teleorman, situată la 
aproximativ 8 km nord-est față de municipiului Roșiori de Vede, în vecinătatea comunei 
Drăgănești de Vede. Pădurea Pojorâtele este o rezervație naturală de tip forestier, având o 
suprafață de 60,5 ha. Rezervația dispune majoritar de tipul natural de pădure românesc cu specii 
de stejar și carpen, regăsindu-se și specii de tei și frasin.   

Teritoriul a căpătat statut de arie naturală protejată de interes comunitar în anul 2011, prin 
intermediul Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea 
regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a 
rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul Ministrului Mediului 
și Pădurilor nr. 2387/2011.  

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate este responsabilă de managementul sitului, în 
anul 2016 fiind aprobat și Planul de Management prin Ordinul nr. 1175. Conform Planului de 
Management, principali administratori și gestionari a sitului sunt Ocoalele silvice Drăgănești-Olt, 
Roșiori și Alexandria pentru terenurile împădurite, Administrația Națională Apele Române – 
Administrația Bazinală Argeș-Vedea pentru ape și bălți, autoritățile publice locale pentru pășuni și 
persoanele fizice sau juridice pentru terenurile agricole. Restul tipurilor de terenuri sunt 
administrate de Consiliile Locale ale UAT sau sunt proprietăți particulare.  

Situl a fost desemnat pentru importanța sa la nivel european din punct de vedere al biodiversității, 
fiind urmărită protejarea următoarelor habitate și specii 122: 

• Habitate: comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel 
montan și alpin (6430), zăvoaie cu Salix alba și Populus alba (92A0), păduri ripariene mixte 
cu Quercus robur, Ulmus Laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul 
marilor râuri – Ulmenion minoris (91F0), păduri balcano-panonice de cer și gorun (91M0) 
și păduri dacice de stejar și carpen (91Y0); 

• Specii de amfibieni și reptile: izvorașul/buhaiul de baltă cu burtă roșie (1188 Bombina 
bombina) și tritonul cu creastă (1166 Triturus cristatus); 

• Specii de pești:  porcușor de nisip (2511 Gobio kessleri), câră (1146 Sabanejewia aurata), 
zvârlugă (1149 Cobitis taenia) și boarță (1134 Rhodeus sericeus amarus); 

• Specii de nevertebrate:  croitorul mare al stejarului (1088 Cerambyx cerdo), rădașca (1083 
Lucanus cervus) și croitorul de piatră (1089 Morimus funerus).  

 

O importanță deosebită la nivel local o au habitatele de salcie albă și plop alb, acestea 
reprezentând aproximativ 0,06% din suprafața sitului. Ele au un rol ecologic foarte important, 

 

122 Plan de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vedea, 2016 
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contribuind la consolidarea malurilor, reglarea temperaturii apei prin umbrire, filtrarea și retenția 
unor poluanți și a suspensiilor, dar și la menținerea biodiversității 123.  

Speciile și habitatele vizate au contribuit și la zonarea internă a ariei naturale protejate, fiind 
delimitate astfel principalele zone de interes. Se remarcă astfel că pe teritoriul municipiului Roșiori 
de Vede se regăsesc toate zone de interes conservativ prevăzute în Planul de Management. 

FIGURA 157 - ZONAREA INTERNĂ A ARIEI NATURALE PROTEJATE RÂUL VEDEA 

 

Sursă: Plan de Management al sitului Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vedea, 2016  

În ceea ce privește factorii de risc și amenințările viitoare pentru aria protejată naturală Râul 
Vedea, au fost identificate 17 presiuni actuale și 3 amenințări la nivelul sitului, marcate de 
activitățile desfășurate în teritoriu. Dintre acestea, prezente și pe teritoriul aferent municipiului 
Roșiori de Vede sunt gestionarea și utilizarea pădurii și plantației, extragerea de nisip și pietriș, 
construirea de infrastructură de transport rutier (drumuri, autostrăzi), depozitarea deșeurilor 
menajere, poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de apa de canalizare menajeră și de ape 
uzate, speciile invazive non-native, reducerea caracteristicilor de habitat, reducerea migrației, 
eroziunea, secarea și competiția în rândul speciilor de vegetație tei, carpen și frasin asupra 

 

123 APM Teleorman, Raportul anual privind starea mediului în județul Teleorman, 2019 
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stejarului. Planul de management cuprinde măsuri de conservare în vederea reducerii impactului 
acestor activități. 

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește speciile de plante sălbatice, în anul 2019 a fost autorizată 
activitatea de recoltare și comercializare de plante din flora sălbatică. La nivelul municipiului 
Roșiori de Vede au fost valorificate economic un număr de două specii de plante sălbatice, 
respectiv păducelul (Crataegus monogyna), fiind recoltate frunze, flori și semințe în cantitate de 
2.800 kg și măceșele (Rosa canina), fiind recoltate fructe de pădure în cantitate de 10.000 kg 124. 

 

10.3. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 

10.3.1. CALITATEA AERULUI 

Evaluarea calității aerului este reglementată prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător, ce vizează Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 
calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, respectiv Directiva 2004/107/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și 
hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător. 

Calitatea aerului este un factor determinant în ceea ce privește gradul de sănătate a populației. 
Cele mai importante surse de poluare ale aerului sunt particulele în suspensie PM (PM10 și PM2,5) 
și ozonul troposferic care este influențat direct de oxizii de azot (NOx) emiși în aer. Conform 
Organizației Mondiale a Sănătății, expunerea la poluanți atmosferici de tipul pulberilor în 
suspensie determină, la nivel global, 8% din decesele cauzate de cancerul de plămâni și 3% din 
totalul deceselor cauzate de bolile cardiovasculare. Din punct de vedere statistic, la nivel mondial, 
9 din 10 persoane respiră aer poluat 125. 

Factorii geografici influențează calitatea aerului la nivel local, calmul atmosferic și inversiunile 
termice favorizând acumularea emisiilor în anumite zone. Totodată, un aport important în 
degradarea calității aerului îl reprezintă arderile combustibililor fosili în producerea de energie 
electrică, transport, industrie și gospodării, procesele industriale, agricultura, tratarea deșeurilor 
sau surse naturale precum praful aeropurtat, dispersia sării marine sau emisiile de compuși 
organici volatili din plante.  

La nivelul județului Teleorman calitatea aerului este evaluată prin intermediul Rețelei Locale de 
Monitorizarea Calității Aerului (RLMCA) care dispune pe teritoriul județului de 5 puncte de 
monitorizare a poluanților din aerul înconjurător și 7 puncte de control pentru pulberi 
sedimentabile, acestea fiind distribuite în localitățile Alexandria, Turnu Măgurele și Zimnicea.  

 

124 APM Teleorman, Raportul anual privind starea mediului în județul Teleorman, 2019 
125 Organizația Mondială a Sănătății 
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Relevante pentru municipiul Roșiori de Vede sunt cele situate în Alexandria, acestea fiind în 
proximitatea teritoriului local, respectiv: 

• Stația TR-1 Alexandria de monitorizare a poluanților din aerul înconjurător (stație de fond 
urban); 

• 3 puncte de control pentru pulberi sedimentabile (probe medii lunare) – Alexandria (sediul 
APM Teleorman, Stația Meteo Alexandria și str. 1 Mai); 

• 1 punct de control pentru precipitații – Alexandria (sediul APM Teleorman).  

Stația automată de monitorizare a aerului (TR-1) amplasată pe teritoriul municipiului Alexandria, 
asigură monitorizarea parametrilor pentru următorii poluanți: SO2, NO, NOx, NO2, O3, CO, BTEX 
(benzen, toluen, etilbenzen, m-xilen, p-xilen, o-xilen), particule în suspensie (PM10) şi parametrii 
meteorologici: temperatura, viteza vântului, direcția vântului, precipitații, radiația solară, 
umiditatea relativă și presiunea atmosferică. 

În cazul dioxidului de azot și a ozonului, se poate remarca faptul că valorile înregistrate au suferit 
o ușoară creștere în perioada 2015-2019, pentru ceilalți poluanți valorile aflându-se în scădere.  

În anul 2019, valorile limită zilnice au fost depășite pentru următoarele: 

• Pentru PM10 s-au înregistrat 17 depășiri la stația TR1 (concentrații medii zilnice de peste 
50 µg/m3); 

• Pentru O3 s-a înregistrat o depășire la stația TR1 (concentrații medii zilnice de peste 120 
µg/m3).  

Aceste depășiri nu încalcă numărul maxim admis de zile reglementat în cadrul Legii nr. 104/2011, 
astfel că nu reprezintă o amenințare semnificativă. 

FIGURA 158 - EVOLUȚIA POLUANȚILOR LA STAȚIA TR-1 ALEXANDRIA, 2015-2019126 

 

Sursă: APM Teleorman 

 

126 Pentru anul 2017 nu au fost înregistrate date pentru niciunul dintre poluanți 
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La nivelul județului Teleorman, în anul 2018 sectorul energetic era responsabil pentru cea mai 
mare parte a emisiilor de particule în suspensie PM 2,5 (66,51%), de monoxid de carbon (56,05%), 
precum și pentru toate emisiile de dioxid de sulf (100%). Cu un impact la fel de ridicat se remarcă 
și agricultura, aceasta contribuind pentru 99,24% din emisiile de amoniac și 74,85% din emisiile 
de particule în suspensie PM10. Acestora li se adaugă și transporturile, fiind responsabile pentru 
majoritatea emisiilor de NOx din județ, respectiv 56,03%. Este de menționat și faptul că industria 
și gestiunea deșeurilor nu au impact sau au un impact foarte redus asupra calității aerului. 

FIGURA 159 - PONDEREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE DIN JUDEȚUL TELEORMAN PENTRU 
EMISIILE DE POLUANȚI, 2018 

 

Sursă: Raportul anual privind starea mediului în județul Teleorman, 2019 

FIGURA 160 - PONDEREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE DIN JUDEȚUL TELEORMAN PENTRU 
EMISIILE DE PARTICULE ÎN SUSPENSIE, 2018 

 

Sursă: Raportul anual privind starea mediului în județul Teleorman, 2019 
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Analiza surselor de degradare a calității aerului din sectorul energetic indică faptul că încălzirea 
locuințelor este sectorul cu cea mai mare contribuție pentru poluarea cu dioxid de sulf (98,36%), 
monoxid de carbon (50,47%), pulberi în suspensie PM10 și PM2,5 (70% pentru ambele particule), 
emisii de poluanți organici persistenți (peste 90%) sau metale grele (peste 75%). 

FIGURA 161 - CONTRIBUȚIA SECTOARELOR DE ACTIVITATE DIN ENERGIE LA EMISIILE DE 
POLUANȚI ȘI PARTICULE ÎN SUSPENSIE, 2018 

 

Sursă: Raportul anual privind starea mediului în județul Teleorman, 2019 

Încălzirea locuințelor se remarcă, astfel, ca o sursă principală de degradare a calității aerului. Una 
dintre principalele cauze este desființarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, 
și utilizarea sistemelor individuale de încălzire a locuințelor colective precum și utilizarea 
sistemelor tradiționale de încălzire a unui număr foarte mare de locuințe individuale. Acestea din 
urmă reprezintă o sursă mai semnificativă  de poluare, conducând la un nivel mai accentuat de 
degradare a calității aerului. De asemenea, acest aspect este amplificat și de lipsa termoizolației 
în unele dintre locuințele individuale și locuințele colective din municipiu, rezultând într-un 
consum mai ridicat de energie electrică și/sau gaze naturale pentru încălzirea/răcirea locuințelor 
și, așadar, într-un impact negativ mai ridicat asupra calității aerului.  

În ceea ce privește agricultura, îngrășămintele concentrează cea mai ridicată contribuție la emisiile 
de amoniac (92,78%), pe când în cazul particulelor în suspensie principalul responsabil sunt 
operațiile agricole efectuate la nivel de fermă (93,72% pentru PM10, respectiv 60% pentru 
PM2,5).  

La nivelul sectorului de transporturi, cea mai mare contribuție au o autoturismele și 
autovehiculele grele, acestea înregistrând cele mai ridicate ponderi pentru majoritatea tipurilor 
de poluanți prezenți la nivelul județului. 
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FIGURA 162 - CONTRIBUȚIA TRANSPORTULUI LA EMISIILE DE POLUANȚI ȘI PARTICULE ÎN 
SUSPENSIE, 2018 

 

Sursă: Raportul anual privind starea mediului în județul Teleorman, 2019 

Așa cum a fost menționat și anterior, mijloacele de transport și rețeaua principală de căi de 
comunicații reprezintă factori generatori de poluare a aerului, precum și de poluare fonică. La 
nivelul municipiului Roșiori de Vede, principalele artere ce asigură accesul în localitate și care 
contribuie în mod direct la nivelul de poluare local sunt următoarele: 

• Drumul național DN6 (E70) București – Alexandria - Roșiori de Vede – Craiova care pe 
teritoriul intravilan se suprapune cu Drumul național DN65A Roșiori de Vede - Turnu 
Măgurele (Str. Viilor, în zona periferică); 

• Drumul județean DJ612A Crângeni - Roșiori de Vede – Văcărești (Strada Dunării – Str. Sf. 
Teodor); 

• Drumul județean DJ612C Roșiori de Vede - DN6 (Strada Dunării).  

Analizând toate datele prezentate anterior, se poate afirma că municipiului Roșiori de Vede 
beneficiază de o calitate bună a aerului, marcată de valori ale poluanților sub limitele admise. 
Autoritățile publice județene au în vedere implementarea unui plan de menținere a calității 
aerului, care să susțină demersul de păstrare a valorilor limită pentru poluanți și să susțină 
reducerea poluării aerului la nivelul întregului teritoriu județean. În prezent, Planul de Menținere 
a Calității Aerului în județul Teleorman se află în proces de avizare de către Agenția Națională 
pentru Protecția Mediului. 
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10.3.2. CALITATEA APEI 

Evaluarea calității apelor de suprafață se face de către APM Teleorman conform Legii Apelor nr. 
107/1996 cu modificările și completările ulterioare, fiind preluate metodologiile privind sistemele 
de clasificare și evaluare globală a stării apelor de suprafață elaborate conform Directivei Cadru a 
Apei 2000/60/CEE.  

La nivelul anului 2014, în județului Teleorman au fost controlate 16 râuri, 4 lacuri și 5 corpuri de 
apă subterană, fiind analizată starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor biologice, 
fizio-chimice și a poluanților specificii, precum și starea chimică a acestora. Teritoriul municipiului 
Roșiori de Vede este străbătut de două dintre râurile controlate, un corp de apă continuă (evaluat 
în cadrul lacurilor) și de unul dintre corpurile de apă subterană.  

Corpul de apă RW9.1_B4 – râul Vedea este un corp de apă natural, aflat într-o stare ecologică 
foarte bună din punct de vedere al elementelor biologice (nevertebrate bentice și fitoplancton). 
Elementele fizio-chimice generale plasează râul Vedea într-o stare ecologică moderată, iar 
poluanți specifici indică o stare ecologică bună. Totuși, la nivelul anului 2014 nu au mai fost 
monitorizați poluanți specifici, considerând relevante măsurătorile de la nivelul anului 2009 când 
nu au fost înregistrate valori mai mari de 80% din standardul de calitate pentru poluanții specifici. 
Evaluare integrată a elementelor de calitate arată că râul este într-o stare ecologică moderată, 
înregistrând următoarele valori: CBO5 (valoare medie: 13.8 mg O/l), CCO-Cr (valoare medie: 
27.438 mg O/l), N-NO2 (valoare medie:0.1 mg N/l), N-NO3 (valoare medie:3.341 mg N/l), N-NH4 
(valoare medie:0.896 mg N/l). Starea chimică a râului Vedea a fost încadrată ca fiind una slabă, ca 
urmate a depășirii standardului de calitate pentru concentrația maximă admisă pentru mercur.  

Pe teritoriul municipiului se regăsește și corpul de apă RORW9.1.11_B2 – râul Bratcov. În anul 
2014, la nivel integrat, râul a înregistrat o stare ecologică bună, prezentând următoarele 
concentrații: CBO5 (valoare medie: 25.2 mg O/l), CCO-Cr (valoare medie: 49.81 mg O/l), P-PO4 
(valoare medie:0.758mgP/l), Ptotal (valoare medie: 0.846 mg P/l). Din punct de vedere al stării 
chimice, râul au fost evaluat având o stare bună, bazată pe valorile înregistrate la nivelul anului 
2009, ce nu depășeau valori ale concentrațiile substanțelor prioritare mai mari de 80 din 
standardul de calitate.   

Corpul de apă continuă Urlui este compus dintr-o salbă de iazuri piscicole, evaluarea acestuia 
făcându-se pe baza datelor monitorizate în cadrul lacurilor Roșiori și Furculești. Starea ecologică 
a corpului de apă continuă este una moderată în anul 2014, având totodată și o stare chimică 
bună, conform datelor înregistrate în 2009.  

În ceea ce privește apele subterane, relevantă pentru municipiului Roșiori de Vede este 
monitorizarea corpului de apă subterană ROAG09, reprezentat de luncile râurilor Vedea, 
Teleorman și Călmățui. Din punct de vedere calitativ, corpul de apă este considerat ca fiind într-o 
stare calitativă (chimică) bună. Cu toate acestea, în măsurătorile indicatorilor specifici, s-au 
înregistrat depășiri pentru ortofosfați (1,01 mg/l) pe teritoriul municipiului. Forajele aferente 
corpului de apă sunt concentrate în partea de nord-est a corpului de apă, acoperind o suprafață 
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mică raportat la suprafața totală a corpului de apă, nereprezentând astfel o problemă majoră 127. 
La nivelul spațiului hidrografic Argeș-Vedea nu s-au identificat evacuări directe ale apelor uzate în 
apele subterane 128.  

Conform datelor furnizate de APA SERV S.A., în anul 2019, cantitatea totală de apă uzată de la 
nivelul municipiului Roșiori de Vede a fost de 575,086 m3. Rețeaua de canalizare acoperă doar 
79,47% din municipiu (conform INS), fiind astfel necesară extinderea acesteia cu încă 34,7 km 129.  

La nivelul municipiului, apele uzate menajere sunt principalele ape uzate urbane evacuate (55% 
din total), acestea fiind urmate de apele uzate industriale (30%) și de cele pluviale (15%). 
Principalele substanțe poluante identificate în apele uzate ale municipiului sunt CBO5, CCO-Cr, 
azot, amoniacal, fosfor și detergenți compuși pe bază de azot. 

 

10.3.3. CALITATEA SOLULUI 

Activitatea umană afectează calitatea terenurilor, precum și modul de utilizare ale acestora. De-a 
lungul timpului suprafețe ridicate de teren au fost defrișate pentru a putea fi utilizate ca terenuri 
agricole sau arabile. De asemenea, terenurile agricole neproductive au fost transformate în 
terenuri ce susțin activitatea industrială sau construirea de noi zone rezidențiale.  

Cea mai mare parte a teritoriului municipiului Roșiori de Vede este ocupată de terenuri agricole, 
fiind astfel supus presiunilor specifice acestor tipuri de terenuri, precum utilizarea îngrășămintelor 
chimice și a pesticidelor ce afectează calitatea solurilor și a apelor subterane. Conform datelor 
INSSE pentru anul 2014, suprafață agricolă din municipiu ocupa 5.917 ha, reprezentând 80% din 
suprafața teritoriului administrativ al municipiului. Totodată, se remarcă și prezența a 38 ha de 
terenuri degradate și neproductive (0,51%). 

Conform datelor furnizate de APM Teleorman 130, nu au fost identificate situri contaminate sau 
potențial contaminate pe raza municipiului Roșiori de Vede. 

 

10.3.4. CALITATEA FACTORILOR BIOTICI 

Una dintre sursele de degradare a factorilor biotici din municipiul Roșiori de Vede o reprezintă 
proliferarea speciilor invazive. Cel mai concludent exemplu este salcâmul, acesta amenințând 
structura ecosistemelor naturale. Totodată, se observă în ultimii ani răspândirea unor specii 
invazive ce pot provoca boli alergice, cum este cazul ambroziei (Ambrosia artemisiifolia), ce se 
răspândește pe terenurile abandonate din mediul urban sau de-a lungul drumurilor și căilor ferate. 

 

127 APM Teleorman, Raportul anual privind starea mediului în județul Teleorman, 2019 
128 Planul de Management Actualizat al spațiului hidrografic Argeș-Vedea 
129 Cf. Datelor furnizate de APA SERV S.A. pentru anul 2019 
130 APM Teleorman, Adresa nr. 11439/19.10.2020 



 

 
www.poca.ro 

 
347 

 

Conform bilanțului teritorial aferent PUG municipiul Roșiori de Vede, suprafața spațiilor verzi din 
municipiu este de 34,4 ha, reprezentând doar 3,1% din totalul teritoriului intravilan. Raportând 
suprafața de spații verzi la populația locală, se înregistrează o suprafață de 11,07 mp/locuitor, 
mult sub valoarea recomandată la nivel european și național de 26 mp/locuitor. Este de menționat 
faptul că, în raportul de mediu elaborat de APM Teleorman, în 2019, pentru Roșiori de Vede 
suprafața de spații verzi pe cap de locuitor este menționată ca fiind de 32,32 mp/locuitor, ceea ce 
reprezintă o valoare de aproximativ 3 ori mai mare decât valaorea calculată prin PUG municipiul 
Roșiori de Vede, în baza analizei distribuției spațiale a spațiilor verzi din municipiu. Spațiile verzi 
din municipiu includ: 

• Fosta Grădină Publică – Parcul Mihai Mănciulescu; 

• Parcul N. Balcescu; 

• Parcul central – Parcul Av. Nicolae Popescu Vedea; 

• Parcul Antreprenorul; 

• Parcul Gara de Est; 

• 1 ștrand; 

• Pădurea Terasă Vedea; 

• Zona de agrement Vedea.  

 

Pe lângă acestea se regăsesc și spațiile verzi aferente cursurilor de apă din intravilan sau alte spații 
verzi prezente în zona urbană (scuaruri, plantații de aliniament etc.).  

La nivelul întregului teritoriul administrativ, municipiul Roșiori de Vede dispune de 78 ha 
(aproximativ 6,7%) de zone de parc, sport, agrement și plantații naturale amenajate sau cu rol 
protector. 

 

10.4. RISCURI ȘI AMENINȚAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

10.4.1. VULNERABILITATEA LA RISCURI NATURALE 

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Național, riscul este o estimare matematică a 
probabilității producerii de pierderi umane și materiale pe o perioadă de referință viitoare și într-
o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru 131. Riscurile naturale apar în zonele vulnerabile, 
acestea contribuind la caracterizarea zonelor în funcție de tipul de riscuri posibile și/sau deja 
prezente precum riscuri seismice, inundații, alunecări de teren, eroziune etc. Riscurile naturale au 

 

131 PATN Secțiunea V – Zone de risc natural, aprobată prin Legea nr. 575/2001 
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un efect accentuat atât asupra populației și așezărilor umane, cât și asupra mediului înconjurător, 
fiind astfel necesare măsuri de prevenție și de apărare împotriva acestor riscuri.  

La nivelul județului Teleorman, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului 
Teleorman gestionează toate riscurile de pe teritoriul județean, având la dispoziție o serie de 
planuri care concentrează măsurile și acțiunile necesare de protecție împotriva riscurilor.   

RISCUL SEISMIC | Unul dintre riscurile naturale prezente pe teritoriul județului și al municipiului 
Roșiori de Vede este reprezentant de riscul seismic. Județul Teleorman este localizat în zona D a 
regiunii seismice Vrancea din România, fiind caracterizat printr-un coeficient Ks de 0,16. Județul 
se află la o distanță de 255 km față de zona epicentrală Vrancea 132. Cutremurele de pământ care 
se resimt și pe teritoriul județului apar pe direcția nord-sud și sunt de natură tectonică 133 . 
Localizarea încadrează teritoriul municipiului Roșiori de Vede în zona cu valoare de vârf ale 
accelerației terenului de 0,25 g și o perioadă de control (colț) de Tc=1,0s 134. Conform Planului de 
Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea V, municipiul Roșiori de Vede este situat într-o arie 
in care intensitatea seismica exprimată în grade MSK este VIII. 

ALUNECĂRILE DE TEREN | În ceea ce privește alunecările de teren, riscul este scăzut pe teritoriul 
județului Teleorman, ele neproducând pierderi sau distrugeri la fel de semnificative ca alte 
calamități. Municipiul Roșiori de Vede nu se află printre localitățile din județ expuse acestui risc.  

FENOMENE EXTREME | Municipiului Roșiori de Vede se remarcă la nivel județean ca una dintre 
localitățile cele mai predispuse la fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundații etc.). 
Principalele astfel de fenomene sunt secetele extreme din anii 2000, 2007, 2008 și 2009, precum 
și furtunile și inundațiile din anul 2015. Acestea au efecte directe asupra fondului construit, asupra 
vegetației (în special copaci), precum și asupra rețelelor edilitare 135.  

INUNDAȚII | Din punct de vedere al inundațiilor, municipiul Roșiori de Vede prezintă risc la 
inundații pe râul Vedea și pârâul Bratcov, acestea prezentând o formă meandrată, fiind îndiguite 
parțial și prezentând zone cu risc de inundație între suprafețele de siguranță și insulare (Figura 
10). Râul Urlui nu prezintă un risc de inundații 136. Riscul la inundații este totuși redus pe teritoriul 
municipiului, acesta fiind clasificat drept ridicat doar pe suprafața localizată în imediata vecinătate 
a corpurilor de apă. 

 

132  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Teleorman, Plan de analiză și 
acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman, 2015  
133  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Teleorman, Planul județean de 
apărare în cazul producerii unei situații de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări 
de teren, 2015 
134 Cod de Proiectare Seismică Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru clădiri, Indicativ P100-
1/2013 
135  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Teleorman, Plan de analiză și 
acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman, 2015 
136 Raport de Mediu pentru Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism 
municipiul Roșiori de Vede, 2016 
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FIGURA 163 - HARTA RISCULUI LA INUNDAȚII ÎN SCENARIUL CU PROBABILITATE MEDIE 137, 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

Sursă: Administrația Națională Apele Române. Disponibil online la: https://rowater.ro/despre-
noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-

ce/harti-de-hazard-si-risc-la-inundatii/ 

În vederea reducerii acestui risc natural, pe teritoriul municipiului au fost realizate lucrări 
hidrotehnice, acestea fiind prezentate în tabelul următor. Cu toate acestea, lucrările de apărare 
de pe pârâul Bratcov sunt insuficiente. 

TABEL 47 - LUCRĂRI HIDROTEHNICE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE 

RÂUL AFERENT DENUMIRE CARACTERISTICI 

Râul Vedea Lucrări de îndiguire pe malul 
drept 

Lungime de 1.700 km, cu o 
înălțime medie de 2 m, pe 
tronsonul cuprins între rambleu 
căii ferate Roșiori de Vede – 
București și DJ612 Roșiori de 
Vede – Drăgănești de Vede 

 

137 Scenariu cu probabilitate medie se adresează debitelor maxime cu probabilitate de depășire 
1%, respectiv inundații care se pot produce o dată la 100 de ani. Acest scenariu a fost obligatoriu 
și a fost raportat la nivel european 
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RÂUL AFERENT DENUMIRE CARACTERISTICI 

Pârâul Bratcov Lucrări de îndiguire pe ambele 
maluri 

Lungime de 7.600 km, cu o 
înălțime medie de 2 m, pe tot 
intravilanul municipiului Roșiori 
de Vede până la rambleu căii 
ferate Roșiori de Vede – 
Alexandria 

Pârâul Bratcov Regularizarea albiei minore Lungime de 6,3 km, pe tot 
parcursul intravilanului până la 
confluența cu râul Vedea 

Sursă: Raportul de Mediu PUG Roșiori de Vede 

Procesele de regularizare ale râurilor s-au comportat bine, excepție făcând incidentul din anul 
2014, când s-au înregistrat eroziuni prin deversare în cadrul secțiunii de pârâu Bratcov, pe o 
lungime totală de 7.600 m 138. Totodată, în perioadele de ploi masive și de topirea zăpezilor are 
loc creșterea debitelor apelor de suprafață, depășind albia minoră în zonă, revărsându-se și 
provocând inundarea zonei 139. Astfel, la nivelul anului 2014 s-a înregistrat un regim pluviometric 
excedentar, peste normele climatologice. Conform măsurătorilor realizate la stațiile 
meteorologice din județ, în municipiul Roșiori de Vede s-a remarcat a doua cea mai ridicată 
cantitate de precipitații din județ (839,3 l/mp) 140. 

 

10.4.2. VULNERABILITATEA LA RISCURI ANTROPICE 

Riscurile antropice sunt fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate 
de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular. 
Aceste fenomene sunt legate de intervenția omului în natură cu scopul de a utiliza elementele 
cadrului natural în interes propriu și poate include activități agricole, miniere, industriale, de 
construcții, de transport sau amenajarea spațiului.  

În ceea ce privește riscurile industriale, în municipiul Roșiori de Vede au fost identificați doi 
operatori economici ce prezintă riscuri tehnologice (avarii, accidente, explozii, incendii), precum 
și doi operatori din imediata vecinătate care pot avea un impact direct asupra teritoriului 
municipiului. Acestea sunt după cum urmează: 

• SC Rombau Roșiori de Vede – îmbuteliere GPL (gaz petrolifier lichefiat) și butelii pentru 
aragaz; 

 

138 Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, Planul de Management al Riscului la Inundații 
139 Raport de Mediu pentru Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism 
municipiul Roșiori de Vede, 2016 
140 APM Teleorman, Raportul anual privind starea mediului în județul Teleorman, 2019 
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• SC Cerealcom – Fabrica de ulei Roșiori de Vede – fabricare ulei și grăsimi; 

• SC Romcip Salcia – creșterea porcinelor; 

• SC OMV Petrom Măldăeni – extracție, prelucrare și distribuție petrol.  

 

Un alt risc de tip antropic se referă la riscul de transport și depozitare de produse periculoase. 
Teritoriul municipiului Roșiori de Vede este expus acestor riscuri prin prisma activității 
operatorului economic SC ECO PASTEL SRL, care realizează transportul deșeurilor rezultate din 
activitățile de prevenire, diagnostic și tratament desfășurate în unitățile sanitare de pe traseul 
Cervenia – Alexandria – Roșiori de Vede – Turnu Măgurele – Tătărăștii de Sus – Videle – Bragadiru 
(drumul european E70). În cazul unor accidente rutiere majore, Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență „A.D. Ghica” Teleorman este dotat cu o autospecială de intervenții în situații de dezastre 
și personal profesionist.  

Municipiul este expus și riscurilor ce pot apărea în timpul transportării materialelor și produselor 
chimice pe cale feroviară, stația Roșiori Nord fiind un important nod de cale ferată și punct de 
triaj. Totodată, transportul prin rețelele magistrale expun municipiul la riscuri tehnologice 
suplimentare prin intermediul magistralelor de gaze naturale care alimentează municipiul 141. 

La nivelul municipiului nu există agenți economici și/sau utilizatori de apă care pot produce 
poluarea accidentală a unor cursuri de apă. Totodată, municipiului nu este expus nici la riscuri 
biologice, neexistând ferme de animale pe teritoriul acestuia.  

O altă problemă importantă în cazul riscurilor antropice este constituită de infrastructura și 
gestionarea utilităților publice, respectiv a prezenței stațiilor de epurare, centrelor de 
gestionare/depozitare deșeuri, precum și a rețelelor edilitare subterane și/sau supraterane, în 
special a celor aflate într-o stare de degradare, fără a fi realizate lucrări de 
reabilitare/modernizare. Astfel, în cazul rețelelor edilitare din municipiul Roșiori de Vede, în 
special în cazul celor de alimentare cu apă, de canalizare se află într-o stare avansată de uzură, 
fiind necesare acțiuni extinse de modernizare și extindere a acestora pentru a evita producerea 
unor eventuale accidente cu impact asupra așezărilor umane 142. Stația de epurare din municipiu 
nu prezintă un risc, aceasta aflându-se într-o stare funcțională bună.  

În ceea ce privește gestiunea deșeurilor, se remarcă prezența unor terenuri libere în zona 
periferică a municipiului pe care se depozitează în mod ilegal deșeuri menajere și deșeuri din 
construcții, inclusiv în zona de agrement. Astfel, sunt necesare acțiuni de eliminare a deșeurilor 
existente și de stopare a viitoarelor depozitări ilegale. 

 

 

141  Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Teleorman, Plan de analiză și 
acoperire a riscurilor identificate la nivelul județului Teleorman, 2015 
142 Raport de Mediu pentru Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de Urbanism 
municipiul Roșiori de Vede, 2016 și cf. datelor furnizate de APA SERV S.A.  
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10.4.3. IMPACTUL PROGNOZAT AL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Agenția Europeană de Mediu clasifică schimbările climatice ca fiind una dintre cele mai mari 
amenințări asupra mediului, cadrului social și a celui economic. Cele mai mare preocupări sunt 
legate de creșteri ale temperaturilor medii globale ale apei și ale oceanului, o topire extinsă a 
zăpezii și gheții și creșterea globală medie a nivelului mării. Unul dintre motivele principale 
considerate ca fiind foarte posibile pentru încălzirea globală este reprezentant de emisiile de gaze 
cu efect de seră provenite din activități umane 143. 

Creșterea temperaturilor medii anuale și fluctuațiile precipitațiilor au efecte directe asupra florei 
și faunei, cu majoritatea speciilor faunistice fiind foarte sensibile la schimbările climatice. Acest 
lucru este accentuat și de schimbările climatice asociate cu pierderea sau fragmentarea 
habitatului, precum și poluarea. Toate acestea pot conduce la scăderea semnificativă sau chiar 
dispariția anumitor specii 144. Schimbările climatice prezintă un risc și pentru sănătatea umană, 
evidențiat prin creșterea numărului deceselor cauzate de căldură, precum și prin modificarea 
distribuției anumitor boli 145. 

La nivel național, conform INMH București, temperatura medie din perioada 1901-2000 a crescut 
cu 0,3°C pe întreg teritoriul, creșterea fiind mai accentuală în regiunile de sud și de est (0,8°C). 
Temperaturile ridicate se remarcă cu precădere după anul 1961 și, în special, după anul 2000, 
când frecvența zilelor tropicale (maxima zilnică mai mare de 35°C) a crescut substanțial, scăzând 
totodată și zilele de iarnă (maxima zilnică mai mică de 0°C) 146. 

La nivel județean, conform măsurătorilor realizate în cadrul stației Alexandria, în intervalul 1961-
2014 s-a înregistrat o creștere a temperaturii medii anuale de aproximativ 0,02°C/an, precum și o 
scădere liniară a precipitațiilor anuale (0,14 mm/an) 147.  

Impactul prognozat al schimbărilor climatice este mai ridicat în județul Teleorman și în municipiul 
Roșiori de Vede față de alte zone din teritoriul național (zonele vestice și de nord), acesta aflându-
se în teritoriul sudic național unde sunt prognozate atât creșteri semnificative ale temperaturii, 
cât și fluctuații ale precipitațiilor anuale. Conform proiecțiilor făcute la nivel național, față de 
intervalul 1971-2000 pentru municipiul Roșiori de Vede sunt prognozate următoarele schimbări 
148: 

 

143  Agenția Europeană de Mediu, Despre schimbările climatice. Disponibil online la: 
https://www.eea.europa.eu/ro/themes/climate/about-climate-change  
144 APM Teleorman, Raportul anual privind starea mediului în județul Teleorman, 2019 
145  Comisia Europeană, Consecințele schimbărilor climatice. Disponibil online la: 
https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_ro  
146 APM Teleorman, Raportul anual privind starea mediului în județul Teleorman, 2019 
147 APM Teleorman, Raportul anual privind starea mediului în județul Teleorman, 2019 
148 Bojariu et al., Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare, Editura Printech, 
București, 2015 
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• O creștere medie a temperaturii pe perioada iernii de până la 1,7°C în intervalul 2021-
2050, respectiv de până la 4,6°C vara în intervalul 2070-2099 (scenariul RCP 8.5); 

• Scăderea cu până la 5% a cantității medii a precipitațiilor pe perioada verii în intervalul 
2021-2050 și cu până la 10% în intervalul 2070-2099 (scenariul RCP 8.5); 

• O creștere semnificativă a zilelor tropicale, existând cu până la 18 zile mai mult pe an cu 
temperatura minimă mai mare de 20°C în perioada 2021-2050 (scenariul RCP 4.5). 

 

Luând în considerare aceste schimbări climatice, precum și efectele identificate până în prezent 
ca urmare a modificării parametrilor climatici, în special după anul 2000, în județul Teleorman și, 
implicit, în municipiul Roșiori de Vede, cel mai afectat sector economic este agricultura. Culturile 
anuale de cerealiere și prășitoare sunt considerate ca fiind cele mai vulnerabile datorită deficitului 
de apă de pe perioada verii, ca urmare a scăderii precipitațiilor. Astfel, se recomandă reorientarea 
către specii și culturi ce pot tolera temperaturi mai ridicate și lipsa apei 149.  

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) al municipiului, aprobat în 2017, prezintă un 
calcul detaliat al emisiilor de CO2 din principalele sectoare, la nivelul anului 2014. Conform datelor 
din PAED, clădirile, echipamentele și instalațiile municipale sunt responsabile pentru cea mai mare 
parte dintre emisiile de CO2 de la nivel local (48%), acestea fiind urmate de iluminatul public 
(42,5%) și de clădirile rezidențiale (5,8%). 

TABEL 48 - EMISII DE CO2 ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE, 2014 

SECTOR EMISII DE CO2 (t CO2) 

Clădiri, echipamente / instalații municipale 1.083,13 

Clădiri rezidențiale 130,38 

Iluminat public 959,77 

Parc auto municipal 80,86 

Total 2.253,96 

Sursă: PAED Municipiul Roșiori de Vede, 2017 

MĂSURI DE ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE | Agenda 2030 pentru Dezvoltare 
Sustenabilă abordează subiectul schimbărilor climatice cauzate de gazele cu efect seră, fiind 
evidențiată necesitatea cooperării la nivel internațional cu scopul accelerării procesului de 
reducere a emisiilor cu efect de seră. Astfel, se dorește a fi menținută creșterea temperaturii medii 
la nivel global sub 2o C sau 1,5°C peste nivelurile preindustriale. În acest context, agenda propune 
Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 13 orientat către o acțiune urgentă pentru combaterea 

 

149 Municipiului Roșiori de Vede, Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă și Clima în Municipiul 
Roșiori de Vede, 2017 
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schimbărilor climatice și impactului acestora. Obiectivul dispune și de o serie de sub-obiective, 
după cum urmează 150:  

• 13.1 Consolidarea rezistenței și a capacității de adaptare la pericolele legate de climă și 
dezastrele naturale din toate țările; 

• 13.2 Integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politicile, strategiile și 
planificarea naționale; 

• 13.3 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale în ceea ce 
privește atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și avertizarea 
timpurie; 

• 13.A Punerea în aplicare a angajamentului asumat de țările dezvoltate părți la Convenția-
cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice în vederea mobilizării în comun a 
100 miliarde de dolari anual până în 2020 din toate sursele pentru a răspunde nevoilor 
țărilor în curs de dezvoltare în contextul acțiunilor semnificative de atenuare și 
transparență în ceea ce privește punerea în aplicare și operaționalizarea deplină a Fondului 
verde pentru climă prin valorificarea acestuia cât mai curând posibil; 

• 13.B Promovarea mecanismelor de creștere a capacității de planificare și gestionare 
eficientă a schimbărilor climatice în țările cel mai puțin dezvoltate și statele mici insulare 
în curs de dezvoltare, inclusiv concentrarea asupra femeilor, tinerilor și comunităților 
locale și marginalizate. 

 

La nivel local, Planul de Acțiune privind Energia Durabilă  este principalul document care ghidează 
acțiunile de reducere a efectelor schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, propunând o 
serie de măsuri și proiecte care să vizeze inclusiv reabilitarea clădirilor publice sau a blocurilor de 
locuit, îmbunătățirea sistemului de iluminat public sau adoptarea unor mijloace de transport cu 
emisii reduse, în vederea reducerii cantității de emisii de CO2 produse la nivel municipal. Ținta 
municipiului este de a reduce emisiile cu cel puțin 40% până în anul 2030, în conformitate cu 
angajamentele asumate o dată cu semnarea Convenției Primarilor (HCL nr. 57/2016).  

Nu în ultimul rând, o resursă importantă în adaptarea la schimbările climatice este fondul de spații 
verzi, acesta contribuind în mod direct la reducerea gazelor cu efect de seră. Astfel, este necesar 
ca municipiul Roșiori de Vede să asigure conservarea și extinderea spațiilor verzi de pe teritoriul 
municipiului, inclusiv a pădurilor, în vederea creșterii adaptabilității la efectele schimbărilor 
climatice. 

 

 

150 Guvernul României, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă – Goal 13: Climate Action. 
Disponibil online la: http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/goals/sdg13/  
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10.5. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Pe teritoriul municipiului există resurse de 
materiale de construcții (nisipuri, argile și 
pietrișuri). 

Resursele de apă din municipiu reprezintă un 
important potențial peisajer și de păstrare a 
biodiversității de pe teritoriul administrativ. 

80% din suprafața totală a municipiului este 
reprezentată de terenuri agricole, aproximativ 
81,6% dintre acestea fiind cultivate la nivelul 
anului 2020. 

Pe teritoriul administrativ se regăsește 5% din situl 
ROSCI0386 Râul Vedea. 

Corpurile de apă de suprafață sunt încadrate ca 
având o stare moderată sau bună. 

Toate apele uzate colectate pe teritoriul 
municipiului sunt epurate. 

  

Municipiul dispune de suprafețe foarte reduse de 
pădure (sub 5% din suprafața totală) în comparație 
cu media națională de 31%. 

Cantitățile de dioxid de azot și de ozon au suferit o 
ușoară creștere în perioada 2015-2019, punând 
presiune pe starea calității aerului. 

Sectorul energetic este principalul generator al 
particulelor de suspensie PM 2,5 (66,51%) și al 
monoxidului de carbon (56,05%) de pe teritoriul 
municipiului 

Agricultura este principalul responsabil pentru 
emisiile de particule în suspensie PM10 (74,85%) și 
de amoniac (99,24%). 

Traficul rutier reprezintă o sursă semnificativă de 
degradare a calității aerului și de poluare fonică, 
principala contribuție fiind atribuită autoturismelor. 

Starea chimică a râului Vedea este una slabă, 
cauzată de depășirea standardului de calitate pentru 
concentrația maximă admisă pentru mercur. 

Există specii invazive care se dezvoltă pe teritoriul 
municipiului, amenințând structura ecosistemelor 
naturale (salcâm) sau a sănătății populației 
(ambrozia). 

Suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor (11,07 
mp/locuitor) este mult sub limita minimă de 26 
mp/locuitor, reglementată prin legislația  în vigoare. 

Municipiul este printre localitățile din județ cu cea 
mai ridicată predispoziție la fenomene 
meteorologice periculoase.   

Lucrările hidrotehnice de pe râul Bratcov sunt 
insuficiente în contextul apărării împotriva 
inundațiilor. 

Municipiul este expus la o serie de riscuri 
tehnologice cauzate de transportul și depozitarea 
produselor periculoase, în special prin transporturile 
realizate pe cale ferată sau prin intermediul 
magistralelor de gaze. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Disponibilitatea fondurilor nerambursabile pentru 
intervenții și proiecte care vizează protejarea 
mediului, dezvoltarea durabilă și adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice. 

Potențial ridicat de utilizare a energiei solare, 
marcat de localizarea municipiului în zona sudică a 
teritoriului național unde radiația solară globală 
este cea mai ridicată (1.450 kWh/mp). 

Implementarea măsurilor de conservare a ariei 
protejate naturale Râul Vedea (care se întinde 
parțial și pe teritoriul municipiului Roșiori de 
Vede), incluse în Planul de Management al sitului. 

Situarea municipiului într-o zonă cu risc seismic 
ridicat (accelerație de 0,28 g). 

Schimbările climatice ce vor afecta în mod direct 
zona sudică a teritoriului național prin creșterea 
temperaturii cu până la 1,7°C și scăderea cu 5% a 
precipitațiilor până în 2050. 

Apariția sau extinderea speciilor invazive, care pot 
afecta ecosistemele locale și sănătatea populației. 

Degradarea calității aerului ca urmare a creșterii 
traficului de tranzit. 

Extinderea zonelor cu potențial risc biologic (ferme 
de animale) în vecinătatea municipiului. 

 

10.6. CONCLUZII, PRINCIPALELE PROVOCĂRI ȘI POSIBILE 
INTERVENȚII/RECOMANDĂRI 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Resurse limitate de spații verzi în intravilanul 
municipiului (11,07 mp/ locuitor). 

Creșterea suprafețelor de spațiu verde din 
interiorul municipiului, în vederea atingerii 
suprafeței minime de 26 mp/locuitor,  
reglementată prin legislația  în vigoare.  

Sectorul energetic este unul dintre principalele 
surse de poluare a aerului cu pulberi în suspensie 
(PM 2,5) și monoxid de carbon.  

Utilizarea unor surse de energie cu impact mai 
redus asupra calității aerului, precum energia 
solară sau biogazul.  

Rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare se 
află într-o stare avansată de uzură fapt ce conduce 
la poluarea accidentală a solului și apelor 
subterane 

Reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelelor 
edilitare la nivelul întregului municipiu.  

Prezența speciilor de plante invazive pe teritoriul 
municipiului.  

Controlul extinderii zonelor unde sunt prezente 
astfel de specii.  

Eliminarea speciilor care prezintă un risc ridicat 
pentru sănătatea populației (de exemplu 
ambrozia).  
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Traficul rutier reprezintă o sursă semnificativă de 
degradare a calității aerului și de poluare fonică. 

Restricționarea accesului vehiculelor grele în 
interiorul municipiului. 

Orientarea transportului local către mijloace de 
transport mai prietenoase cu mediul (transport 
public electric, mers pe jos, bicicletă etc.). 

Riscul la inundații mai accentuat de-a lungul 
canalului Bratcov, cauzat de insuficiența lucrărilor 
de apărare existente.  

Extinderea lucrărilor hidrotehnice care să limiteze 
riscul pe traseul pârâului de pe teritoriul 
municipiului.  

Creșterea temperaturii medii anuale și scăderea 
precipitațiilor ca urmare a schimbărilor climatice 
prognozate. 

Conservarea și extinderea spațiilor verzi de pe 
teritoriul municipiului. 

Conservarea corpurilor de apă cu rol în atenuarea 
efectelor negative ale schimbărilor climatice.  

Adaptarea agriculturii din punct de vedere al 
speciilor cultivate la noile condiții climatice 
(orientare către specii ce suportă temperaturi mai 
ridicate și care nu necesită cantități extinse de apă, 
în special pe perioada verii).  

Pe terenurile virane din zonele periferice ale 
municipiului se depozitează ilegal deșeuri. 

Măsuri de iginenizare ale terenurilor în cauză.  

Aplicarea sancțiunilor pentru entitățile care 
depozitează ilegal deșeuri.  

Controlul constant al terenurilor virane, degradate 
sau cu potențial de a fi utilizate în vederea 
depozitării ilegale ale deșeurilor.  
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11. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

Niciun demers de planificare strategică nu este aplicabil în absența resorturilor instituționale care 
fac posibilă operaționalizarea activităților, proiectelor și planurilor de acțiune ale acesteia. 
Preluarea și executarea concretă a planurilor de acțiune stabilite prin documente strategice, cum 
este Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană,  este reprezentată de capacitatea administrativă 
sau instituțională.  

Legislația românească definește capacitatea administrativă ca fiind ansamblul resurselor 
materiale, instituționale și umane de care dispune o unitate administrativ-teritorială, precum și 
acțiunile pe care le desfășoară aceasta pentru exercitarea competențelor stabilite prin lege (Legea 
nr. 195/2006 – Legea-cadru a descentralizării, cap. 1, art. 2). Este vorba despre acea componentă 
a unei organizații care constă în utilizarea eficientă a resurselor umane, resurselor financiare, 
materiale și a procedurilor, pentru realizarea eficientă a activităților specifice și atingerea 
obiectivelor strategice și operaționale stabilite. 

FIGURA 164 – COMPONENTELE CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

Sursă: Prelucrare proprie 

Prin urmare, cele trei componente esențiale ale capacității administrative sunt prezentate în 
cadrul figurii de mai jos: 

Resurse 
materiale

Proceduri 
Resurse 
umane
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FIGURA 165 – CONDIȚII PRIVIND EXISTENȚA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

Sursă: Prelucrare proprie 

De regulă, orice activitate care vizează inițierea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 
politicilor locale se realizează de către Consiliul Local și de către aparatul de specialitate al 
primarului.  

Conform OUG nr.57/2019, aparatul de specialitate al primarului include totalitatea 
compartimentelor funcționale, fără personalitate juridică, de la nivelul unității/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, precum și secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-
teritoriale. 

De aceea, existența unei capacități instituționale pentru operaționalizarea cadrului strategic 
existent la nivelul comunității revine de cele mai multe ori aparatului de specialitate al primarului. 

Mai mult, analiza de față privind capacitatea administrativă a municipiul Roșiori de Vede în ceea 
ce privește implementarea Planului de Acțiune al SIDU și atingerea obiectivelor și țintelor stabilite 
de acesta va viza următoarele: 

• Analiza politicilor de resurse umane; 

• Analiza resurselor materiale și financiare ale instituției; 

• Analiza sistemului de proceduri și instrumente de lucru existente. 

 

11.1. RESURSE UMANE 

Indiferent de natura sau calitatea procesului de planificare strategică, succesul demersului are în 
centru resursele umane angrenate în procesul de stabilire și realizare a obiectivelor instituționale.  

Un proces eficient și 
previzibil  de  luare  a 
deciziilor la nivel 
instituțional

Nivel optim de 
responsabilizare a 
structurilor instituției și a 
celor subordonate 

Eficacitate 
organizațională



 

 
www.poca.ro 

 
360 

 

Din punct de vedere organizatoric, atribuțiile legale sunt exercitate de Primăria Municipiului 
Roșiori de Vede prin intermediul aparatului tehnic de specialitate și prin instituțiile aflate sub 
autoritatea sa. Conform HCL nr.167/28.11.2019, Primăria Municipiului Roșiori de Vede este 
structurată după cum urmează: 

TABEL 49 – STRUCTURA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE 
PRIMAR 

ADMINISTRATOR PUBLIC 

VICEPRIMAR 

BIROU ADMINISTRATIV 

COMPARTIMENT AUDIT 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE 

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL 

COMPARTIMENT CONTENCIOS 

COMPARTIMENT SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ 

COMPARTIMENT PENTRU PROBLEMELE RROMILOR 

DIRECȚIA POLIȚIE LOCALĂ 

Serviciul Ordine și Liniște Publică, Evidența 
Persoanelor, Pază Patrimoniu 

Compartiment Ordine și Liniște Publică, Evidența 
Persoanelor 

Compartiment Pază Patrimoniu 

Compartiment Control Comercial, Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului 

Compartiment Circulație pe Drumurile Publice 

DIRECȚIA ARHITECT ȘEF 

Serviciul Achiziții și Managementul 
Proiectelor 

Compartiment Dezvoltare Locală 

Compartiment Achiziții 

Biroul Investiții Publice, Autorizări 
Construcții, Planificare Urbană și Avize 

Compartiment Investiții Publice 

Compartiment Autorizări Construcții, Planificare 
Urbană și Avize 

Compartiment Banca de Date Urbane, Cadastru 

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE 

Serviciul Persoane Juridice, Contracte, Fond Locativ și Asociații de Proprietari 

Birou Persoane Fizice 

Compartiment Contabilizare Venituri Trezorerie 

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
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Compartimentul Autoritate Tutelară, Alocații, Protecția Copilului și Familiei, a Persoanei cu Dizabilități 

Compartiment Asistență Socială a Familiei și Persoanei Singure, Ajutor Social 

Compartiment Creșa Municipală 

Compartiment Centrul de Zi 

Compartiment Asistență Medicală Comunitară și Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ 

Compartiment Asistenți Personali pentru Persoane cu Dizabilități 

Căminul de Bătrâni și Adăpostul de Noapte 

Cantina de Ajutor Social 

Centrul de zi „Clubul Pensionarilor” 

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 

Birou Zone Verzi, Administrarea Pieței și 
Oborului 

Compartiment Zone Verzi 

Compartiment Administrarea Pieței și Oborului 

Compartiment Monitorizare Servicii Publice de Interes Local 

Compartiment Administrare Izlaz, Acumulări Apă 

Compartiment Administrare Imobile Instituții de învățământ și Sănătate, Săli de sport și Stadioane 

Compartiment Administrare Cimitire, Rețele Edilitare, Administrare Străzi și Iluminat Public 

Compartiment Transport Public Local, Înregistrare Autovehicule Neînmatriculate 

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative, Arhivă, Registratură 

Compartiment Informații Publice 

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 

SERVICIUL OPERARE ȘI MENTENANȚĂ CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ 

Sursă: https://www.primariarosioriidevede.ro/attachments/article/82/Organigrama.pdf 

Din punct de vedere al relațiilor de colaborare, Administrația Publică Locală realizează relații de 
colaborare, vizând asigurarea unui climat de ordine și siguranță socială cu instituții precum: 
judecătoria, parchetul, poliția, unitățile școlare (7 grădinițe, 6 școli generale, Colegiul Național 
Anastasescu, Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Liceul Agroindustrial, Liceul Economic, Școala 
Profesională Auto) și unitățile sanitare (Spitalul CARITAS, Policlinica, Spitalul TBC). 
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Pe lângă acestea, conform HCL nr.39/31 martie 2003 151, Consiliul Local are în subordinea lui 
următoarele instituții de cultură de interes local: 

• Casa de Cultură; 

• Muzeul de Istorie; 

• Biblioteca Publică Municipală „Gala Galaction”. 

De asemenea, Primăria Municipiului Roșiori de Vede are calitatea de autoritate tutelară pentru 
societățile publice din subordine și anume: 

• SC URBIS SERVCONSTRUCT SA; 

• SC TERMA CONFORT SRL. 

 

Pentru acestea, conform art. 58 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport 152 privitor 
la activitatea regiilor autonome și societăților comerciale aflate sub tutela sa. 

În acest sens, Primăria Municipiul Roșiori de Vede se bazează pe activitatea unui număr de 309 de 
angajați ai aparatului tehnic de specialitate al Primarului, distribuiți în cadrul a:  

• 4 Direcții; 

• 7 Servicii; 

• 4 Birouri; 

• 33 de Compartimente. 

 

În Primăria Municipiului Roșiori de Vede sunt prevăzute, conform organigramei, un număr de 735 
de posturi, atât pentru funcționari publici (607 de posturi – 80%), cât și pentru personal 
contractual (124 de posturi – 20%). În prezent, în cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede își 
desfășoară activitatea un număr de 567 de angajați, funcționari publici și personal contractual. 

 

151  https://www.primariarosioriidevede.ro/index.php/ro/statutul-unitatii-administrativ-
teritoriale  
152 
https://www.primariarosioriidevede.ro/attachments/article/321/RAPORT%20ACTIVITATE%20A
NUL%202019%20-
SOCIETATI%20COMERCIALE%20AFLATE%20SUB%20AUTORITATEA%20MUNICIPIULUI%20ROSIO
RII%20DE%20VEDE.pdf  
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FIGURA 166 – DISTRIBUȚIA PE CATEGORII A PERSONALULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 
ROȘIORI DE VEDE 

 

Sursă: Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

În cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede sunt prevăzute 131 de posturi de funcționari 
publici și de execuție. Dintre acestea, sunt ocupate 107, 1 este temporar ocupat, iar 23 sunt 
vacante sau temporar vacante.  

Cei mai mulți funcționari publici de execuție din Primăria Municipiului Roșiori de Vede sunt cei 
care ocupă posturile de consilier superior, cu un grad de senioritate mai mare de 7 ani – 66%, fiind 
urmați de cei care au o vechime între 1 și 5 ani – consilieri asistenți – 6%. Cei cu o vechime între 5 
și 7 ani – consilierii principali, reprezintă o proporție de 6%, în timp ce funcționarii publici 
debutanți sunt complet absenți din schema Primăriei. 

14
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6
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Număr total de funcții publice de conducere Număr total de funcții publice de execuție
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FIGURA 167 – DISTRIBUȚIA FUNCȚIONARILOR PUBLICI ÎN FUNCȚIE DE SPECIALITATEA 
STUDIILOR 

 

Sursă: Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

În ceea ce privește vârsta funcționarilor publici care își desfășoară activitatea în cadrul Primăriei 
Municipiului Roșiori de Vede, majoritatea acestora - 88%, au vârste cuprinse între 40 și 64 ani, în 
timp ce restul au sub 39 de ani. Informații mai detaliate sunt prezentate în figura de mai jos. 

FIGURA 168 – DISTRIBUȚIA FUNCȚIONARILOR PUBLICI PE INTERVALE DE VÂRSTĂ 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor disponibile la http://www.anfp.gov.ro/opendata.aspx 

Creșterea capacității instituționale și adaptarea acesteia la provocările instituționale este critică 
pentru succesul politicilor promovate de Primăria Municipiul Roșiori de Vede. De aceea, 
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elaborarea și menținerea unui sistem eficient de formare și perfecționare profesională, planificat, 
implementat și monitorizat permanent este vital pentru succesul instituției. 

Cariera funcționarilor publici este guvernată de un cadru normativ general aplicabil funcției 
publice, politicile de perfecționare profesională reprezentând o secțiune importantă a acesteia. 
Acestea instituie atât dreptul, cât și obligația funcționarilor publici și a autorităților publice în care 
aceștia își desfășoară activitatea de a își îmbunătăți continuu pregătirea profesională și de a 
dobândi noi abilități și competențe. Principalele prevederi legale în acest domeniu sunt conținute 
de: 

• Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici; 

• Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 
profesională a funcționarilor publici. 

 

Analizele derulate în cazul Primăriei Municipiul Roșiori de Vede au relevat faptul că aplicarea 
prevederilor legale este îndeplinită în oarecare măsură la nivel formal. În acest sens, se elaborează 
anual un plan de formare profesională pe baza analizelor de nevoi realizate de compartimente. 
Acesta nu este, totuși, implementat integral din rațiuni de aglomerare cu sarcini a personalului. 

FIGURA 169 – SUME PLANIFICATE VERSUS SUME EXECUTATE PENTRU FORMARE 
PROFESIONALĂ, 2016-2019 

 

Sursă: Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

În termeni de bugete alocate formării personalului, în cei patru ani care intrat în analiză, bugetele 
prevăzute inițial nu au fost executate conform planificării, anii 2015 și 2016 marcând procente de 
83% și 73%, iar 2017 și 2018 procente de 14%.  
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Tipurile de formare profesională la care angajații PMA au avut acces includ participarea la 
evenimente de formare profesională de tipul cursurilor pe termen scurt (3-5 zile), susținute de 
furnizori de formare, conferințe și seminarii. 

FIGURA 170 – NUMĂRUL DE EVENIMENTE DE FORMARE PE DOMENII, 2016-2019 

 

Sursă: Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Concret, în ultimii 4 ani incluși în perioada de analiză, 93 de persoane au participat la 86 de cursuri 
de formare și specializare certificată, cum sunt cele în domeniile managementului performanței 
la nivel strategic, planificare strategică, prelucrarea datelor cu caracter personal, integritate și 
deontologie în poliția locală sau achiziții publice. O listă mai extinsă este prezentată în tabelul 
următor. 

TABEL 50 – CURSURI DE FORMARE ȘI SPECIALIZARE DESTINATE ANGAJAȚILOR PMA, 2016-
2019 

2015 2016 2017 2018 

Control financiar 
preventiv și control 
financiar de gestiune;  

Contractul: încheiere, 
modificare, încetare și 
efecte; 

Managementul și 
gestiunea informațiilor 
inclusive cele 
clasificate; 

Responsabil cu 
protecția datelor cu 
caracter personal în 
instituția publică,  

Curs de utilizare 
S.E.A.P.  (Sistemul 
Electronic de Achiziții 
Publice); 

Executarea silită în 
cazul insolvenței și al 
falimentului;  

Reforma Sistemului 
National de Achiziții 
Publice Noile 
reglementări  

Formare inițială în 
domeniul ordinii și 
liniștii publice și a 
circulației rutiere, 

12

9

6

3

2
2

Achiziții publice Management financiar Management public

Managementul proiectelor Etica si integritate publica
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2015 2016 2017 2018 

Noutăți și bune 
practice naționale și 
internațional în 
atribuirea contractelor 
de achiziții publice, 
Guvernanță  
corporativă și 
managementul riscului 
în sectorul public; 

Curs proiect 
management  

legislative și 
instituționale; 

Reuniunea anuala a 
experților și 
specialiștilor în 
domeniul achizițiilor 
publice; 

Control managerial 
intern, Implementare, 
standarde, proceduri; 

Administrație, investiții 
și economie publică;  

Conferința Legalitatea 
cheltuirii fondurilor în 
instituțiile și 
autoritățile publice; 

 

Audit, Administrație, investiții 
și economie; 

Conferința Achiziții 
publice; 

 

Managementul 
serviciilor publice,  

Noutăți privind 
organizarea și 
funcționarea poliției 
locale: 

Managementul 
proiectelor în 
instituțiile publice; 

 

Responsabil de mediu,  Managementul 
informațiilor 
clasificate; 

Managementul 
Resurselor Umane; 

 

Managementul taxelor 
și impozitelor locale,  

Contabilitate publică și 
situații financiare, 
instrumente și 
metodologii de lucru; 

Pregătirea, 
Implementarea și 
Controlul Proiectelor 
Europene; 

 

Managementul taxelor 
și impozitelor locale; 

Codul Fiscal și Codul de 
Procedura Fiscală; 

Curs Achiziții Publice – 
Riscuri incompatibilități 
conflicte de interese;  

 

Etica și integritate 
publică; 

Managementul 
structurilor de stare 
civilă și evidenta 
persoanelor; 

 
 

Etica și integritate în 
administrația publică 
locală;  

Management 
performant și practice 
eficiente în 
administrația publică; 
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2015 2016 2017 2018 

Expert în achiziții 
publice; 

Competente esențiale 
în management și 
proiecte; 

  

Planificare sectorială; Managementul 
timpului și stresului în 
activitatea 
funcționarului public; 

  

Măsuri legislative în 
domeniul asistenței 
sociale și protecției 
copilului; 

Cultura 
organizațională, mediul 
de lucru și evaluarea 
performanțelor; 

  

Scrierea proiectelor cu 
finanțare europeana,  

Impozite și Taxe Locale, 
noutăți legislative în 
domeniul financiar 
contabil; 

  

Urbanism și 
amenajarea teritoriala,  

Contabilitate publica și 
situații financiare, 
instrumente și metode 
de lucru; 

  

Organizarea și 
funcționarea serviciilor 
publice comunitare de 
evidența persoanelor; 

Managementul 
proiectelor; 

  

Tendințe în 
managementul 
financiar bugetar; 

Implementarea 
Sistemului FOREXBUG; 

  

Contabilitate publică și 
clasificație bugetară;  

Cadastru și publicitate 
imobiliara, noutăți 
legislative; 

  

Finanțe publice și 
administrarea 
bugetelor; 

Resurse umane: 
raporturi de serviciu, 
de munca, salarizarea 
și pensia; 

  

Control financiar 
preventiv în instituții 
publice; 

Răspundere juridică, 
legislație penală, civilă 
și administrativă 
specifică; 
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2015 2016 2017 2018 

Respectarea și 
promovarea 
drepturilor omului în 
activitatea 
administrației publice 

Conflicte de interese 
“Etica și Integritate; 

  

Comunicare 
organizațională, 
circuitul și 
managementul 
documentelor; 

Probleme practice în 
procesul de 
implementare a noilor 
reglementari privind 
Achizițiile Publice; 

  

Strategia de dezvoltare 
locală și importanța 
acesteia; 

Conferința Achiziții 
Publice; 

  

Legalitate 
instituțională; 

Seminar Elemente de 
noutate achiziții 
publice;   

  

Certificat profesional 
manager transport 
persoane; 

Managementul 
administrative și 
dezvoltarea 
performantelor; 

  

Managementul 
documentelor; 

Managementul 
serviciilor publice; 

  

Politici publice 
anticorupție; 

Impozite sit axe locale 
noutăți legislative în 
domeniul financiar 
contabil, ;   

  

Managementul 
administrației publice, 
aspecte teoretic spete 
și exemple practice; 

Tehnici de comunicare 
eficienta în instituțiile 
publice; 

  

Formare inițială a 
polițiștilor locali;  

Masuri de protecție a 
copilului și asistenta a 
persoanelor aflate în 
nevoi; 

  

Achiziții publice și 
management financiar; 
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2015 2016 2017 2018 

Monitorizarea 
achizițiilor publice; 

 
  

Prevenirea și 
soluționarea 
neregulilor situațiilor 
de fraudare a 
fondurilor europene; 

   

Monitorizarea 
achizițiilor publice din 
sistemul sanitar; 

   

Sursă: Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Per total, în figura de mai jos se poate observa un trend pronunțat descrescător de scădere a 
numărului de evenimente de formare și a participărilor din partea personalului Primăriei 
Municipiului Roșiori de Vede la evenimente de formare.  

FIGURA 171 – NUMĂRUL DE PARTICIPANȚI LA CURSURILE DE PERFECȚIONARE, 2016-2018 

 

Sursă: Primăria Municipiului Roșiori de Vede 
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11.2. SISTEME DE LUCRU 

Instrumentele și sistemele de lucru sunt cele care, alături de resursa umană disponibilă, 
influențează eficiența activităților instituției și succesul cu care sunt îndeplinite obiectivele 
organizaționale și cele ale comunității. 

Datele analizate au indicat că relația cu cetățenii și mediul de afaceri este menținută de către 
Primăria Municipiului Roșiori de Vede prin intermediul paginii proprii de internet 
(www.primariarosioriidevede.ro). Pe website sunt postate informații de interes public legate de 
activitatea Primăriei și Consiliului Local, informații legate de oraș, politicile de urbanism și 
amenajarea teritoriului și evenimente. 

Din datele analizate, nu există alte platforme de comunicare cu publicul, cum ar fi aplicațiile de 
telefoane inteligente. Cu toate acestea, Primăria Municipiului Roșiori de Vede este înrolat pe 
platforma www.ghiseul.ro, fiind astfel posibilă plata impozitelor și taxelor locale online. Pe de altă 
parte, doar 3% din populația municipiului (la 1 ianuarie 2021 conform datelor INS) este înrolată 
pe platformă pentru plata impozitelor. 

Din punct de vedere al utilizării platformelor social media pentru relația cu publicul, pagina de 
Facebook a instituției este activă și înregistrează 2.174 de like-uri, iar 2.306 de persoane urmăresc 
această pagină. 

Primăria Municipiului Roșiori de Vede lucrează în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică. Astfel, proiectele, eventualele modificări 
aduse Hotărârilor Consiliului Local, precum și evenimentele organizate sunt suspuse consultării 
publice, acestea fiind accesibile atât pe site-ul web al primăriei, cât și fizic la sediile acesteia. În 
urma publicării acestora, cetățenii și persoanele juridice interesate pot trimite sugestii și opinii fie 
prin poștă la adresa menționată în fiecare anunț, fie online prin serviciul de email la adresa 
postmaster@primariarosioriidevede.ro. 

Este foarte importantă aplicarea legii în ceea ce privește transparența decizională, pe lângă 
crearea unor instrumente dedicate comunicării neîngrădite cu cetățenii, pe canale cât mai 
accesibile și deschise (chiar social media), dându-le acestora ocazia să ia cuvântul în ședințele 
consiliului general, conform prevederilor acestei legi. 

Conform raportului de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2019 153, accesul la 
informațiile de interes public a fost una foarte bună, resursele umane și materiale disponibile 
pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public fiind suficiente. 

În ceea ce privește informațiile și documentele comunicate din oficiu, acestea au fost publicate pe 
pagina de internet a primăriei, la sediul instituției sau în presă, fiind astfel accesibile tuturor 
actorilor interesați. Totodată, pentru anul 2019 se înregistrează un număr total de 15 solicitări de 

 

153  https://www.primariarosioriidevede.ro/index.php/ro/informatii-de-interes-public/legea-nr-
544-2001  
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informații de interes public (10 de la persoane fizice și 5 de la persoane juridice), majoritatea fiind 
transmise pe suport electronic (13 solicitări din 15). 

Pentru soluționarea acestor solicitări, 13 dintre acestea au fost soluționate favorabil în termen de 
10 zile și doar 2 au fost soluționate în termen de 30 zile. Majoritatea acestora (14 solicitări din 15) 
au fost comunicate electronic și doar 1 solicitare în format fizic. 

Procesul participativ este unul redus, fiind nevoie de o implicare mai ridicată a cetățenilor în 
procesul decizional. Instrumentele pe care primăria le deține în prezent acoperă doar parțial 
necesarul pentru un proces de implicare a cetățenilor eficient și corespunzător. Astfel, se poate 
observa că situația municipiului Roșiori de Vede nu este una favorabilă, fiind nevoie de o serie de 
măsuri de pentru a atinge un nivel mai ridicat de participare publică care să ajute dezvoltarea 
orașului, ținând cont de necesitățile cetățenilor săi. Lipsesc instrumentele de guvernare 
participativă și implicare cetățenească la nivelul municipiului, pentru realizarea de consultări 
publice, stabilirea unor priorități de investiții, ori procese de bugetare participativă. 

Primăria Municipiului Roșiori de Vede deține, în schimb, un cont 154  pe o platformă de social 
media, unde este urmărit de aproximativ 1.300 de persoane, și este apreciat de peste 1.000 de 
persoane. Informațiile privind activitățile majore ale primăriei sunt de actualitate, însă 
comunicarea cu cetățenii este limitată, neexistând răspunsuri la comentariile primite din partea 
acestora. De asemenea, toate anunțurile sunt postate direct și pe pagina oficială a primăriei 155. 

Trebuie menționat și faptul că primăria actualizează zilnic informațiile de interes ale cetățenilor, 
fiind astfel ușor accesibile diferite secțiuni de interes precum: 

• Licitații; 

• Achiziții publice; 

• Urbanism; 

• Concursuri; 

• Taxe și impozite; 

• Colectare selectivă; 

• C.L.S.U.; 

• COVID-19; 

• Alegeri Locale 2020. 

 

Astfel, cetățenii au parte de informații din surse sigure din care se pot informa corect, în special 
în cazul ultimelor hotărâri, numere de telefon oficiale sau anunțuri oficiale ale Primăriei 
Municipiului Roșiori de Vede. 

 

154 https://www.facebook.com/primariarosiori/  
155 https://www.primariarosioriidevede.ro/index.php/ro/anunturi  
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Mediul electronic se dezvoltă din ce în ce mai mult și nu mai poate fi ignorat de autorități, acestea 
fiind nevoite să se adapteze evoluției tehnologice. De aceea municipalitatea din Roșiori de Vede a 
venit în sprijinul cetățenilor oferind mai multe căi de a interacționa și informa cetățenii. Astfel, pe 
propria pagină electronică pot fi găsite documente de interes public, precum cele privind 
procedurile și actele necesare în ceea ce privește activitatea de urbanism 156 , de construire, 
documente privind sprijinul acordat tinerilor în construirea unei locuinței, formulare de 
completare privind panoul de identificare construcție sau de încheiere execuție lucrări, precum și 
documente ce țin de Direcția de Asistență Socială 157 (adeverințe și cereri pentru asistent personal, 
pentru alocația de stat pentru copii, tichete sociale pentru persoane vârstnice etc.). 

În acest moment, Primăria Municipiului Roșiori de Vede încearcă să își diversifice serviciile de 
comunicare cu cetățeni. Cu toate acestea, serviciile online identificate la nivelul acesteia sunt 
destul de limitate, cetățenii având posibilitatea în acest moment de a plăti impozitele, taxele, 
accizele, contribuțiile către Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF prin platforma 
ghișeul.ro 158. 

În prezent nu se cunoaște capacitatea sistemului existent de a susține noi aplicații, precum și a 
unui număr crescut de date. Astfel, se necesită implementarea unui sistem informațional nou, ce 
poate susține volumul de date aferent tuturor componentelor aflate în structura Primăriei 
Municipiului Roșiori de Vede. 

Deși formularele necesare pentru realizarea solicitărilor de către cetățeni se pot găsi pe site-ul 
web al Primăriei Municipiului Roșiori de Vede și ele pot fi depuse și online prin intermediul 
platformei ghișeul online, procedurile aferente unora dintre solicitări nu pot fi îndeplinite online, 
deoarece presupun obținerea unor documente ce trebuie depuse în format fizic, acest lucru 
îngreunând procesul de soluționare a solicitărilor. 

Conform datelor furnizate de Primăria Municipiului Roșiori de Vede, infrastructura hardware 
disponibilă pentru gestiunea activităților este relativ limitată, 10 PC-uri (desktop) și 16 laptop-uri, 
cu o vechime medie de 3 ani. Practic, doar 8% din personal are acces la computere într-o perioadă 
în care administrația publică din România preia și implementează conceptul de Smart City, prin 
intermediul căruia digitalizarea este integrată tot mai mult în practicile și serviciile publice 
furnizate. 

 

 

 

 

156 https://www.primariarosioriidevede.ro/index.php/ro/directia-arhitect-sef  
157 https://www.primariarosioriidevede.ro/index.php/ro/directia-asistenta-sociala  
158 https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public  



 

 
www.poca.ro 

 
374 

 

11.3. RELAȚII DE COOPERARE INTERNĂ/EXTERNĂ 

„[...] localitățile din România ar trebuie să participe activ în structuri asociative precum Asociația 
Municipiilor din România, Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane, Asociația 
Orașelor din România, sau Asociația Comunelor din România. Aceste asociații au devenit foarte 
active în ultimii ani, elaborând în mod regulat puncte de vedere comune care sunt discutate cu 
membrii guvernului. Chiar dacă localitățile din România vor intra ocazional în competiție pentru 
oameni, investiții și resurse, e foarte important ca ele să știe să colaboreze pentru susținerea unor 
cauze comune” 159. 

Existența unor relații de cooperare cu alte organizații publice și private din țară sau din străinătate 
ajută la crearea unor beneficii evidente pentru dezvoltarea județului și menținerea unor legături 
propice, precum:  

• Promovarea unor proiecte care ar fi dificil de realizat prin mijloace proprii; 

• Creșterea capacității instituționale și a experienței necesare pentru realizarea de proiecte 
și activități; 

• Furnizarea unor mijloace de perfecționare profesională pentru angajați; 

• Implementarea unor intervenții pe o arie mai largă, care depășește limitele teritoriale sau 
pe cele de competențe sectoriale. 

 

Structurile asociative, de cooperare și colaborare din care Municipiul Roșiori de Vede și 
autoritățile administrative publice locale fac parte sunt: 

EUROREGIUNEA „DUNĂREA DE SUD” | Euroregiunea Dunărea de Sud a fost creată în martie 2001, 
și cuprinde asociații de cooperare transfrontalieră din România și Bulgaria. Din partea română, 
sunt membrii ai Euroregiunii următorii: Asociația Dunărea de Sud, formată din Consiliile Locale ale 
municipiilor Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiori de Vede și Zimnicea (județul Teleorman), iar din 
partea bulgară, Asociația „Evroregion Dunav Jug”. Euroregiunea are centru la Sviştov (Bulgaria). 
Această asociație derulează împreună programe de dezvoltare economică și socială, dezvoltă 
relații culturale, științifice și sportive, în scopul de a apropia locuitorii de ambele părți ale frontierei 
și de a găsi soluții la problemele transfrontaliere comune. 

ASOCIAȚIA „EURO-TELEROMAN” | Asociația Euro-Teleorman este o organizație 
neguvernamentală ce reunește ca membri Consiliul Județean Teleorman alături de majoritatea 
Consiliilor Locale din județ. Misiunea asociației este de a promova și reprezenta interesele comune 
ale membrilor săi în relațiile cu autorități locale și regionale, organizații neguvernamentale și 
diverse structuri și instituții de la nivel național și internațional. 

 

159 https://urbanizehub.ro/wp-content/uploads/2017/09/Indrumar-pentru-Primari.pdf  
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Parteneriatul cu Asociația Euro Teleorman a început în anul 2007 și s-a desfășurat pe multiple 
planuri, incluzând realizarea, găzduirea și administrarea integrală a site-ului web al organizației, 
asigurarea de suport tehnic, design și realizare de materiale informative și promoționale.  

Majoritatea administrațiilor locale, precum și administrația municipiului Roșiori de Vede, au 
resurse limitate și cu greu pot să acopere din propriul buget toate nevoile. Aici intervine nevoia 
de a forma relații de cooperare. „Un primar abil știe să creeze parteneriate cu sectorul privat 
(poate, de exemplu, intermedia legătura dintre sectorul privat și sectorul academic), cu societatea 
civilă (susținând inițiative ale comunității) și cu cetățenii de rând (promovând inițiative de genul 
bugetării participative, pentru a implica oamenii în transformarea comunităților în care trăiesc)” 
160. 

Relațiile trebuie astfel formate cu actori din afara localității. Foarte importante pot fi în acest sens, 
de exemplu, parteneriatele cu alte primării. Fiecare primărie are astfel de câștigat pe baza 
schimbului de informații cu alte primării. „Nicio primărie din România nu excelează în toate 
domeniile de activitate și nicio primărie nu are experți pentru toate activitățile întreprinse” 161. 

În ceea ce privește planul extern, Consiliul Județean Teleorman joacă un rol foarte important în 
crearea legăturilor transfrontaliere, astfel că, acesta este membru al unor organizații în cadrul 
cărora derulează relații de cooperare precum: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații 
de Urgență Sud-Muntenia” sau proiectul IMES – Îmbunătățirea managementului situațiilor de 
urgență în regiunea transfrontalieră, realizat în parteneriat cu municipalitatea Svishtov, Bulgaria, 
Fundația pentru Democrație, Cultură și Libertate – Filiala Călărași și Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență „A. D. Ghica” al Județului Teleorman. 

Cooperarea cu partenerii de dincolo de graniță este o necesitate și are obiective clare în procesul 
de rezolvare a unor probleme comune. Deși administrația municipiului Roșiori de Vede nu este 
implicată în mod direct, astfel de proiecte teritoriale ajută indirect la dezvoltarea întregului areal. 
Prin aceste proiecte de cooperare se are în vedere atingerea unor obiective precum:  

• Dezvoltarea economică transfrontalieră integrată; 

• Îmbunătățirea continuă a infrastructurii de transport și comunicații; 

• Administrarea eficientă și integrată a potențialului de care dispune zona; 

• Dezvoltarea de proiecte și programe proprii și/sau în regim de parteneriat cu alte persoane 
fizice și juridice; 

• Elaborarea de strategii, programe, studii și anchete de specialitate cu impact 
transfrontalier. 

 

În stadiul actual, administrația municipiului Roșiori de Vede, este în cea mai mare parte implicată 
în parteneriate menite să sprijine, financiar sau cu expertiză, alte unități administrativ teritoriale 

 

160 https://urbanizehub.ro/wp-content/uploads/2017/09/Indrumar-pentru-Primari.pdf  
161 Idem 
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componente ale municipiului sau din județ. Există, de asemenea, colaborări semnificative între 
administrația publică a municipiului Roșiori de Vede și alte entități, în special cu mediul cultural 
de exemplu sau mediul educațional. Astfel de parteneriate sunt benefice pentru modernizarea și 
eficientizarea proceselor de funcționare a administrației publice, putând astfel să suplimenteze 
expertiza personalului din cadrul aparatului de specialitate a primarului și, totodată, să contribuie 
la dezvoltarea orașului într-un mod inteligent. 

La nivelul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede se identifică o serie de parteneriate și relații de 
colaborare, în special la nivel local, cu organizații și instituții de la nivelul municipiului, cât și la 
nivel județean și regional. La nivel local, actorii publici și privați din domenii de interes precum 
dezvoltare locală și teritorială, economie, educație și formare, sănătate, cultură sau mediu 
reprezintă parteneri cheie pentru Primăria Municipiului Roșiori de Vede sau chiar inițiatori ai 
acțiunilor de dezvoltare. Mai mult, aceștia au și un rol esențial în monitorizarea evoluției 
municipiului și a satisfacției cetățenilor prin relația mai apropiată pe care o pot avea cu teritoriul 
și locuitorii săi. 

În ceea ce privește actorii locali, așa cum a fost menționat, au fost identificate următoarele 
tipologii de actori (administrația publică, instituții publice, societatea civilă și comunitatea) din 
toate domeniile de interes pentru dezvoltarea municipiului: 

• Locuitorii municipiului Roșiori de Vede; 

• Vizitatorii municipiului Roșiori de Vede; 

• Administrația Publică Locală și Județeană: Primăria Municipiului Roșiori de Vede, Consiliul 
Județean Teleorman, Instituția Prefectului, ADR Sud-Muntenia; 

• Instituții în domeniul cultural: Direcția pentru Cultură, Educație, Creație și Sport a Primăriei 
Municipiului Roșiori de Vede; 

• Instituții în domeniul sanitar: Spitalul Municipal CARITAS Roșiori de Vede și Spitalul de 
Pneumoftiziologie Roșiori de Vede; 

• Instituții în domeniul educației: Centrul Școlar de educație incluzivă, Școala Gimnazială 
„Alexandru Depărățeanu”, Grădinița cu program normal nr.2, Grădinița cu program 
normal nr.5, Școala Gimnazială „Zaharia Stancu”, Grădinița cu program prelungit nr.3, 
Grădinița cu program normal nr.6, Școala Gimnazială „Dan Berindei”, Școala Gimnazială 
„Gala Galation”, Grădinița cu program prelungit nr.1, Grădinița cu program normal nr.7, 
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Grădinița cu program prelungit nr.4, Colegiul 
Național „Anastasescu”, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, Liceul Tehnologic „Anghel 
Saligny”, Liceul Tehnologic nr.2, Liceul Tehnologic „Emil Racoviță”, Inspectoratul Școlar 
Județean Teleorman; 

• Instituții în domeniul asistenței sociale: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Teleorman și Direcția de Asistență Socială; 

• Structuri asociative: Euroregiunea Dunărea de Sud și Asociația Euro-Teleorman; 

• Companiile ce își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Roșiori de Vede. 



 

 
www.poca.ro 

 
377 

 

11.4. RESURSE FINANCIARE/BUGETE 

Un principiu pe larg acceptat la nivelul administrației, dar și al economiei, în general, este acela că 
resursele, de orice fel, sunt limitate. Aici se manifestă calitățile activității de management, care 
este responsabilă de asigurarea unui proces cât mai eficient de utilizare a resurselor pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite (eficacitate). 

De aceea, analiza adecvată a capacității financiare a instituției și, de asemenea, identificarea 
surselor de finanțare extra-bugetară a măsurilor și proiectelor este esențială. În același timp, 
limitarea resurselor financiare disponibile impun necesitatea unei prioritizări  a intervențiilor 
publice care să asigure un impact cât mai ridicat al acestora. 

În ceea ce privește echilibrul bugetar per ansamblu, diferența între veniturile totale și cheltuielile 
totale ale municipiului au fluctuat, așa cum se poate observa în graficele de mai joc, culminând cu 
înregistrarea unui excedent bugetar de aproape 24% la nivelul anului 2018 și peste 20% în anul 
2019, conform datelor Institutului Național de Statistică. Având în vedere că acoperirea deficitului 
bugetar se realizează fie prin reducerea cheltuielilor în anul următor, fie prin împrumuturi, un nivel 
ridicat al excedentului poate reflecta o capacitate scăzută a Primăriei Municipiul Roșiori de Vede 
de a susține și dezvolta noi programe și proiecte de investiții. 

FIGURA 172 – CHELTUIELI TOTALE VERSUS VENITURI TOTALE ALE MUNICIPIULUI ROȘIORI 
DE VEDE (EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL, LEI) 

 

Sursă: Datele privind execuțiile bugetare prublicate de DPFBL 
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FIGURA 173 – DEFICITUL/EXCEDENTUL BUGETAR, % 

 

Sursă: INS Tempo online 

În ceea ce privește sursa veniturilor la bugetul local în anul 2019, 34,26% au provenit din venituri 
proprii sub forma cotelor defalcate din impozitul pe venit, alocate de Ministerul de Finanțe și cote 
defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale. Cea  mai mare parte a veniturilor au provenit din 
subvenții, urmate de sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Anii 2018 și 
2019 au marcat o scădere a ponderii veniturilor proprii în veniturile totale ale municipiului cu 
aproape 5% față de anul 2017.  

FIGURA 174 – PONDEREA VENITURILOR PROPRII ÎN VENITURI TOTALE, %, 2015-2019 

 

Sursă: eDemos 

Situația defalcată a veniturilor municipiului Roșiori de Vede la finalul anului 2020 se poate observa 
în graficul de mai jos. 
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FIGURA 175 – SURSE DE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL, 2020 

 

Sursă: Platforma FOREXBUG a Ministerului Finanțelor 

Pe de altă parte, se poate observa o discrepanță între veniturile prognozate și cele obținute la 
finalul anului, ceea poate necesita anumite intervenții în vederea îmbunătățirii procesului de 
colectare, sau o mai bună capacitate de prognoză și planificare bugetară. 
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FIGURA 176 – VENITURI PROPRII PREVIZIONATE VERSUS VENITURI PROPRII OBȚINUTE, 
2015-2019 

 

Sursă: eDemos 

Pe lângă utilizarea propriilor venituri și a finanțării UE pentru a sprijini noi investiții și cheltuieli 
publice, Primăria Municipiul Roșiori de Vede și-a asigurat surse de finanțare suplimentare prin 
împrumuturi contractate atât de la instituțiile de finanțare comerciale, cât și de cele internaționale. 
Este demn de menționat faptul că dispozițiile legale în domeniu permit administrației locale să 
acceseze împrumuturile într-un procent care se ridică la maximum 30% din veniturile proprii 
(Hotărârea Guvernului nr.665/2011). În acest sens, Primăria Municipiul Roșiori de Vede înregistra 
o rată de îndatorare de aproximativ 7,1% în anul 2020, cu previziuni de scădere continuă până în 
anul 2031 de până la 1,31%. 

FIGURA 177 – GRADUL DE ÎNDATORARE AL MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE, %, 2020-2031 
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Sursă: Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Astfel, Primăria Municipiul Roșiori de Vede beneficiază de o anumită flexibilitate în ceea ce 
privește capacitatea de asigurare a unor surse de finanțare suplimentare pentru proiecte de 
investiții, sub forma unor împrumuturi. În acest sens, este necesară o planificare și o prioritizare 
mai clară a investițiilor care urmează să fie sprijinite, cu scopul evident de a finanța investițiile cu 
o rată de rentabilitate financiară ridicată. Pe de altă parte, din consultarea personalului de 
specialitate din cadrul instituției a reieșit faptul că perioada de criză traversată cauzată de 
pandemia de COVID-19, precum și condițiile stricte de creditare, conduc la un interes relativ scăzut 
pentru împrumuturi semnificative, cel puțin pe termen scurt.  

Cheltuielile Primăriei Municipiul Roșiori de Vede au avut un caracter fluctuant, însă crescător în 
intervalul 2015-2019. 

FIGURA 178 – CHELTUIELILE TOTALE ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE, 2015-
2019 

 

Sursă: Datele privind execuțiile bugetare publicate de DPFBL 

În secțiunea de cheltuieli, cele mai ridicate valori s-au înregistrat pentru bunuri și servicii, 
cheltuielile de personal, transporturi și asigurări și asistență socială. Ponderea cheltuielilor cu 
investițiile în totalul cheltuielilor în execuția bugetului local este extrem de mică, indiferent de 
anul analizat, plasându-se, spre exemplu, la finalul anului 2019 (conform datelor INS) la 0,79%. 
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FIGURA 179 – IERARHIA CAPTOLELOR DE CHELTUIELI, 2019 

 

Sursă: DPFBL 

 

11.5. CAPACITATE INVESTIȚIONALĂ 
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financiare internaționale. 
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FIGURA 180 – PONDEREA CHELTUIELILOR CU INVESTIȚIILE ÎN TOTALUL CHELTUIELILOR ÎN 
EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL, % 

 

Sursă: INS Tempo online 

Atât volumul fondurilor alocate susținerii investițiilor, cât și ponderea acestora în totalul 
cheltuielilor Primăriei Municipiul Roșiori de Vede sunt foarte reduse, ceea ce oferă perspective 
relativ scăzute de intensificare a activității de dezvoltare pe termen mediu. 

Din punct de vedere al utilizării surselor de finanțare nerambursabilă pentru stimularea creșterii 
în comunitate, la nivel municipal, ponderea fondurilor europene nerambursabile în bugetul de 
investiții al unității administrativ-teritoriale a fluctuat în ultimii 5 ani, în funcție de disponibilitatea 
surselor de finanțare, cu un vârf în anul 2015, de 92%. În anul 2019, ponderea fondurilor UE în 
bugetul de investiții al municipiului Roșiori de Vede a fost de 26%. Ponderea mai redusă aferentă 
anilor 2016 și 2018 a fost probabil cauzată de indisponibilitatea surselor de finanțare 
nerambursabilă ca urmare a ne-acreditării autorităților de management pentru programe 
operaționale și a întârzierii lansării apelurilor de proiecte sau de progresul calendarului de 
implementare a proiectelor administrate. 

FIGURA 181 – BUGETUL DE INVESTIȚII AL PMA, LEI, 2015-2019 
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Sursă: Datele privind execuțiile bugetare publicate de DPFBL 

FIGURA 182 – PONDEREA FEN DIN BUGETUL DE INVESTIȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI 
ROȘIORI DE VEDE 

 

Sursă: Datele privind execuțiile bugetare publicate de DPFBL 

Trebuie menționat faptul că în ceea ce privește capacitatea de a atrage fonduri nerambursabile, 
aceasta este destul de limitată în comparație cu alte municipii din județ, din motive de capacitate 
instituțională, pentru anul 2019 înregistrându-se pentru proiectele cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, suma de 2.624.259 mii lei. 

FIGURA 183 – SURSELE DE FINANȚARE UTILIZATE DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN 
TELEORMAN PENTRU SUSȚINEREA INVESTIȚIILOR, 2014-2020 

 

Sursă: Ministerul Fonduriloe Europene 

Capacitatea de a atrage surse de finanțare suplimentare, cu precădere pe cele oferite de fondurile 
europene nerambursabile, este esențială pentru susținerea procesului de dezvoltare a județului 
Teleorman și inclusiv a municipiului Roșiori de Vede. Se observă astfel că cele mai multe investiții 
din ultimii ani au fost acordate prin intermediul Programului Operațional Regional (POR), cu 37 de 
proiecte înregistrate, urmate de investițiile cu ajutorul Programului Operațional Capital Uman 
(POCU), cu un număr de 6 proiecte înregistrate. Investițiile POCA, POIM și POC înregistrează un 
număr de 4 proiecte, 3 proiecte și respectiv 1 proiect. 
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Astfel de proiecte care au susținut dezvoltarea municipiului Roșiori de Vede sunt în special cele 
realizate cu ajutorul fondurilor POR, POCA, POC și POCU, preponderent pentru operatori 
economici privați. Pentru perioada 2014-2019 s-au înregistrat astfel un număr de 5 proiecte 162 
realizate cu fonduri POR, 1 proiect 163 realizat cu fonduri POCA, 1 proiect 164 realizat cu fonduri 
POC și 1 proiect 165 realizat cu fonduri POCU. 

Investițiile realizate cu aceste fonduri sunt: 

• „Achiziție de utilaje pentru prelucrarea lemnului” – POR; 

• „Achiziție de echipamente la SC T2 SRL” – POR; 

• „Dezvoltarea de noi capacități de producție a microîntreprinderii SC F.I.L. TECHNOLOGY 
SRL-D pentru execuția produselor de uz gospodăresc din carton” – POR; 

• „Durabilitate. Eficiență. Sănătate – Reabilitarea termică a Spitalului Caritas din municipiul 
Roșiori de Vede” – POR; 

• „Verde prezent în cartierele din Roșiori de Vede” – POR; 

• „SEPA – Simplificarea si eficientizarea procedurilor administrative” – POCA; 

• „DOCIGNITER – AGREGATOR INOVATIV DE DOCUMENTE INTELIGENTE” – POC; 

• „Un viitor mai bun prin eforturi comune în municipiul Roșiori de Vede” – POCU. 

 

Cu toate acestea, resursele disponibile pentru promovarea dezvoltării locale sunt destul de 
limitate, astfel că este importat ca acestea să fie alocate acolo unde se poate aduce cel mai mare 
impact la nivel local. Investițiile private, în special cele făcute de investitori străini, sunt esențiale 
pentru asigurarea unei dezvoltări dinamice a administrației locale și implicit pentru dezvoltarea 
localității. Din păcate, la nivelul administrației municipiului Roșiori de Vede, acest tip de investiții 
nu au fost încă realizate. 

Prin urmare, parcurgerea unui proces riguros de analiză și prioritizare a proiectelor cuprinse în 
planurile de acțiune a documentelor strategice care guvernează activitatea Primăriei Municipiul 
Roșiori de Vede este deosebit de necesar. 

Așa cum se observă în secțiunile anterioare, contractarea de împrumuturi poate constitui o sursă 
suplimentară importantă pentru susținerea unor investiții critice la nivel unității administrativ – 
teritoriale și îmbunătățirea semnificativă a capacității investiționale a comunității. 

Legislația în vigoare permite o rată de îndatorare a unităților administrativ-teritoriale de maximum 
30% din cuantumul veniturilor proprii anuale. La începutul anului 2020, rata de îndatorare a 
Primăriei Municipiul Roșiori de Vede era de 7,1% (conform calculului gradului de îndatorare 

 

162 http://mfe.gov.ro/investitii-por-teleorman/  
163 http://mfe.gov.ro/investitii-poca-teleorman/  
164 http://mfe.gov.ro/investitii-poc-teleorman/  
165 http://mfe.gov.ro/investitii-pocu-teleorman/  
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întocmit la data de 03.03.2020), cu o evoluție în scădere în următorii 10 ani până la 1,31%, ceea 
ce oferă o oportunitate semnificativă de creștere a sumelor alocate pentru proiecte majore de 
investiții care să genereze dezvoltare pentru comunitatea din municipiul Roșiori de Vede. 

11.6. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Pondere ridicată de funcționari publici cu 
experiență de peste 5 ani în instituție. 

Expertiza semnificativă a personalului în 
domeniul elaborării și implementării de 
proiecte finanțate din fonduri nerambursabile. 

Interes ridicat la nivelul Primăriei Municipiului 
Roșiori de Vede pentru aplicarea unor noi 
instrumente de lucru și politici locale și pentru 
promovarea unei relații mai deschise și 
transparente cu cetățenii și mediul de 
afaceri/neguvernamental, concretizat printr-o 
serie de proiecte și inițiative. 

Grad relativ scăzut de îndatorare a Primăriei 
Municipiului Municipiul Roșiori de Vede – 
aproximativ 7 % în anul 2020, ceea ce creează 
premise pentru obținerea de resurse 
financiare pentru proiecte de dezvoltare 

Rata redusă de înnoire a funcționarilor publici 
din instituție. Nu există nici un funcționar public 
debutant, iar cei cu vârsta de până la 30 de ani 
sunt în număr de 4. 

Grad foarte mic de digitalizare și utilizare a 
instrumentelor IT în primărie și în relația cu 
publicul – 26 de computere la peste 300 de 
angajați. 

Pondere extrem de scăzută a cheltuielilor cu 
investițiile în bugetul UAT – sub 1%, conform 
datelor INS. 

Lipsa unui sistem consolidat de proceduri de 
sistem și operaționale care să faciliteze 
coerența activității Primăriei Municipiului 
Roșiori de Vede. 

Cheltuieli ridicate cu bunuri și servicii, asistență 
socială în bugetul propriu al Primăriei 
Municipiului Roșiori de Vede. 

Discrepanță relativ mare între veniturile proprii 
încasate și cele previzionate. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Demararea exercițiului financiar al Uniunii 
Europene 2021-2027, precum și a Programului 
Național de Redresare și Reziliență. 

Accesul la programe externe de formare, 
cursuri profesionale și pregătire continuă 
pentru angajații Primăriei Municipiului Roșiori 
de Vede. 

Colaborarea cu administrații publice locale, 
atât din România cât și de la nivelul Uniunii 

Efectul pandemiei de COVID-19 pe termen 
mediu și lung ce se poate traduce prin alocări 
reduse de resurse financiare de la nivel central, 
dar și o capacitate limitată de a crește veniturile 
proprii ale municipalității dinspre populație și 
agenți economici. 

Modificările de priorități de finanțare de la 
nivelul UE, atât parte a Cadrului Financiar 
Multianual 2021-2027, cât și Planului Național 
de Redresare și Reziliență, ce necesită o 
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Europene, pentru schimbul de bune practici și 
crearea unei rețele de suport reciproc.   

abordare diferită față de perioadele anterioare 
și poate influența capacitatea de absorbție a 
fondurilor de către municipalitate. 

Scăderea sumelor alocate programelor de 
formare profesională a personalului – poate 
afecta capacitatea instituțională. 

11.7. CONCLUZII, PRINCIPALELE PROVOCĂRI ȘI POSIBILE 
INTERVENȚII/RECOMANDĂRI 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE 
POTENȚIAL 

POSIBILE INTERVENȚII 

Creșterea semnificativă a sumelor alocate 
proiectelor de investiții din bugetul propriu. 

Dezvoltarea unui plan coerent de investiții și 
de asigurarea a sumelor necesare pentru 
derularea eficientă a investițiilor, inclusiv prin 
contractarea de împrumuturi. Acestea pot fi 
negociate cu Instituții Financiare Europene și 
Internaționale (Baca Consiliului Europei, Banca 
Europeană de Investiții, BERD etc.). 

Sumele existente pot fi utilizate pentru co-
finanțarea unor proiecte de investiții susținute 
din fonduri europene nerambursabile.  

Creșterea capacității de accesare a fondurilor 
europene nerambursabile și guvernamentale 
în vederea consolidării portofoliului de 
investiții publice generatoare de dezvoltare 
economică și socială locală. 

Investiția în calificarea și profesionalizarea 
continuă a personalului propriu. 

Contractarea de expertiză specializată, însă 
bazată pe indicatori de performanță – 
beneficiile trebuie să depășească semnificativ 
cheltuielile. 

Intensificarea procesului de digitalizare și 
informatizare a activității proprii, cât și a 
instrumentelor de gestiune a relației cu 
publicul. 

Informatizarea aparatului tehnic de 
specialitate atât cu componente hardware, cât 
și software pe baza unui plan multi-anual de 
dotare și stabilirea de priorități de 
informatizare a serviciilor publice cele mai 
solicitate de public.  

Aplicarea unor politici active de întinerire a 
corpului de funcționari publici existent.  

Transformarea posturilor vacante în funcții 
publice de debutanți și asistenți.  
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12. DIAGNOSTIC 

Municipiul Roșiori de Vede reprezintă al doilea centru urban din județul Teleorman ca importanță, 
după municipiul Alexandria, municipiul reședință de județ, cu toate acestea municipiul se 
confruntă cu numeroase provocări de natură socio-economică ce fac municipiul puțin atractiv 
pentru investitori și pentru populația care alege să migreze către centre urbane mai dezvoltate.  

PROVOCĂRI DEMOGRAFICE Din perspectivă demografică, deși municipiul prezintă un raport de 
îmbătrânire demografică mai mic față de restul județului, se remarcă o scădere a numărului de 
locuitori în ultimii 12 ani pe fondul atât a unei rate scăzute a natalității, cât și a mișcării migratorii. 
Remarcând tendințele și prognozele demografice la nivel național, ce indică îmbătrânire 
demografică și scădere a populației, este deosebit de important ca aceste probleme să fie 
abordate prin politici integrate. Totodată, în cadrul municipiului există un procent considerabil de 
persoane care se află în zone dezavantajate (peste 43%), multe dintre acestea locuind în 
gospodării insalubre, ce nu dispun de toate dotările de bază. 

PROVOCĂRI ECONOMICE Municipiul Roșiori de Vede unul dintre localitățile urbane puternic 
afectate de declinul industrial cauzat de închiderea treptată unor importante unități industriale, 
puternic afectat de migrația forței de muncă către alte centre de dezvoltare sau către străinătate 
ca urmare a lipsei locurilor de muncă și puternic afectat de scăderea demografică și îmbătrânirea 
populației. Aceste provocări care au condus la o stagnare a dezvoltării socio-economice a 
municipiului în ultimele două decenii.  

Principalele sectoare care angajează forța de muncă locală desfășoară activități economice slab 
productive, transpuse într-un nivel salarial redus, neatractiv pentru retenția forței de muncă 
(agricultură, industrie ușoară, comerț). O mare parte din salariații din municipiu activează în 
sectoare cu productivitate redusă și nivel slab de calificare, acestea fiind și cele mai afectate de 
economia informală, ceea ce semnalează probleme referitoare la incapacitatea firmelor de a 
susține locuri de muncă pe termen lung, dar și un impact negativ asupra bugetului local.  

Se observă lipsa oportunităților de antreprenoriat și a dezvoltării de IMM-uri, respectiv a 
investițiilor străine în domenii cu valoare adăugată, ceea ce conduce la plasarea municipiului în 
categoria zonelor cu cel mai redus nivel antreprenorial la nivel european.  O altă provocare cu care 
se confruntă municipiul este spiritul antreprenorial redus accentuat de oportunități limitate, un 
mediu de afaceri slab productiv, infrastructură hard și soft deficitară și reducerea numărului de 
tineri.  

Deși sectorul agricol prezintă cel mai mare potențial de dezvoltare, existând un potențial ridicat 
de accesare de  subvenții și finanțări prin intermediul măsurilor europene, acesta se confruntă cu 
o productivitate redusă a muncii cauzată de dotarea tehnică slabă. Sunt necesare operațiuni de 
modernizare și digitizare a procesului și de investiții în consolidarea și dezvoltarea unor forme de 
agricultură ecologică, dar și de campanii de educare și informare a fermierilor în vederea accesării 
de finanțări externe.  
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PROVOCĂRI SOCIALE | În ceea ce privește dotările de sănătate, în general nivelul de accesibilitate 
la acestea este bun, deși calitatea serviciilor medicale, gradul de dotare și numărul de cadre 
medicale nu sunt optime. Multe dintre unitățile sanitare din municipiu nu îndeplinesc criteriile 
esențiale pentru intervenții cu un grad mai mare de complexitate.  

Serviciile sociale sunt în general destul de diversificate, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Cu 
toate acestea, nu există suficiente servicii care să se adreseze specific persoanelor cu dizabilități, 
persoanelor cu nevoi speciale, minorităților provenite din familii în dificultate, iar clădirile în care 
sunt amplasate căminele și adăposturile sociale necesită lucrări de reabilitare și modernizare. 
Multe dintre  persoanele aflate în zone dezavantajate nu dispun de dotări minime necesare pentru 
o calitate corespunzătoare a locuirii. Existența unor zone urbane încadrate în categoria zonelor 
urbane marginalizate face necesară luarea de măsuri de asistență socială care să sprijine 
dezvoltarea acestor comunități.  

La nivelul dotărilor de învățământ, se observă faptul că accesibilitatea este dificilă în ceea ce 
privește nivelul preșcolar și al creșelor, astfel că nu există o distribuție spațială optimă a acestora 
la nivelul întregului municipiu (se remarcă probleme îndeosebi în zonele periferice). De asemenea, 
este nevoie de sporirea calității educației (mai ales având în vedere ratele scăzute de 
promovabilitate în licee), de dezvoltarea și modernizarea a dotărilor din unitățile de învățământ 
și de diversificare a ofertei educaționale, pentru a corespunde cerințelor actuale de pe piața 
muncii. Rata scăzută de promovabilitate în licee face necesară adoptarea de măsuri pentru 
sporirea calității educației.  

Infrastructura de dotări culturale, sportive și de petrecere a timpului liber este în general foarte 
redusă, cu o calitate scăzută a dotărilor publice și este foarte puțin diversificată. Totodată, se 
remarcă o lipsă de promovare a activităților sportive și a celor de loisir. 

PROVOCĂRI ALE DEZVOLTĂRII URBANE | Din perspectiva profilului spațial la nivelul municipiului 
Roșiori de Vede se identifică o serie de disparități în ceea ce privește calitatea locuiri, prin 
existența în zonele periferice a unor areale defavorizate, care oferă condiții foarte slabe de locuire. 

Infrastructura de interes public a municipiului se concentrează în zona centrală fiind observată,  
lipsa unor centralități locale care să formeze nuclee de dezvoltare a comunităților locale. În acest 
sens sunt necesare operațiuni de valorificare a resurselor existente pentru a echilibra structura 
spațială.  

În cadrul ansamblurilor de locuințe colective, o provocare importantă o reprezintă dimensiunile 
reduse ale spațiile interstițiale și organizarea necorespunzătoare a acestora. În cazul cartierelor se 
remarcă nevoia dezvoltării dotărilor de proximitate, în special a spațiilor verzi, a spațiilor de 
socializare destinat tuturor categoriilor de vârste dar și a locurilor de joacă.   

În ceea ce privește spațiile publice de importanță municipală, amplasate adiacent principalelor căi 
de circulații este necesar să se realizeze o serie de proiecte de modernizare și revitalizare a 
acestora. De asemenea, este necesar să se acorde o atenție deosebită extinderii suprafețelor de 
spații verzi, dat fiind faptul că procentul acestora la nivelul întregului municipiu este foarte mic, 
fiind necorespunzător asigurării unui mediu de viață sănătos. 



 

 
www.poca.ro 

 
390 

 

Zona centrală prezintă o calitate slabă a spațiilor urbane și a fondului construit, o imagine 
neunitară, fiind nevoie de o abordare integrată în ceea ce privește demararea unor proiecte de 
regenerare urbană, destinate spațiilor publice, spațiilor verzi, infrastructurii de circulații și 
fondului construit destinat serviciilor publice și locuirii.  

Municipiul Roșiori de Vede dispune de o bună conectivitate în teritoriu, fiind deservit de artere 
importante de infrastructură rutieră și feroviară. Din perspectiva mobilității urbane, o provocare 
importantă o reprezintă valorile în creștere asociate indicelui de motorizare, cauzate de lipsa 
transportului public local și a nivelului scăzut de atractivitate în ceea ce privește celelalte moduri 
de transport (deplasări cu bicicleta, pe jos). Procentul ridicat de căi de circulații aflate în stare rea, 
circulațiile pietonale care nu sunt adaptate circulației tuturor categoriilor de utilizatori, sunt alte 
aspecte care contribuie la scăderea calității locuirii în municipiul Roșiori de Vede.  Astfel, nu există 
infrastructură velo dedicată, iar calitatea circulațiilor pietonale este slabă, majoritatea trotuarelor 
fiind neasfaltate și neadaptate pentru toate categoriile de utilizatori (inclusiv cei cu mobilitate 
redusă). Totodată, la nivelul municipiului nu există un sistem de management al traficului care să 
permită gestionarea eficientă a acestuia și, în viitor, tranziția către o mobilitate durabilă. 

Infrastructura tehnico-edilitară prezintă o serie de provocări importante care afectează în mod 
semnificativ calitatea locuirii în municipiul Roșiori de Vede. Infrastructura de distribuție a apei 
potabile are o vechime de peste 30 de ani (existând conducte care ajung chiar și la 90 de ani 
vechime), ceea ce înseamnă că acestea sunt depășite din punct de vedere calitativ; aceeași 
problemă o prezintă și rețeaua de canalizare. O problemă importantă a municipiului o reprezintă 
numărul de gospodării care nu sunt racordate la aceste rețele. Din perspectiva iluminatului public, 
au fost identificate ca fiind necesare lucrări de modernizare a infrastructurii de iluminat public pe 
tot teritoriul municipiului și de extindere a acesteia pe străzile care nu dispun de o iluminare a 
trotuarelor. Totodată, se observă o slabă exploatare a surselor regenerabile de energie în rândul 
populației și lipsa de acces a acestora la infrastructura dezvoltată de municipalitate în acest sens.  

PROVOCĂRI DE MEDIU | Municipiul Roșiori de Vede nu prezintă probleme majore de mediu, 
surele de poluare fiind în general controlate, astfel că nu există depășiri mari ale valorilor limită. 
Calitatea apelor de suprafață și a celor subterane este moderată spre bună, remarcându-se 
amenințări doar în cazul stării chimice a râului Vedea, unde este depășită valoarea limită asociată 
poluării cu mercur. Pe de altă parte, având în vedere localizarea orașului, acesta este predispus 
fenomenelor meteorologice severe, precum furtunile și inundațiile. Cu toate acestea, în ultimii ani 
au fost realizate lucrări hidrotehnice care să combată astfel de dezastre, dar în lungul pârâului 
Bratcov încă există nevoia de realizare de lucrări hidro-tehnice de protecție. Sunt necesare, de 
asemenea, măsuri de adaptare la temperaturile ridicate și la scăderea accentuată a volumului de 
precipitații, în contextul resimțirii impactului pe care le au schimbările climatice, astfel că cel mai 
afectat sector economic este agricultura care va trebui orientată către exploatarea altor specii și 
culturi. 

PROVOCĂRI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE| Primăria Municipiului Roșiori de Vede se înscrie în 
modelul general existent în administrația publică locală din România, cu un corp de funcționari 
publici experimentat, dar fără perspective solide de integrare a unui suflu nou prin cooptarea de 
personal tânăr. De asemenea, politicile de formare profesională continuă sunt aplicate limitativ, 
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cu o proporție redusă de angajați care participă la evenimente de formare de la an la an. Din punct 
de vedere al infrastructurii de lucru, echipamentele hardware aflate la dispoziția angajaților sunt 
extrem de puține – 26 de computere la peste 300 de angajați, iar programele software de gestiune 
a activităților proprii și în relația cu publicul sunt extrem de limitate – pagina de internet a 
primăriei și cea de social media, fără aplicații pentru telefoane inteligente și tablete. De asemenea, 
sistemul de control managerial intern trebuie actualizat cu toate procedurile de lucru necesare. 
Din punct de vedere al resurselor financiare, majoritatea acestora se îndreaptă către cheltuielile 
de funcționare ale primăriei și foarte puține către activitățile de investiții și dezvoltare. Deși există 
multiple surse de finanțare nerambursabilă, acestea sunt accesate in mod limitat.
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13. VIZIUNE DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ 

13.1. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ROȘIORI 
DE VEDE 

Viziunea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Roșiori de Vede pentru perioada 2021-
2027 pornește de la propunerile regăsite în cadrul viziunii din cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Locală a municipiului Roșiori de vede pentru perioada 2012-2020, pe care le validează și le 
completează. 

 

Roșiori de Vede - Centru urban competitiv la nivel județean, cu un mediu economic revigorat, 
oraș plin de vitalitate, prietenos cu mediul și inteligent, care asigură o calitate ridicată a vieții și 
oportunități pentru locuitorii săi, prin servicii publice performante și calitatea ridicată a 
spațiului public 
 

În anul 2027, municipiul Roșiori de Vede este un centru urban competitiv la nivel județean, 
concurând din punct de vedere socio-economic, cu municipiul Alexandria, principalul centru urban 
al municipiului sau cu alte centre urbane performante din regiune. Municipiul Roșiori de Vede are 
un mediu economic revigorat, este plin de vitalitate, prietenos cu mediul, asigură o calitate sporită 
a vieții și oportunități pentru locuitorii săi prin servicii publice performante și o calitate ridicată a 
spațiului public. Totodată, municipiul este un oraș inteligent, inovator, aflându-se într-o 
permanentă dezvoltare. 

La nivelul anului 2027, municipiul Roșiori de Vede are un mediu de afaceri local dinamic și activ, 
favorabil investițiilor și care atrage în mod constant investitori din domenii diverse. Municipiul își 
valorifică potențialul economic în domeniul logistic, prin transformarea într-un principal nod 
logistic, sprijinit de conexiuni cu teritoriul variate și eficiente și în domeniul agricol, care mizează 
pe agricultura ecologică și  care prezintă un grad ridicat de absorbție de fonduri europene în 
domeniu agricol. Concentrarea resurselor către sprijinirea producătorilor locali și deschiderea 
către noi piețe de desfacere permit specializarea economiei locale, favorizând crearea de locuri 
de muncă atractive. 

În anul 2027, municipiul Roșiori de Vede prezintă o stagnare a tendințelor demografice anterioare 
de scădere a populației, reușind să păstreze un număr relativ constant de locuitori, ca urmare a 
îmbunătățirii performanțelor sectorului economic și a dezvoltării unor dotări și servicii publice 
eficiente. Infrastructura de sănătate beneficiază de unități sanitare dotate cu echipamente 
performante și de cadre medicale calificate. Infrastructura de educație prezintă unități școlare 
modernizate, dotate cu echipamente digitale, care asigură o calitate sporită a procesului didactic 
(programă și modalități de instruire) aliniat la performanțele europene. Municipiul își dezvoltă o 
rețea de spații verzi și spații publice moderne, de o calitate sporită, inclusiv prin existența unui  
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patrimoniu natural valorificat și protejat adecvat. Este un oraș plin de vitalitate cu opțiune variate 
de petrecere a timpului liber, de participare la evenimente culturale și la evenimente sportive, 
care sunt promovate în mod constant, creativ și adaptat din perspectiva modalităților  și canalelor 
de comunicare pentru diferitele categorii de vârstă. În anul 2027, toate cartierele beneficiază de 
dotări de proximitate și de spații comunitare dedicate locuitorilor, în care sunt facilitate 
interacțiunile sociale.  

Zonele urbane dezavantajate beneficiază de locuințe care prezintă condiții prielnice de locuire, 
unde calitatea vieții este sporită. Copiii, adulții, vârstnicii și grupurile defavorizate sunt susținute 
prin intermediul serviciilor sociale dedicate tuturor tipurilor de nevoi specifice. Centrele sociale 
au capacități adaptate nivelului de cerere și asigură servicii integrate.  

Din punct de vedere al asistenței sociale a persoanelor vârstnice, este implementat un sistem de 
monitorizare a persoanelor vârstnice prin echiparea acestora cu dispozitive smart care măsoară 
în timp real starea generală de sănătate și transmit alerte reprezentantului desemnat din partea 
furnizorului de servicii socio-medicale și/ sau membrilor familiei, în funcție de o serie de parametri 
prestabiliți.  

Municipiul prezintă o accesibilitate locală sporită și o mobilitate urbană durabilă. Dispune de două 
coridoare verzi de mobilitate urbană dezvoltate pe direcțiile N-S și E-V care conectează zonele 
rezidențiale și zonele economice periferice cu zona centrală. De asemenea, are o infrastructură 
velo dezvoltată și o rețea de circulații pietonale atractive și adaptate nevoilor tuturor categoriilor 
de utilizatori. Sistemul de management al traficului de care dispune asigură controlul și 
monitorizarea eficientă a traficului, dispunând de o gestiune performantă.  

Zona centrală este revitalizată și dispune de o gamă variată de activități și dotări de interes public, 
respectiv de dotări socio-culturale atractive, destinate tuturor categoriilor de utilizatori, 
dezvoltate în relație cu rețeaua de spații publice și spații verzi. Fondul locativ din această zonă este 
reabilitat și modernizat, patrimoniul este valorificat, iar întreaga zonă prezintă o imagine urbană 
coerentă, unitară și reprezentativă. 

Municipiul Roșiori de Vede este un oraș curat care dispune de un management eficient al 
deșeurilor, exploatează sursele de energie regenerabilă și gestionează într-o manieră durabilă 
provocările asociate schimbărilor climatice și factorilor de mediu. De asemenea, toate 
gospodăriile sunt deservite de rețele tehnico-edilitare modernizate și eficiente. 

Este un centru urban caracterizat de o societate civilă activă, echilibrată și bine organizată, al cărui 
sistem de valori este bazat pe educație și simț civic, care prezintă un nivel sporit de coeziunea 
comunitară. 

Totodată, este un oraș inteligent, apreciat pentru calitatea vieții, condus printr-o guvernare locală 
responsabilă, deschisă și îndreptată către cetățeni, flexibilă și proactivă în anticiparea nevoilor 
comunității. 

Administrația publică locală este caracterizată printr-o performanță digitală crescută. Aceasta 
include o serie de servicii publice electronice integrate, adaptate transformărilor digitale, care 
facilitează interacțiunea digitală rapidă dintre cetățeni și autoritatea publică. Structura de 
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personal a administrației publice, prezintă în cadrul său, personal cu competențe digitale sporite, 
competent în gestiunea platformelor electronice necesare interacțiunii digitale cu cetățenii.   

În vederea atingerii viziunii propuse, obiectivele și acțiunile prevăzute în strategie vizează 
depășirea provocărilor și valorificarea oportunităților identificate anterior, pe următoarele 
paliere: demografie, economie, social, mediu și schimbări climatice și dezvoltare urbană. 

La baza dezvoltării municipiului Roșiori de Vede pe termen mediu și lung stă reconectarea orașului 
la nivel spațial, funcțional, social și economic prin remedierea deficiențelor menționate anterior 
și prin valorificarea elementelor de potențial și a competențelor distinctive ale acestuia. 

În acest context, investițiile din perioada 2021 – 2027 vor avea în vedere potențarea elementelor 
competitive ale municipiului, în paralel cu dezvoltarea echilibrată a restului teritoriului și 
reducerea decalajelor dintre zonele urbane și dintre categoriile sociale. 

În acest sens Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roșiori de Vede pentru perioada 2021-
2027 propune 5 obiective strategice, o serie de obiective specifice, direcții de acțiune și un 
portofoliu de proiecte care să asigure dezvoltarea urbană integrată a municipiului. Cele 5 obiective 
strategice aferente viziunii de dezvoltare a municipiului Roșiori de Vede sunt următoarele: 

• Obiectivul strategic 1 (O1) – Roșiori de Vede  - centru economic de importanță județeană, 
performant în domeniile cu potențial local ridicat și atractiv pentru forța de muncă din 
zona periurbană 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate crescută a locuirii și 
serviciilor publice și oportunități diverse pentru petrecerea timpului liber 

• Obiectivul strategic 3 (O3) - Roșiori de Vede - oraș accesibil, bine conectat în teritoriu, cu 
un sistem durabil de mobilitate urbană; 

• Obiectivul strategic 4 (O4) - Roșiori de Vede  - oraș verde, rezilient și cu un impact redus 
asupra mediului; 

• Obiectivul strategic 5 (O5) - Roșiori de Vede  - oraș cu administrație publică performantă. 
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13.2. CONCEPTUL DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ 

Viziunea de dezvoltare spațială a municipiului Roșiori de Vede atinge o serie de domenii 
complementare și interdependente care fac necesară implementarea corelată a unor proiecte de 
dezvoltare pentru a asigura o dezvoltare economică, socială, urbanistică și de mediu coerentă. În 
acest sens au fost identificate, în cadrul portofoliului de proiecte, o serie de proiecte prioritare 
concentrate pe rezolvarea celor mai importante provocări și pe conturarea unor zone. Conceptul 
de dezvoltare spațială se bazează pe ideea de echilibrare a diferitelor zone ale municipiului care 
prezintă deficiențe de dezvoltare,  de potențare a zonelor care reprezintă nuclee de dezvoltare 
locală și de asigurare a unei infrastructuri eficiente și durabile care conectează aceste zone. 

În acest sens, se urmărește punerea în valoare a zonei centrale, prin asigurarea unui cadru adecvat 
de desfășurare a unor activități economice, culturale, sociale atractive, dinamice, orientate către 
toate categoriile sociale. Investițiile prioritare au în vedere dezvoltarea infrastructurii socio-
culturale, crearea dotări comunitare coerente care să răspundă eficient cerințelor locuitorilor de 
utilizare a spațiilor (reconfigurarea zonei adiacente Pieței Agroalimentare), revitalizarea fondului 
locativ, crearea unui cadru coerent de dezvoltare a activităților economice, modernizarea și 
completarea rețelei de spații publice și spații vezi și ameliorarea imaginii urbane. Îndeplinirea 
acestui deziderat se realizează prin implementarea coordonată a unor proiecte aparținând tuturor 
obiectivelor strategice de dezvoltare.  

Suplimentar zonei centrale se urmărește revitalizarea unor zone periferice, prin susținerea unor 
activități de interes comunitar, prin crearea unui cadru favorabil de dezvoltare a infrastructurii de 
petrecere a timpului liber, prin asigurarea unor infrastructuri de circulații eficiente care să asigure 
conexiunea cu zona centrală și cu zonele rezidențiale adiacente. În acest sens, sunt necesare 
intervenții prioritare în cadrul zonei de nord a municipiului, în zona Gării de Nord.  

În complementaritate cu relansarea zonei de nord se urmărește și revitalizarea zonelor 
rezidențiale prin regenerarea urbană a ansamblurilor de locuințe colective din Cartierele CFR și 
Izbiceanu. Pentru aceste zone sunt vizate intervenții complexe, integrate de regenerare urbană, 
de redare a spațiilor publice cetățenilor, de ameliorare a calității fondului construit destinat locuirii 
și de stimulare a activităților comunitare prin dezvoltarea unor centre de cartier.  

În cadrul municipiului sunt propuse două coridoare de mobilitate urbană durabilă,  dezvoltate pe 
axa nord-sud și pe axă est-vest, care să asigure conexiunile dintre zonele rezidențiale, zona 
centrală, zonele de dezvoltare, zonele de agrement și alte puncte de interes din municipiu. În 
cadrul celor două coridoare de mobilitate urbană durabilă accentul este pus pe asigurarea unui 
cadrul favorabil pentru deplasările nemotorizate, prin amenajarea de piste de biciclete și prin 
modernizarea circulațiilor pietonale, asigurând astfel premisele de tranziție către o mobilitate 
urbană durabilă. 

Dezvoltarea coridoarelor verzi-albastre din lungul râului Vedea și râului Bratcov este o altă 
prioritate de dezvoltare a municipiului Roșiori de Vede, în acord cu prioritățile de dezvoltare ale 
orașelor contemporane, implicate într-o dezvoltare sustenabilă, orientată către creșterea calității 
mediului și combaterea schimbărilor climatice.  
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FIGURA 184 CONCEPTUL DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A MUNCIPIULUI ROȘIORI DE VEDE 
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14. OBIECTIVE STRATEGICE ȘI DIRECȚII DE 
ACȚIUNE 

14.1. OBIECTIVUL STRATEGIC 1 (O1) - ROȘIORI DE VEDE  - 
CENTRU ECONOMIC DE IMPORTANȚĂ JUDEȚEANĂ, 
PERFORMANT ÎN DOMENIILE CU POTENȚIAL LOCAL RIDICAT 
ȘI ATRACTIV PENTRU FORȚA DE MUNCĂ DIN ZONA 
PERIURBANĂ 

Acest obiectiv urmărește crearea unui mediu de afaceri local dinamic și activ, favorabil 
investițiilor, valorificarea potențialului economic în domeniul logistic și agricol. Se urmărește 
concentrarea resurselor către sprijinirea producătorilor locali și deschiderea către noi piețe de 
desfacere permit specializarea economiei locale, favorizând crearea de locuri de muncă atractive. 

În cazul municipiului Roșiori de Vede se are în vedere conturarea unui centru economic de 
importanță județeană, performant în domeniile cu potențial local ridicat (agricultură și logistică), 
atractiv pentru locuitorii din municipiu și din zona periurbană, datorită oportunităților de formare 
și angajare și calității vieții. 

Obiectivul specific 1.1. (OS1.1.) Mediu favorabil dezvoltării afacerilor locale, bazat pe 
antreprenoriat și resursă umană bine calificată 

Acest obiectiv are în vedere crearea infrastructurii de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor locale 
în domenii diverse, bazat pe antreprenoriat și resursă umană bine calificată, prin crearea unui 
cadrul favorabil atragerii de investiții, prin acordarea de sprijin pentru realizarea de investiții 
productive și prin Derularea unor programe de reconversie profesională care să asigure o calitate 
crescută a forței de muncă.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D1.1.1 Sprijinirea mediului de afaceri pentru realizarea de investiții productive și creșterea 
calității forței de muncă 

D1.1.2. Crearea cadrului favorabil atragerii de investiții 

Obiectivul specific 1.2. (OS1.2.) Principalul hub de distribuție și comercializare a produselor 
agricole locale 

Acest obiectiv are în vedere asigurarea infrastructurii și facilităților necesare atragerii de investiții 
și de sprijinire a mediului de afaceri existent pentru a crea noi locuri de muncă.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D1.2.1. Promovarea agriculturii sustenabile ca pilon principal de dezvoltare 
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14.2. OBIECTIVUL STRATEGIC 2 (O2) - ROȘIORI DE VEDE - 
ORAȘ ATRACTIV CU CALITATE CRESCUTĂ A LOCUIRII ȘI 
SERVICIILOR PUBLICE ȘI OPORTUNITĂȚI DIVERSE PENTRU 
PETRECEREA TIMPULUI LIBER 

Asigurarea unui cadru urbana tractiv, cu o calitate crescută a locuirii cu servicii sociale bine 
dezvoltate, cu oportunități variate de petrecere a timpului liber este esențială pentru 
transformarea muncipiului Roșiori de Vede într-un municipiu competitiv, capabil să asigure o 
calitate crescută a locuirii și să atragă noi locuitori și noi activități economice performante. În acest 
scop au fost definite o serie de direcții de acțiuni și proiecte prioritare care urmăresc dezvoltarea 
infrastructurii socio-culturale, regenerarea urbană a ansamblurilor de locuințe colective, 
revitalizarea spațiilor publice și ameliorarea imaginii urbane, regenerarea zonelor urbane 
dezavantajate și revitalizarea zonei centrale.  

Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și atractive, adecvate 
necesităților populației 

Obiectivul urmărește asigurarea unei infrastructuri socio-culturale moderne, accesibile 
locuitorilor și a unor servicii publice competitive adaptate nevoilor tuturor categoriilor de 
utilizatori. Existența unei infrastructuri de servicii publice echilibrate și moderne reprezintă un 
element esențial pentru municipiu, mai ales în contextul prezentului profil socio-demografic.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D2.1.1. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de învățământ și a serviciilor 
educaționale 

D2.1.2. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de sănătate 

D2.1.3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor sociale 

D2.1.4. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale  

D2.1.5. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sport și agrement 

D2.1.6. Diversificarea activităților culturale, sportive și recreative desfășurate în municipiul 
Roșiori de Vede 

 

Obiectivul specific 2.2. (OS2.2.) Zonă centrală a municipiului revitalizată, cu o calitate crescută 
a spațiului public și a fondului construit 

Obiectivul urmărește asigurarea unui cadru urban aferent zonei centrale de o calitate ridicată, 
care să asigure un acces facil către zonele principale de interes public. Se propune creșterea 
calității spațiilor publice și a spațiilor verzi din cadrul municipiului prin propuneri de reorganizare 
sau reamenajare a unor spații existente pentru a corespunde cerințelor actuale de utilizare a 
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spațiilor publice. De asemenea, sunt avute în vedere intervenții de reabilitare și modernizare a 
instituțiilor publice din zona centrală.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D2.2.1. Creșterea calității fondului construit aferent instituțiilor publice aparținând 
administrației publice locale 

D2.2.2. Ameliorarea imaginii urbane și creșterea calității spațiului public major și a fondului 
locativ din zona centrală 

D2.2.3. Dezvoltarea și completarea sistemului de dotări comunitare 

 

Obiectivul specific 2.3. (OS2.3.) Zone rezidențiale cu o calitate ridicată a locuirii 

Obiectivul propune intervenții integrate de regenerare urbană a cartierelor de locuințe colective. 
Aceste intervenții vor urmări revitalizarea spațiilor publice aferente ansamblurilor de locuințe 
colective: amenajare spații verzi, spații de recreere, locuri de joacă, circulații, și spații de parcare 
și identificarea unor spații care pot căpăta rol de centru de cartier. În ceea ce privește fondul 
locativ, sunt necesare intervenții complexe de reabilitare a clădirilor de locuințe colective: lucrări 
de reabilitare structurală (în cazul clădirilor care prezintă risc seismic), lucrări de refațadizare a 
clădirilor, lucrări de termoizolare a fațadelor și de creștere a eficienței termice, lucrări de creștere 
a eficienței energetice prin modernizare și reabilitare rețele termice, inclusiv promovarea utilizării 
resurselor regenerabile de energie pentru alimentarea acestora.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D2.3.1. Regenerarea urbană a ansamblurilor de locuințe colective în scopul creșterii calității 
locuirii în municipiul Roșiori de Vede 

 

Obiectivul specific 2.4. (OS2.4.) Zone urbane dezavantajate regenerate 

Obiectivul urmărește reducerea disparităților din zonele urbane dezavantajate prin realizarea de 
proiecte complexe de regenerare urbană care să permită creșterea calității locuirii, asigurarea 
utilităților publice de bază și asigurarea unui cadru care să permită coeziunea socială a acestor 
comunități.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor socio-culturale în zonele dezavantajate 

D2.4.2. Creșterea accesibilității populației din categoriile dezavantajate la locuințe de calitate 

D2.4.3. Identificarea și delimitarea așezărilor informale 

 

Obiectivul specific 2.5. (OS2.5.) Identitate locală susținută de un patrimoniu cultural valorificat 
și protejat corespunzător 
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Acest obiectiv urmărește protejarea, valorificarea și conservarea elementelor de patrimoniu 
cultural de pe teritoriul muncipiului – situri arheelogice și monumente istorice aflate în 
proprietate publică sau privată. Realizarea de intervențiii de restaurare și modernizare a clădirilor 
monumente istorice de interes public și  sprijinirea proprietarilor privați trebuie să reprezinte 
priorități pentru administrația publică locală, având în vedere potențialul funcțional al acestor 
clădiri și rolul pe care îl au în conturarea imaginii urbane a municipiului și în îmbunătățirea 
acesteia. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D2.5.1. Planificare și sprijin pentru protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului 
construit 

D2.5.2. Protejarea, restaurarea și valorificarea patrimoniu cultural de interes public 

 

14.3. OBIECTIVUL STRATEGIC 3 (O3) - ROȘIORI DE VEDE - 
ORAȘ ACCESIBIL, BINE CONECTAT ÎN TERITORIU, CU UN 
SISTEM DURABIL DE MOBILITATE URBANĂ 

La nivelul municipiului Roșiori de Vede sunt necesară o serie de măsuri care să crescă gradul de 
accesibilitate al muncipiului, să asigure o calitate crescută a infrastructurii rutiere și să favorizeze 
deplasarea nemotorizată.  

Obiectivul specific 3.1. (OS3.1.) Infrastructură rutieră bine dezvoltată, ce asigură legături optime 
în municipiu și în zona periurbană 

Acest obiectiv realizarea de lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere din 
muncipiu.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D3.1.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere 

 

Obiectivul specific 3.2. (OS3.2.) Transport public local atractiv și accesibil, cu impact redus 
asupra mediului 

În cadrul muncipiului, prin acest obiectiv, se propune studierea posibilității adoptării unui sistem 
de transport public local care să deservească municipiul și arealul periurban. În cadru 
infrastructurii actuale de transport județean sunt necesare măsuri de modernizare a 
componentelor amplasate în teritoriul municipiului.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D3.2.1. Implementarea transportului public local 

D3.2.2. Creșterea atractivității transportului public local și județean 
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Obiectivul specific 3.3. (OS3.3.) Infrastructură de transport sigură, atractivă și incluzivă pentru 
deplasări nemotorizate  

Acest obiectiv are în vedere asigurarea și promovarea unei infrastructuri de transport 
nemotorizate care să facă orașul atractiv și sigur pentru deplasea pietonilor și bicicliștilor.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D3.3.1. Promovarea mijloacelor de transport nemotorizate 

D3.3.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii destinate deplasării pietonale 

D3.3.3. Amenajarea infrastructurii destinate transportului velo 

 

Obiectivul specific 3.4. (OS3.4.) Gestiune eficientă și inteligentă a traficului și a parcării 

La nivelul municipiului sunt necesare a se implementa măsuri de gestiune eficientă și inteligentă 
a traficului și a parcăriilor.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D3.4.1. Planificarea mobilității urbane 

D3.4.2. Extinderea măsurilor de gestiune a traficului 

D3.4.3. Extinderea parcărilor și a sistemului de plată a parcării 

 

14.4. OBIECTIVUL STRATEGIC 4 (O4) - ROȘIORI DE VEDE  - 
ORAȘ VERDE, REZILIENT ȘI CU UN IMPACT REDUS ASUPRA 
MEDIULUI 

Acest obiectiv are în vedere atenuarea provocărilor din domeniul protecției mediului și 
schimbărilor climatice, prin creșterea eficienței energetice a clădirilor și infrastructurii tehnice, 
prin utilizarea la scară largă a energiei provenite din resurse regenerabile, rin modernizarea și 
extinderea infrastructurii tehnico-edilitare, prin implementarea unui sistem eficient de 
management al deșeurilor și prin implementarea unor măsuri de combatere a riscurilor naturale.  

Obiectivul specific 4.1. (OS4.1.) Mediu de viață sănătos și durabil 

Acest obiectiv urmărește asigurarea unuu mediu de viață sănătos și durabil prin creșterea 
suprafețelor de spații verzi di muncipiu și prin implementarea de măsuri de protecție împotriva 
riscurilor naturale.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D.4.1.1. Creșterea suprafețelor de spații verzi din municipiu și valorificarea rețelei verzi-albastre 
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D.4.1.2. Protecția împotriva riscurilor naturale 

D.4.1.3. Conștientizare populație asupra protecției mediului și efectelor schimbărilor climatice 

 

Obiectivul specific 4.2. (OS4.2.) Oraș eficient din punct de vedere energetic 

Acest obiectiv urmărește implementarea de sisteme tehnice care să asigure creșterea eficienței 
energetice a clădirilor publice ca mijloc de protejare a mediului ambiental și de reducere a 
efectelor schimbărilor climatice. Utilizarea resurselor regenerabile pentru producerea de energie 
electrică este necesar să  fie preluată la scara întregului sistem de iluminat public al municipiului.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D.4.2.1. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice 

D.4.2.2. Modernizarea, extinderea și eficientizarea energetică a  sistemului de iluminat 
municipal 

 

Obiectivul specific 4.3. (OS4.3.) Cadru urban bine deservit de infrastructura tehnico-edilitară 

Acest obiectiv are în vedere reducerea impactului asupra mediu, creșterea calității locuirii și 
creșterea atractivității municipiului pentru locuitori și investitori prin modernizarea, reabilitarea 
și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare: alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu 
energie electrică și alimentare cu gaze naturale. Propunerile realizate au la bază principalele 
probleme de funcționare identificate și nevoie de asigurare a întregii populații a municipiului la 
aceste servicii publice de bază. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D.4.3.1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și 
canalizare 

D.4.3.2. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu energie 
electrică 

D.4.3.3. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu gaze naturale 

D.4.3.4. Creșterea gradului de valorificare și reciclare a deșeurilor 

 

14.5. OBIECTIVUL STRATEGIC 5 (O5) - ROȘIORI DE VEDE  - 
ORAȘ CU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ PERFORMANTĂ 

Proiectele propuse în cadrul acestui obiectiv urmăresc creșterea capacității administrative a 
autorității publice locale. Eforturile în direcția creșterii capacității administrative vor viza 
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eficientizarea și formarea aparatului de specialitate, pentru a crește capacitatea de implementare 
de proiecte de monitorizare și implementare a noilor planuri și strategii.  

 

Obiectivul specific 5.1. (OS5.1.) Administrație publică locală cu o capacitate crescută de a 
dezvolta, implementa și monitoriza strategii și proiecte și de a lua decizii bazate pe date 

Creșterea capacității administrative a autorității publice locale în vederea elaborării și 
implementării documentelor strategice necesare în următoarea perioadă de finanțare reprezintă 
un obiectiv imperios necesar pentru dezvoltarea durabilă a municipiului.  

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D5.1.1. Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea 
politicilor publice, strategiilor și proiectelor 

D5.1.2. Actualizarea/ completarea cadrului strategic și operațional la nivelul municipiului  

 

Obiectivul specific 5.2. (OS5.2.) Administrație publică locală eficientă, ce utilizează soluții 
digitale 

Utilizarea noilor tehnologii, informatizarea și integrarea sistemelor și a bazelor de date reprezintă 
un pas important pentru eficientizarea funcționării autorității publice locale și pentru 
îmbunătățirea cooperării între direcțiile, serviciile și compartimentele Primăriei. 

Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune: 

D5.2.1. Dezvoltarea serviciilor publice digitale 

D5.2.2. Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului 
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14.6. PORTOFOLIU DE PROIECTE 

Obiectivul strategic 1 (O1) - Roșiori de Vede  - Centru economic de importanță județeană, performant în domeniile cu potențial local ridicat 
și atractiv pentru forța de muncă din zona periurbană 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

Obiectivul strategic 1 (O1) – Roșiori de Vede  - centru economic de importanță județeană, performant în domeniile cu potențial local ridicat și atractiv pentru 
forța de muncă din zona periurbană  

Obiectivul specific 1.1. (OS1.1.) Mediu favorabil dezvoltării afacerilor locale, bazat pe antreprenoriat și resursă umană bine calificată 

D1.1.1. Sprijinirea mediului de afaceri pentru realizarea de investiții productive și creșterea calității forței de muncă  

 1. Înființare birou de informare și sprijin 
pentru companii, ce promovează sursele 
de finanțare disponibile, oferă consiliere 
cu privire la modul de accesare a 
fondurilor, facilitează accesul 
companiilor la servicii specializate de 
sprijin pentru afaceri. 

Idee 2025 250,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 2. Programe de formare/conversie 
profesională în parteneriat cu unitățile 
de învățământ, AJOFM, companii 
interesate. 

Idee 2022 1,000,000  PO Educatie si 
Ocupare 

PMRDV, ISJ 
Teleorman, 
AJOFM, 
societăți 
comerciale,  

Lista lungă 
de proiecte 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

 3. Susținerea și facilitarea parteneriatelor 
între liceele tehnice și școlile postiliceale 
și agenții economici în vederea 
organizării de stagii de practică  

Idee 2021-2022 500,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV, ISJ, 
actori 
economici 

Lista lungă 
de proiecte 

D1.1.2. Crearea cadrului favorabil atragerii de investiții 

 4. Inventarierea, cartarea și evaluarea 
activelor (spații construite, terenuri) 
disponibile pentru investiții și crearea 
unei baze de date informatice, corelată 
cu baza de date urbane și PUG 

 Idee 2021 120,000 Buget local PMRDV Lista lungă 
de proiecte 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

 5. Pagină web (poate fi integrată în pagina 
web a PMRDV) de promovare a 
oportunităților de investiții – 
prezentarea tuturor aspectelor 
importante pentru investitori într-o 
manieră atractivă, interactivă, în limba 
engleză, conținând inclusiv aspecte 
privind maniera de colaborare cu 
autoritățile publice (ex. focus pe 
serviciile digitale oferite, facilități, etc.), 
avantajele competitive ale zonei, 
maparea terenurilor disponibile, 
accesibilitate, dotări, calitatea vieții; 
pune la dispoziție opțiuni de căutare și 
vizualizare a terenurilor disponibile în 
zonă care pot găzdui investiții (inclusiv 
greenfield, parcele în zonele industriale) 
- corelat cu proiectul de inventariere a 
activelor 

Idee 2022 50,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 6. Plan Urbanistic Zonal de regenerare 
urbană a zonei aferente platformei 
industriale - Str. Oltului.  

Idee 2023 200,000  Buget local PMRDV Proiect 
prioritar 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

 7. Proiect integrat de regenerare urbană a 
zonei aferente platformei industriale - 
Str. Oltului (valorificare zone de tip 
brownfield) 

Idee 2024  - POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Proiect 
prioritar 

 8. Acordarea de facilități fiscale 
investitorilor care deschid afaceri noi în 
municipiu și creează locuri de muncă 

Idee 2021-2027  -  - PMRDV Proiect 
prioritar 

 9. Supraimpozitarea proprietarilor 
terenurilor aflate în proprietate privată 
ce sunt neutilizate, degradate, și pot fi 
redate în circuitul economic 

Idee 2021-2027  -  - PMRDV Proiect 
prioritar 

Obiectivul specific 1.2. (OS1.2.) Principalul hub de distribuție și comercializare a produselor agricole locale  

D1.2.1. Promovarea agriculturii sustenabile ca pilon principal de dezvoltare 

 10. Înființare grup de lucru ce reunește 
principalele companii din zonă în 
domeniul agricol, furnizorii de formare și 
calificare (existenți și potențiali), 
autoritățile publice locale din comunele 
din zona periurbană 

Idee 2022 30,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV, 
societăți 
comerciale, 
APL comune 
zona 
periurbană 

Lista lungă 
de proiecte 



 

 
www.poca.ro 

 
408 

 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

 11. Campanie de informare și educare a 
fermierilor cu privire la atragerea 
finanțărilor și implementarea proiectelor 

Idee 2021 150,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 12. Înființare platformă dedicată de tip 
„from farm to fork”  în scopul promovării  
producătorilor locali la nivel regional și 
național  

Idee 2021 350,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Proiect 
prioritar 

 13. Sprijinirea creării de parteneriate cu 
industria Horeca din zonele urbane 
aglomerate din jur, în scopul promovării  
producătorilor locali la nivel regional și 
național  

Idee 2025 500,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV, 
societăți 
economice 

Lista lungă 
de proiecte 

 14. Amenajare Piață Obor și transformare în 
piață de desfacere și distribuție de tipul 
spațiilor logistice mari și moderne 
pentru cereale, piețe agroalimentare 
pentru comerțul en-gros și en-detail cu 
dotări moderne care să permită 
comercializarea pe o durată mai mare de 
timp  

Idee 2027 700,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV, 
societăți 
comerciale 

Lista lungă 
de proiecte 

 15. Înființare parc logistic pentru deservirea 
sectorului agricol (depozite, silozuri) 

Idee 2027 1,500,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV, 
societăți 
comerciale 

Lista lungă 
de proiecte 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

 16. Înființare organizație asociație 
profesională de sprijin a producătorilor 
(ex. Cluster Agricultură ecologică, 
Asociația pentru promovarea Agriculturii 
Ecologice și Sustenabile) 

Idee 2022 150,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 17. Reabilitare, modernizare și extindere 
Sere Roșiori de Vede 

Idee 2022 1,000,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Proiect 
prioritar 

Total 6,500,000  
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Obiectivul strategic 2 (O2) - Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate crescută a locuirii și serviciilor publice și  oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate crescută a locuirii și serviciilor publice și oportunități diverse pentru petrecerea 
timpului liber  

 Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și atractive, adecvate necesităților populației  

D2.1.1. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de învățământ și a serviciilor educaționale  

 1. Modernizare  si reabilitare Campus 
Scolar – Liceul Tehnologic nr.2, str. 
Oltului, nr.40A 

Evaluare 
proiect 

2023  - CNI CNI, PMRDV Proiect 
prioritar 

 2. Reabilitare, modernizare şi dotare 
Şcoala Gimnazială „Dan Berindei”  

Evaluare 
proiect 

2023 2,617,244  POR 2014-2020 PMRDV proiect 
prioritar 

 3. Rosiori de Vede E-EDUCAT! - 
Obiectivul general al proiectului il 
reprezinta cresterea gradului de 
folosire a internetului pentru 
imbunătăţirea calităţii 
învăţământului la distanţă, in scolile 
gimnaziale si liceele din Municipiul 
Rosiori de Vede.  

Evaluare 
proiect 

2023 5,771,287  POR 2014-2020 PMRDV Proiect 
prioritar 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

 4. SIGUR, la şcoală!  - Cresterea 
capacitatii de gestionare a situatiei 
de pandemie generata de virusul 
SARS - CoV 2 a UAT Municipiul 
Rosiori de Vede pentru a asigura 
sprijinul necesar desfasurarii in 
conditii de siguranta a procesului 
educativ in unitatile de invatamant 
de stat de pe teritoriul administrat 

Evaluare 
proiect 

2023 1,166,745  POR 2014-2022 PMRDV Proiect 
prioritar 

 5. Construire clădire  -  unitatea de 
învățământ preșcolar Grădinița nr. 5  
Roșiori de Vede cu 2 Săli de grupă– 
program normal  

În 
implementare 

2023  - bugetul de stat, 
Banca de 
Dezvoltare a 
Consiliului 
Europei  

 - Proiect 
prioritar 

 6. Reabilitarea termica si consolidarea 
Colegiului National Anastasescu. 

Idee 2021-2023 800,000  POR 2021-2027,  
buget local 

PMRDV, ISJ Lista lungă 
de proiecte 

 7. Implementare masuri ISU si norme 
privind sanatatea populatiei - 
Reabilitare acoperis Colegiul 
Național Anastasescu 

Idee 2021-2024 551,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV, ISJ Proiect 
prioritar 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

 8. Evaluarea necesității de intervenții 
complexe de reabilitare a unităților 
școlare (școli și licee) și preșcolare 
(reabilitare, modernizare, creștere 
eficiență energetică și echipare, 
amenajare terenurilor de sport, 
amenajare terenurilor libere)    

Idee 2021-2022 200,000   buget local PMRDV, ISJ Proiect 
prioritar 

 9. Intervenții complexe de reabilitare a 
unităților școlare (școli și licee) și 
preșcolare (reabilitare, modernizare, 
creștere eficiență energetică și 
echipare, amenajare terenurilor de 
sport, amenajare terenurilor libere)    

Idee 2021-2027  - POR 2021-2027, 
PNRR, buget 
local 

PMRDV, ISJ Lista lungă 
de proiecte 

 10. Sprijinirea excelenței în educație 
prin organizarea de concursuri, 
cursuri suport pentru elevi 

Idee 2021-2022 500,000   - PMRDV, ISJ, 
actori 
economici 

Lista lungă 
de proiecte 

 11. Creșterea competențelor digitale ale 
cadrelor didactice 

Idee 2024-2026 350,000  POR 2021-2027, 
PNRR, buget 
local 

PMRDV, ISJ Lista lungă 
de proiecte 

D2.1.2. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de sănătate 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

 12. Durabilitate. Eficiență. Sănătate. – 
Reabilitarea termică a spitalului 
Caritas din Municipiul Roșiori de 
Vede! 

În 
implementare 

2023 13,351,446  POR 2014-2020 PMRDV Proiect 
prioritar 

13.  Dotarea ambulatoriului de 
specialitate din municipiul Roşiori de 
Vede 

În 
implementare 

2023 10,700,750  POR 2014-2020 PMRDV Proiect 
prioritar 

 14. Reabilitarea, modernizarea și 
echiparea cabinete medicale 
apaținând sistemului public de 
sănătate 

Idee 2024-2026 1,000,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PM, DSP Lista lungă 
de proiecte 

D2.1.3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor sociale  

 15. SCOALA MEA - Masuri de educatie 
adaptata nevoilor prescolarilor si 
elevilor cu parintii plecati in 
strainatate 

Evaluare 
proiect 

2023 4,773,560  POR 2014-2020 PMRDV Proiect 
prioritar 

 16. Niciodată singur - Sprijin pentru 
bunicii comunităţii 

În 
implementare 

2023 2,792,791  POR 2014-2020 PMRDV Proiect 
prioritar 
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 17. Proiect pilot de monitorizare a stării 
de sănătate a persoanelor vârstnice 
utilizând dispozitive smart 

Idee 2027 150,000  POR 2014-2021 PMRDV, DAS Lista lungă 
de proiecte 

 18. Îmbătrânire activă - implicarea 
persoanelor pensionare în 
activitățile de educație și îngrijire a 
copiilor din centrul de plasament sau 
a copiilor cu părinți plecați în 
străinătate 

Idee 2021-2027 200,000  POR 2021-2027, 
bugetul local 

PMRDV, DAS Proiect 
prioritar 

 19. Dezvoltarea culturii civice și a 
interacțiunii în spațiul public 
(organizarea de evenimente de 
cultură civică) 

Idee 2021-2027 100,000  POR 2021-2027, 
bugetul local 

PMRDV, DAS, 
ONG, actori 
economici 

Lista lungă 
de proiecte 

 20. Realizarea unui centru de sprijin 
pentru victimele violenței domestice 

Idee 2023-2025 1,000,000  POR 2021-2027, 
bugetul local 

PMRDV, DAS, 
ONG 

Proiect 
prioritar 

 21. Modernizarea Căminului de bătrâni Idee 2021-2022 500,000  POR 2021-2027, 
bugetul local 

PMRDV, DAS Lista lungă 
de proiecte 

 22. Modernizarea și echiparea 
adăpostului de noapte din cadrul 

Idee 2021-2022 300,000  POR 2021-2027, 
bugetul local 

PMRDV, DAS Lista lungă 
de proiecte 
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Serviciului Public Local de Asistență 
Socială și Autoritate Tutelară  

D2.1.4. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale  

 23. Modernizare, consolidare si 
extindere Cinematograf Modern, 
municipiul Rosiori de Vede, judetul 
Teleorman 

În 
implementare 

- 10,727,611  CNI CNI, PMRDV Proiect 
prioritar 

 24. Abordarea inovatoare pentru 
promovarea patromoniului cultural 
și natural din regiunea 
transfrontalieră Bulgaria – România!  
(2 muzee virtuale inovatoare (la 
Gorna Oryahovitza și la Roșiori de  
Vede)  și proiectarea de filme 3D) ) - 
Amenajat în incinta Sălii de expoziții, 
Str. Mărășești 

În 
implementare 

2023 2,198,251  POR 2014-2020, 
buget local 

PMRDV Proiect 
prioritar 

 25. Sediu nou pentru Muzeul municipal 
de Istorie P. Voivozeanu, prin 
reconversia funcțională, 
modernizarea și echiparea clădirii 

Idee 2025-2027 1,100,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 
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fostei Grădinițe nr. 7 (inclusiv 
introducerea de soluții inteligente) 

 26. Reabilitare, modernizare și 
echipareCasă de Cultură și Biblioteca 
municipală 

Idee 2025-2027 1,000,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

D2.1.5. Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sport și agrement  

 27. Reabilitare si modernizare Sala de 
sport, 
str. Republicii nr.1 

Evaluare 
proiect 

2023  - CNI CNI, PMRDV Proiect 
prioritar 

 28. Reabilitare, modernizare si dotari 
Complex sportiv, 
str. Republicii nr.1 

Evaluare 
proiect 

2023  - CNI CNI, PMRDV Proiect 
prioritar 

 29. Reabilitare si modernizare Sala de 
sport, 
str. Renasterii nr.15 

Evaluare 
proiect 

2023  - CNI CNI, PMRDV Proiect 
prioritar 

 30. Amenajare zonă de agrement 
Padurea Vedea - Aventura Parc 

Idee 2025-2027 4,000,000  POR 2021-2027, 
PNRR, bugetul 
local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 
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 31. Reamenajare peisagistică și 
modernizare Parc N. Bălcescu, 
inclusiv amenajare terenuri de sport 

Idee 2025-2027 1,100,000  POR 2021-2027, 
PNRR, bugetul 
local 

PMRDV Proiect 
prioritar 

 32. Modernizarea Grădinii Publice Idee 2025-2027 900,000  POR 2021-2027, 
PNRR, bugetul 
local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 33. Modernizare și amenajare teren de 
sport Stadion Obor 

Idee 2025-2027 3,000,000  POR 2021-2027, 
PNRR, bugetul 
local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 34. Construire bazin de înot  Idee 2025-2027 5,000,000  POR 2021-2027, 
PNRR, bugetul 
local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

D2.1.6. Diversificarea activităților culturale, sportive și recreative desfășurate în municipiul Roșiori de Vede 

 35. Organizarea de evenimente 
culturale anuale (artistice, creative, 
de tip eveniment-puzzle) destinate 
tuturor categoriilor devârstă 
organizate în aer liber pe Str. 
Libertății 

Idee 2021-2027 250,000  AFCN, Buget 
Local, Sponsori 
privati,POR  
2021 - 2027 

PMRDV, ONG Lista lungă 
de proiecte 
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 36. Organizarea de evenimente și 
concursuri sportive, destinate 
tuturor categoriilor de vârstă, pentru 
a promova sportul de masă  

Idee 2021-2027 200,000  bugetul de stat, 
bugetul local 

PMRDV, ONG Lista lungă 
de proiecte 

Obiectivul specific 2.2. (OS2.2.) Zonă centrală a municipiului  revitalizată, cu o calitate crescută a spațiului public și a fondului construit 

D2.2.1. Creșterea calității fondului construit aparținând administrației publice locale 

 37. Extindere sediu Directia Impozite si 
Taxe: desfiintare corp cladire C2 cu 
relocarea funcțiunilor prin extindere 
corp cladire C1, pastrand indicatorii 
urbanistici existenti, modificari 
interioare la compartimentari 
usoare-tamplarii, reparatii si 
modernizari, imprejmuire, 

Idee 2022-2024 582,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 38. Reparatii exterioare la cladire sediu 
Primaria Municipiului Rosiori de 
Vede 

Idee 2021-2022 500,000  POR 2021-2027,  
bugetul local, 
PNRR, PNR 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

D2.2.2. Ameliorarea imaginii urbane și creșterea calității spațiului public major și a fondului locativ din zona centrală 
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 39. Reamenejare și reconfigurare piață 
urbană - Piața Libertății (”La 
Statuie”) și spațiu public adiacent 
(Str. Dunării) 

Idee 2021-2022 1,000,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 40. Reamenaje peisagistică spațiu verde 
aferent Primărie și integrarea în 
coridorul urban de mobilitate 
durabilă Str. Dunării 

Idee 2021-2022 700,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 41. Amenajare spațiu public ”La 
Fântână” și spațiu public aferent 
(Str. Dunării, tronson Str. Mihai 
Bravu - Str. Rahovei) 

Idee 2021-2023 700,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 42. Regenerarea urbană integrată a 
zonei centrale - ansambluri de 
locuințe colective și reglementare 
partere comerciale (intervenții 
complexe de reabilitare a clădirilor 
de locuințe și creștere a eficienței 
energetice, amenajare spații verzi de 
condominium, circulații, parcări) Str. 

Idee 2024-2026 4,000,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

Primăria 
municipiului 
Roșiori de 
Vede 

Proiect 
prioritar  
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Dunării - Str. Renașterii - Str. M. 
Kogălniceanu - Str. Bălceacu 

 43. Regenerarea urbană integrată a 
zonei centrale - ansambluri de 
locuințe colective și reglementare 
partere comerciale (intervenții 
complexe de reabilitare a clădirilor 
de locuințe și creștere a eficienței 
energetice, amenajare spații verzi de 
condominium, circulații, parcări)   
Str. M. Kogălniceanu - Str. Lt. Gherea 
- Str. lt. Doceanu 

Idee 2024-2026 4,000,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

Primăria 
municipiului 
Roșiori de 
Vede 

Proiect 
prioritar  

 44. Ghid de bune practici privind 
intervențiile de modificare a 
fondului construit din zona centrală 
și de amenajare a spațiilor 
comerciale la parterul clădirilor de 

Idee 2021-2022 100,000  Bugetul local Primăria 
municipiului 
Roșiori de 
Vede 

Proiect 
prioritar  
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locuințe colective și de intervenție 
asupra spațiului public 

 45. Asigurarea integrităţii patrimoniului 
public şi a unui nivel inalt de 
siguranta a tuturor cetatenilor  prin 
instalarea unui sistem de 
supraveghere video si sistem senzori 
în zona centrală 

Idee 2021-2022 2,000,000  POR ADRSM  
2021 - 2027, 
buget local 

Primăria 
Municipiului 
Alexandria, 
Poliția locală 

Proiect 
prioritar 

D2.2.3. Dezvoltarea și completarea sistemului de dotări comunitare 

 46. Extindere și modernizare Piață 
Agroalimentară 

Idee 2025-2027 900,000  POR 2021-2027,  
bugetul local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 47. Modernizare toalete publice 
existente și amenajarea de noi 
toalete publice  

Idee 2024-2026 200,000  POR ADRSM 
2021-2027, 
bugetul local 

PMRDV lLsta lungă 
de proiecte 

Obiectivul specific 2.3. (OS2.3.) Zone rezidențiale cu o calitate ridicată a locuirii 

D2.3.1. Regenerarea urbană a ansamblurilor de locuințe colective  
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 48. Regenerearea urbană integrată a 
ansamblului de locuințe colective și 
organizare centru de cartier 
(intervenții complexe de reabilitare a 
clădirilor de locuințe și creștere a 
eficienței energetice, amenajare 
spații verzi, locuri de joacă, spații de 
recreere, circulații, parcări) Str. 
Elena Doamna - Str. Dobrogeanu 
Gherea - Str. Mihai Bravu 

Idee 2022-2025 8,000,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

Primăria 
municipiului 
Roșiori de 
Vede 

Proiect 
prioritar  

 49. Regenerearea urbană integrată a 
ansamblului de locuințe colective și 
organizare centru de cartier 
(intervenții complexe de reabilitare a 
clădirilor de locuințe și creștere a 
eficienței energetice, amenajare 
spații verzi, locuri de joacă, spații de 
recreere, circulații, parcări) Str. Str 
Carpați - Str. Republicii - Str. 
Sănătății 

Idee 2022-2025 10,000,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

Primăria 
municipiului 
Roșiori de 
Vede 

Proiect 
prioritar  
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 50. Evaluarea tehnică și reabilitarea 
fostelor puncte și centrale termice 
din ansamblurile de locuințe 
colective 

Idee 2022-2024 1,500,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

Primăria 
municipiului 
Roșiori de 
Vede 

Lista lungă 
de proiecte 

 51. Regenerarea urbană integrată a 
anamblului de locuințe coelctive 
(intervenții complexe de reabilitare a 
clădirilor de locuințe și creștere a 
eficienței energetice, amenajare 
spații verzi de condominium, 
circulații) Str. Izbiceanu 

Idee 2024-2026 7,000,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

Primăria 
municipiului 
Roșiori de 
Vede 

Lista lungă 
de proiecte 

 52. Regenerarea urbană integrată a 
anamblului de locuințe coelctive 
(intervenții complexe de reabilitare a 
clădirilor de locuințe și creștere a 
eficienței energetice, amenajare 
spații verzi de condominium, 
circulații) Aleea CFR - Aleea Parc 

Idee 2024-2026 7,000,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

Primăria 
municipiului 
Roșiori de 
Vede 

Lista lungă 
de proiecte 
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 53. Regenerarea urbană integrată a 
anamblului de locuințe coelctive 
(intervenții complexe de reabilitare a 
clădirilor de locuințe și creștere a 
eficienței energetice, amenajare 
spații verzi de condominium, 
circulații) Str. Dunării - Str. Gala 
Galaction - Str. Mihai Bravu 

Idee 2024-2026 7,000,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

Primăria 
municipiului 
Roșiori de 
Vede 

Lista lungă 
de proiecte 

 54. Regenerarea urbană integrată a 
anamblului de locuințe coelctive 
(intervenții complexe de reabilitare a 
clădirilor de locuințe și creștere a 
eficienței energetice, amenajare 
spații verzi de condominium, 
circulații) Str. Dunării - Str. Gala 
Galaction - Str. N. Bălcescu - Str. 
Corlătescu (Cartier Metropol) 

Idee 2024-2026 7,000,000  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

Primăria 
municipiului 
Roșiori de 
Vede 

Lista lungă 
de proiecte 
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 55. Verde prezent în cartierele din 
Roșiori de Vede (7 cartiere 
modernizate - regenerarea urbană a 
terenurilor degradate din cartierele 
municipiului Roșiori de Vede prin 
înființarea de spatii verzi și locuri de 
relaxare și odihnă - spații verzi, un 
teren de sport, wi-fi) - Aleea CFR, 
zona bl.1-3-5-7 Pav CFR, Str. Aleea 
CFR, zona bl. PM3, bl.2-4-6 CFR, Str. 
Sănătății, zona bl. 
300,301,305,306,307, Str. Republicii 
zona bl.28A, 28B, 312, Str. Aleea 
CFR, zonz bl. PM1, PM2 

În 
implementare 

2021 4,549,359  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

PMRDV Proiect 
prioritar  

Obiectivul specific 2.4. (OS2.4.) Zone urbane dezavantajate regenerate  

D2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor socio-culturale în zonele dezavantajate 
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 56. Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor Municipiului Roşiori de 
Vede, judeţul Teleorman: OS1. 
Reabilitarea clădirii teatrului de vară; 
OS2. Construirea unui duplex de 
locuinţe sociale; OS3. Construirea 
unui bloc de locuinţe social; OS4. 
Modernizarea străzilor de interes din 
municipiu; OS5. Creşterea 
atractivităţii municipiului Roşiori de 
Vede prin crearea de infrastructură 
culturală şi socială într-o zonă 
marginalizată; 

În 
implementare 

2021-2024 24,363,045  POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

PMRDV Proiect 
prioritar 

57.  Proiect integrat de regenerare 
urbana a zonei marginalizate Cartier 
Cotorga (zona delimitată de Calea 
ferată, str. Egalitatii, str. Vadul Vezii) 

Idee 2025-2027 4,500,000  Buget local, 
POR 2021-2027 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 58. Proiect integrat de regenerare 
urbană a zonei marginalizate - zona 
delimitată de Str. Dunării, Str. 
Belitori, Str. Traian 

Idee 2025-2027 4,000,000  Buget local, 
POR 2021-2027 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 
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 59. Proiect integrat de regenerare 
urbană a zonei marginalizate  - zona 
delimitată de Str. Dunării, Str. Str. 
Dorobanți, Str. Avram Iancu, Str. Pod 
de Fier 

Idee 2025-2027 4,000,000  Buget local, 
POR 2021-2027 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 60. Proiect integrat de regenerare 
urbană a zonei marginalizate  - zona 
delimitată de Str. Dunării, B-dul 
Comercial, Str. Crisan, Str. 
Agricultori, Sf.Vineri 

Idee 2025-2027 4,000,000  Buget local, 
POR 2021-2027 

PMRDV  Lista lungă 
de proiecte 

D2.4.2. Creșterea accesibilității populației din categorii dezavantajate la locuințe de calitate 

 61. Locuinte pentru tineri destinate 
inchirierii, jud.Teleorman. municipiul 
Rosiori de Vede, str. Aleea Parc 
Nord, f.n. lot 2 (tronson 7+8) cu 24 
unități locative 

În 
implementare 

2023 6,526,890  ANL, bugetul 
local 

PMRDV, ANL Proiect 
prioritar 

D2.4.3. Identificarea și delimitarea așezărilor informale  
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 62. Proiect de identificare a 
comunităților rome, delimitarea 
zonelor destinare așezărilor 
informale, în conformitate cu 
prevederile legii; elaborarea fișe de 
date privind așezările informale cf. 
Ordinului 233/2016  

Idee 2021-2022 300,000  POR 2021-2027, 
bugetul local 

PMRDV, DAS Lista lungă 
de proiecte 

Obiectivul specific 2.5. (OS2.5.) Identitate locală susținută de un patrimoniu cultural valorificat și protejat corespunzător 

D2.5.1. Planificare și sprijin pentru protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului construit 

 63. Acordarea de de sanctiuni fiscale 
pentru proprietarii de monumente 
istorice  aflate în stare de colaps/ 
precolaps/ abandonate 

Idee 2021-2022  -  - Primăria 
municipiului 
Roșiori de 
Vede 

Proiect 
prioritar 

 64. Acordarea de sprijin tehnic și 
financiar pentru protecția 
patrimoniului cultural  pentru 
persoanele fizice sau juridice, 
proprietari ai clădirilor monumente 
istorice  

Idee 2021-2022  -  - Primăria 
municipiului 
Roșiori de 
Vede 

Proiect 
prioritar 
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 65. Elaborare Plan Urbanistic Zonal - 
Zone Construite Protejate Municipiul 
Roșiori de Vede 

Idee 2025-2027 200,000  Buget local, 
MDRAP 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

D2.5.2. Protejarea, restaurarea și valorificarea patrimoniu cultural de interes public 

 66. Restaurare monument istoric Cavou 
Arizan  

Idee 2022-2023 499,000  POR 2021-2027,  
bugetul local, 
PNRR, PNR 

PMRDV, DJC Proiect 
prioritar  

 67. Restaurare sit arheologic și 
amenajare muzeu în aer liber 
Cetatea Cazacilor 

Idee 2022-2023 1,500,000  POR 2021-2027,  
bugetul local, 
PNRR, PNR 

PMRDV, DJC, 
Muzeul 
Județean 
Teleorman 

Lista lungă 
de proiecte 

 68. Restaurare sit arheologic și 
amenajare muzeu în aer liber punct 
Urluiu 

Idee 2022-2024 1,500,000  POR 2021-2027,  
bugetul local, 
PNRR, PNR 

PMRDV, DJC, 
Muzeul 
Județean 
Teleorman 

Lista lungă 
de proiecte 

 69. Întreținere, protecție, monitorizare 
și management a siturilor 
arheologice înscriere în Lista 
Tentativă a Patrimoniului Mondial 

Idee 
Programul 
Național 
Limes  

2021-2027 500,000  POR 2021-2027,  
bugetul local, 
PNRR, PNR 

PMRDV,  
Muzeul 
Județean 
Teleorman, 
Muzeul 

Lista lungă 
de proiecte 
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Național de 
Istorie, 
Ministerul 
Culturii - DJC, 
Comisia 
Națională a 
Limes-ui 

 70. Incuderea unor panouri explicative 
standardizate în apropierea siturilor 
arheologice înscrise în Lista 
Tentativă a Patrimoniului Mondial 

Idee 
Programul 
Național 
Limes  

2023 250,000  Buget de stat PMRDV,  
Muzeul 
Județean 
Teleorman, 
Muzeul 
Nașțional de 
Istorie, 
Ministerul 
Culturii - DJC, 
Comisia 
Națională a 
Limes-ui 

Lista lungă 
de proiecte 
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 71. Restaurarea și refuncționalizarea 
fostei Uzine Electrice, monument 
istoric, în vederea organizării de 
activități comerciale, socio-culturale, 
Str. Mărășești, nr. 46 

Idee 2022-2023 1,500,000  POR 2021-2027,  
bugetul local, 
PNRR, PNR 

PMRDV, DJC, 
actori privați 

Lista lungă 
de proiecte 

 72. Intervenții de urgență de punere în 
siguranță la construcțiile monument 
istoric aflate în stare de colaps din 
incinta Gării de est (turn de apă, 
depou CFR) 

Idee 2025-2027 300,000  POR 2021-2027,  
bugetul local, 
PNRR, PNR 

PMRDV, DJC, 
actori privați, 
ONG 

Lista lungă 
de proiecte 

Total 197,470,981  

 

Obiectivul strategic 3 (O3) - Roșiori de Vede - oraș accesibil, bine conectat în teritoriu, cu un sistem durabil de mobilitate urbană 
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Obiectivul strategic 3 (O3) – Roșiori de Vede - Oraș accesibil, bine conectat în teritoriu, cu un sistem durabil de mobilitate urbană 

Obiectivul specific 3.1. (OS3.1.) Infrastructură rutieră bine dezvoltată, ce asigură legături optime în municipiu și în zona periurbană 

D3.1.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere 
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1. Modernizare str. Mărășești În 
implementare 

2021 1,100,222  PNDL II PMRDV Proiect prioriar 

2. Modernizare Bd. Comercial Idee 2021-2023 7,000,000  Buget CJ, buget 
local 

PMRDV, 
Consiliul 
Județean 
Teleorman 

Proiect 
prioritar 

3. Modernizare străzi în municipiul Roșiori 
de Vede 

Idee 2021-2027 21,062,000  Buget local PMRDV Proiect 
prioritar 

Obiectivul specific 3.2. (OS3.2.) Transport public local atractiv și accesibil, cu impact redus asupra mediului 

D3.2.1. Implementarea transportului public local 

4. Studiu pentru fundamentarea organizării 
liniilor de transport public local în 
municipiul Roșiori de Vede și zona 
periurbană 

Idee 2021-2022 200,000  Buget local PMRDV Proiect 
prioritar 

5. Implementare transport public local în 
municipiul Roșiori de Vede și zona 
periurbană (achiziție autobuze electrice, 
construire depou transport public local, 
amenajare stații de transport public 
local, amenajare centre/puncte de 
achiziție a titlurilor de călătorie) 

Idee 2021-2025 20,000,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Proiect prioriar 
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6. Campanie de promovare a beneficiilor 
utilizării transportului public  

Idee 2023-2025 125,000  POR 2021-2027  PMRDV Lista lungă de 
proiecte 

D3.2.2. Creșterea atractivității transportului public local și județean 

7. Amenajarea stațiilor de transport public 
județean de pe teritoriul municipiului 
Roșiori de Vede 

Idee 2021-2023 400,000  POR 2021-2027, 
buget CJ 

PMRDV, CJ 
Teleorman 

Proiect 
prioritar 

8. Implementarea unei aplicații pentru 
transportul public local din municipiul 
Roșiori de Vede pentru informarea 
utilizatorilor (informații în timp real cu 
privire la sosirea și plecarea mijloacelor 
de transport în comun, hartă trasee etc.) 

Idee 2023-2025 200,000  POR 2021-2027 PMRDV Lista lungă de 
proiecte 

9. Amenajare nod intermodal Gara Nord - 
modernizarea și echiparea 
corespunzătoare a  autogării, parcare 
multietajată, parcare de biciclete, 
amenajare circulații și accese 

Idee 2021-2027 20,000,000  POR 2021-2027, 
buget local, alte 
surse 

PMRDV Proiect 
prioritar 

Obiectivul specific 3.3. (OS3.3.) Infrastructură de transport sigură, atractivă și incluzivă pentru deplasări nemotorizate 

D3.3.1. Promovarea mijloacelor de transport nemotorizate 
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10. Campanie de promovare a beneficiilor 
utilizării mijloacelor de transport 
nemotorizate 

Idee 2023-2025 125,000  POR 2021-2027  PMRDV Proiect 
prioritar 

D3.3.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii destinate deplasării pietonale 

11. Modernizare și reabilitare trotuare pe 23 
de străzi 

În 
implementare 

2021 10,472,298  PNDL II PMRDV Proiect 
prioritar 

12. Reabilitarea / modernizarea trotuarelor 
din municipiul Roșiori de Vede, inclusiv 
în vederea accesibilizării pentru 
persoanele cu mobilitate redusă 

Idee 2021-2027 10,000,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Proiect 
prioritar 

13. Pietonizare Str. Nicolae Bălcescu Idee 2023-2025 1,000,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV  - 

14. Proiect pilot amenajare străzi 
rezidențiale - cartierul Carpați (zona de 
nord, delimtată de Bd. Comercial, str. 
Călușari, str. Carpați și str. Sănătății)  

Idee 2023-2027 4,000,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV  - 

D3.3.3. Amenajarea infrastructurii destinate transportului velo 

15. Coridor verde de mobilitate Dunării - 
Gara Nord 

Idee 2021-2025 20,000,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Proiect 
prioritar 
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16. Coridor verde de mobilitate Oltului - Bd. 
Comercial  

Idee 2021-2025 10,000,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Proiect 
prioritar  

17. Coridor verde de mobilitate Bd. 
Comercial  

Idee 2021-2025 10,000,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Lista lungă de 
proiecte 

18. Amenajare piste de biciclete către zona 
de agrement Pădurea Vedea și zonele de 
agrement din lungul râurilor Vedea și 
Urlui 

Idee 2021-2027 2,000,000  POR 2021-2027 PMRDV Proiect prioriar 

19. Amenajare parcări de biciclete în zonele 
de interes din municipiu (zona centrală, 
gară) 

Idee 2023-2025 250,000  POR 2021-2027, 
bugetul local 

PMRDV Lista lungă de 
proiecte 

20. Amenajare parcări de biciclete 
securizate în zonele de locuințe colective  

Idee 2021-2027 900,000  POR 2021-2027, 
bugetul local 

PMRDV Lista lungă de 
proiecte 

Obiectivul specific 3.4. (OS3.4.) Gestiune eficientă și inteligentă a traficului și a parcării 

D3.4.1. Planificarea mobilității urbane 

21. Elaborare politică de parcare la nivelul 
întregului municipiu. Se va avea în 
vedere zonificarea parcării la nivelul 
municipiului, tarifare diferențiată, 

Idee 2021-2022 200,000  Buget local PMRDV Proiect 
prioritar 
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limitarea timpului de parcare în zona 
centrală (maxim 2 ore).  

D3.4.2. Extinderea măsurilor de gestiune a traficului  

22. Actualizarea Regulamentului de 
organizare a autovehiculelor cu masa 
maximă autorizată mai mare de 3.5 tone 
(traficul greu). Eliminarea traficului greu 
de pe străzile: 1 Decembrie, Izbiceanu, 
Oltului  

Idee 2021-2022 200,000  Buget local PMRDV Lista lungă de 
proiecte 

D3.4.3. Extinderea parcărilor și a sistemului de plată a parcării 

23. Amenajarea unei parcări multietajate 
(subterană/supraterană) în zona Pieței 
Agroalimentare (intrare str. M. 
Kogălniceanu) 

Idee 2021-2025 1,500,000  Buget local, alte 
surse 

PMRDV Proiect 
prioritar 

24. Digitalizarea parcării. Implementare 
aplicație de parcare care să conțină: 
plată prin SMS, hartă interactivă cu toate 
locurile de parcare din municipiu (cu 

Idee 2021-2027 850,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Proiect 
prioritar  
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plată, de reședință), disponibilitate locuri 
de parcare. 

Total 141,584,520  
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Obiectivul strategic 4 (O4) – Roșiori de Vede  - Oraș verde, rezilient și cu un impact redus asupra mediului  

Obiectivul specific 4.1. (OS4.1.) Mediu de viață sănătos și durabil  

D.4.1.1. Creșterea suprafețelor de spații verzi din municipiu și valorificarea rețelei verzi-albastre  

 1. Amenajare spațiu verde pe terenul liber 
aflat la intersecția dintre Str. Dunării și 
Str. Gala Galaction 

Idee 2021-2022                        
800,000  

POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

PMRDV  Lista lungă 
de proiecte 

 2. Reamenajare spații verzi de aliniament 
de pe str. de categoria III 

Idee 2021-2022                    
1,800,000  

POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 3. Amenajarea peisagistică a spațiilor verzi 
de protecție adiacente râului Bratcov de 
pe teritoriul intravilan (promenadă, 
recreere) 

Idee 2025-2027                    
2,000,000  

POR 2021-2027, 
bugetul de stat, 
bugetul local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 4. Amenajare zonă de agrement(receere, 
promenadă, puncte de observație și 
pescuit) în lungul râului Vedea 

Idee 2025-2027 1,000,000  POR 2021-2027, 
PNRR, bugetul 
local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 5. Amenajare zonă de agrement, receere și 
pescuit în lungul râului Urlui  și a 
lacurilor de acumulare  

Idee 2025-2027 800,000  POR 2021-2027, 
PNRR, bugetul 
local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 
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 6. Realizarea unei perderele de protecție 
(arbori) în lungul Bulveardului Comercial 
(protecție față de calea ferată) 

Idee (PMUD) 2021-2025 1,000,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Proiect 
prioritar 

 7. Realizarea unei perderele de protecție 
(arbori) la marginea drumurilor 
naționale DN6 și DN65A 

Idee 2021-2025 1,000,000  POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Proiect 
prioritar 

 8. Colectare deșeuri terenuri virane din 
municipiul Roșiori de Vede și igenizare 
terenuri 

Idee 2021-2023 1,000,000 Buget local, alte 
surse 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

D.4.1.2. Protecție împotriva riscurilor naturale 

 9. Curățarea și recalibrarea albiilor, inclusiv 
îndepărtarea vegetației, pe sectoarele 
cursurilor de apă râul Vedea și râul 
Bratcov 

Idee 2021-2023 500,000.00  Buget local, alte 
surse 

PMRDV, ABA, 
SGA 

Lista lungă de 
proiecte 

 10. Extinderea lucrărilor hidrotehnice de pe 
traseul râul Bratcov în municipiul Roșiori 
de Vede 

Idee 2023-2027 2,000,000.00  Buget național, 
POR 2021-2027 

PMRDV, ABA, 
SGA 

Lista lungă de 
proiecte 

D.4.1.3. Conștientizare populație asupra protecției mediului și efectelor schimbărilor climatice 

 11. Campanie de conștientizare a populației 
cu privire la efectele schimbărilor 
climatice și măsurile de reducere a 

Idee 2022-2025 150,000 POR 2021-2027, 
PNRR, buget local 

PMRDV Lista lungă de 
proiecte 
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acestora și de promovare a unui mediu de 
viață sănătos 

 12. Campanie de conștientizare și educare 
privind utilizarea energiei regenerabile, în 
rândul locuitorilor și al elevilor din 
municipiul Roșiori de Vede 

Idee 2021-2027 50,000.00  Buget local   PMRDV Lista lungă de 
proiecte 

Obiectivul specific 4.2. (OS4.2.) Oraș eficient din punct de vedere energetic 

D.4.2.1. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice  

 13. Cresterea eficientei energetice a 
cladirilor publice 

Idee 2027 12,000,000  Buget local, PO 
Dezvoltare 
Durabilă 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

D.4.2.2. Modernizarea, extinderea și eficientizarea energetică a  sistemului de iluminat municipal 

 14. Inlocuirea corpurilor de iluminat cu LED-
uri solare, care folosesc energia necesară 
exclusiv din baterii încărcate în timpul 
zileie 

Idee 2023 400,000  Buget local, POR PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 15. Reabilitarea, modernizarea și extinderea 
sistemului de iluminat public pe toate 
străzile municipiului și implementarea 
unui sistem de telegestiune a 
iluminatului public 

Idee 2023 3,000,000  Buget local, POR PMRDV Lista lungă 
de proiecte 
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 16. Dezvoltarea unui sistem de iluminat în 
zona parcurilor și în zonele de agrement, 
care folosește exclusiv energia solară 

Idee 2023 1,000,000  Buget local, POR PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 17. Dezvoltarea unui sistem de iluminat 
ambiental eficient energetic pe străzile 
reprezentative și în spațiile publice 
principale ale municipiului Roșiori de 
Vede 

Idee 2023 500,000  Buget local, POR PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

Obiectivul specific 4.3. (OS4.3.) Cadru urban bine deservit de infrastructura tehnico-edilitară  

D.4.3.1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare 

 18. Reabilitarea și modernizarea rețelei de 
alimentare cu apă din municipiul Roșiori 
de Vede 

Idee 2023    - Buget local, POR,  PMRDV, S.C. 
APA SERV S.A., 
ADI 
Teleormanul 

Lista lungă 
de proiecte 

 19. Extinderea rețelei de alimentare cu apă 
din municipiul Roșiori de Vede 

Idee 2023    - Buget local, POR,  PMRDV, S.C. 
APA SERV S.A., 
ADI 
Teleormanul 

Lista lungă 
de proiecte 

 20. Reabilitarea și modernizarea stației de 
tratare a apei și a conductelor de 

Idee 2023    - Buget local, POR,  PMRDV, S.C. 
APA SERV S.A., 

Lista lungă 
de proiecte 
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aducțiune apă din municipiul Roșiori de 
Vede 

ADI 
Teleormanul 

 21. Reabilitarea și modernizarea rețelei de 
canalizare din municipiul Roșiori de Vede 

Idee 2023    - Buget local, POR,  PMRDV, S.C. 
APA SERV S.A., 
ADI 
Teleormanul 

Lista lungă 
de proiecte 

 22. Extinderea rețelei de canalizare din 
municipiul Roșiori de Vede 

Idee 2023    - Buget local, POR,  PMRDV, S.C. 
APA SERV S.A., 
ADI 
Teleormanul 

Lista lungă 
de proiecte 

 23. Extinderea rețelelor de canalizare a 
apelor pluviale pe toată suprafața 
municipiului Roșiori de Vede 

Idee PUG 
Roșiori de 
Vede 

2023 3,000,000  Buget local, POR,  PMRDV, S.C. 
APA SERV S.A., 
ADI 
Teleormanul 

Lista lungă 
de proiecte 

 24. Reabilitarea stației de epurare existentă Idee PUG 
Roșiori de 
Vede 

2023  - Buget local, POR,  PMRDV, S.C. 
APA SERV S.A., 
ADI 
Teleormanul 

Lista lungă 
de proiecte 

D.4.3.2. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu energie electrică 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

 25. Trecerea cablurilor de medie și joasă 
tensiune în subteran (LES) 

Idee 2025 100,000  POR 2021 - 2027 
PODD 2021 - 
2027 

PMRDV, 
Distribuție 
Energie 
Oltenia 

Lista lungă 
de proiecte 

 26. Devierea rețelelor LEA și LES de pe 
proprietăți private, pe domeniul public 

Idee 2025 100,000  POR 2021 - 2027 PMRDV, 
Distribuție 
Energie 
Oltenia 

Lista lungă 
de proiecte 

D.4.3.3. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de alimentare cu gaze naturale 

 27. Extinderea rețelelor de alimentare cu 
gaze naturale pe toată suprafața 
municipiului Roșiori de Vede 

Idee 2023 3,000,000  POR 2021 - 2027 PMRDV, 
furnizor 
utilități 

Lista lungă 
de proiecte 

D.4.3.4. Creșterea gradului de valorificare și reciclare a deșeurilor 

 28. Proiect pilot de Realizare stație 
concasare pentru valorificarea deșeurilor 
din construcții 

Idee 2027 120,000  Buget local, PO 
Dezvoltare 
Durabilă 

PMRDV, 
POLARIS M. 
HOLDING, ADI 
Managementul 
Deșeurilor 
Teleorman 

Lista lungă 
de proiecte 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

 29. Realizare sistem de colectare separată a 
deșerilor biodegradabile în vederea 
valorificării acestora în zonele agricole 

Idee 2027 500,000  Buget local, POR 
2021 - 2027   

PMRDV, 
POLARIS M. 
HOLDING, ADI 
Managementul 
Deșeurilor 
Teleorman 

Lista lungă 
de proiecte 

 30. Proiect pilot de realizare de stație de 
compostare deșeuri biodegradabile și 
transformarea în biomasă 

Idee 2027 700,000  Buget local, POR 
2021 - 2027   

PMRDV, 
POLARIS M. 
HOLDING, ADI 
Managementul 
Deșeurilor 
Teleorman 

Lista lungă 
de proiecte 

Total 36,520,000  
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Obiectivul strategic 5 (O5) - Roșiori de Vede  - oraș cu administrație publică performantă 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

Obiectivul strategic 5 (O5) – Roșiori de Vede  - Oraș cu administrație publică performantă  

Obiectivul specific 5.1. (OS5.1.) Administrație publică locală cu o capacitate crescută de a dezvolta, implementa și monitoriza strategii și proiecte și de a lua decizii 
bazate pe date  

D5.1.1. Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice, strategiilor și proiectelor  

 1. Consolidarea capacității instituționale și 
promovarea  oportunităților și bunelor 
practici în ceea ce privește cooperarea 
teritorială și bunele practici în 
dezvoltarea și managementul 
proiectelor la nivel european, prin 
participarea la cursuri de instruire și 
acțiuni de diseminare 

Idee 2021-2027 2,000,000  Buget local, 
Interreg RO-BG 
2021-2027, 
Interreg Europe, 
URBACT 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 2. Creșterea capacității personalului 
Primăriei Municipiului Roșiori de Vede 
de a identifica  și aplica la surse de 
finanțare nerambursabile aferente 
priorităților de dezvoltare ale orașului.  

Idee 2021-2025 500,000  Planul Național de 
Redresare și 
Reziliență /POAT 
2021-2027/buget 
local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 3. Înființare centru de date urbane  Idee 2021-2025                 
2,500,000 

POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

 4. Implementare sistem de management al 
calității  

Idee 2025                    
1,000,000  

POR 2021-2027, 
buget local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

D5.1.2. Actualizarea/ completarea cadrului strategic și operațional la nivelul municipiului  

 5. Reactualizare PUG si RLU al Municipiul 
Roșiori de Vede 

În curs de 
implementare 

2021-2022  - Buget local, 
MDRAP 

PMRDV Proiect 
prioritar 

 6. Actualizarea Planului de Mobilitate 
Urbană al municipiului Roșiori de Vede 

Idee 2021-2022                        
300,000  

Buget local PMRDV Proiect 
prioritar 

 7. Actualizarea Planului de Acțiune pentru 
Energie Durabilă și Climă 

Idee 2021-2023 150,000  Buget local PMRDV Proiect 
prioritar 

 8. Dezvoltarea bazei de date urbane 
adiacente PUG (cf. Legii 350/2011), 
spațializate utilizând GIS, ca suport 
pentru luarea deciziilor în domeniul 
dezvoltării urbane 

Idee 2021-2023 400,000  Buget local, POR 
2021-2027  

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 9. Actualizarea periodică a Registrului 
spațiilor verzi Municipiul Roșiori de Vede 

Idee 2021-2027 250,000  Fonduri 
europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 10. Planificare integrată pentru dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității (DLRC) a zonelor 

Idee (1) 2021-2022 
(2) 2022-2023 

 (1) 10,000 
(2) 100,000  

Buget local, POR 
2021-2027  

PMRDV Proiect 
prioritar 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

marginalizate:  
(1) înființare Grup de Acțiune Locală  
(2) Elaborarea Strategiei de Dezvoltare 
Locală plasată sub Responsabilitatea 
Comunității 

 11. SEPA - Simplificarea si eficientizarea 
procedurilor administrative 

În 
implementare 

2021 3,974,669  POR 2014-2020 PMRDV Proiect 
prioritar 

 Obiectivul specific 5.2. (OS5.2.) Administrație publică locală eficientă, ce utilizează soluții digitale  

D5.2.1. Dezvoltarea serviciilor publice digitale 

 12. Evaluarea uzurii/ actualității resurselor 
hardware și software utilizate la nivelul 
Primăriei  Roșiori de Vede și lansarea 
unui licitații publice pentru achiziția de 
noi echipamente.  

Idee 2024-20207 350,000  POR 2021-2027/ 
POAT 2021-2027 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 

 13. Dezvoltarea unui sistem intern de 
management al documentelor și 
arhivare electronică care să reducă 
birocrația internă și să elimine fluxul 
clasic pe hârtie pentru procedurile 
interne ale instituției, respectiv în relația 
cu cetățenii (de ex. răspuns solicitări).  

Idee 2023-2025 700,000  POR 2021-2027, 
PNRR 

PMRDV Lista lungă 
de proiecte 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE 

MATURITATE 
ORIZONT DE 

TIMP 
BUGET ESTIMAT 

(LEI) 
POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

Îmbunătățirea timpului de răspuns și 
calității serviciilor publice oferite.   

D5.2.2. Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului 

 14. Creșterea capacității de identificare a 
nevoilor de soluții digitale în interiorul 
Primăriei Municipiului Roșiori de Vede. 
Creșterea competențelor digitale a 
întregului personal din interiorul 
Primăriei, a înțelegerii utilizării 
aplicațiilor digitale și a datelor utilizate.  

Idee 2023-2026 400,000  POR 2021-2027/ 
POAT 2021-2027 

PMRDV Proiect 
prioritar 

 15. Îmbunătățirea pregătirii profesionale a 
personalului IT din Primăria Municipiului  
Roșiori de Vede  cu privire la securitatea 
și protecția datelor deținute. 
Participarea la module de formare 
privind evoluția reglementărilor datelor 
publice.  

Idee 2023-2026 100,000  POR 2021-2027, 
PNRR 

PMRDV Proiect 
prioritar 

Total 12,624,669 
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14.7. FIȘE DE PROIECTE 

TITLU PROIECT: Proiect complex - Coridor de mobilitate urbană durabilă pe axa Nord-Sud 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• O3 – Roșiori de Vede – oraș accesibil, bine conectat în teritoriu, cu un sistem 
durabil de mobilitate urbană: 

o OS3.2. Transport public local atractiv și accesibil, cu impact redus asupra 
mediului 

o OS3.3. Deplasare nemotorizată sigură, atractivă și incluzivă 

o OS3.4. Gestiune eficientă și inteligentă a traficului și a parcării 

• O2 – Roșiori de Vede – oraș atractiv cu calitate crescută a locuirii și serviciilor 
publice ce oferă oportunități diverse pentru petrecerea timpului liber: 

o OS2.2. Zona centrală a municipiului beneficiază de o calitate crescută a 
spațiului public și a fondului construit 

Localizare • Municipiul Roșiori de Vede – străzile Dunării, Mihail Kogălniceanu, Mărăști 
Carpați, zona Pieței Agroalimentare, strada Nicolae Bălcescu 

Beneficiar • Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Parteneri • Consiliul Județean Teleorman 

Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Municipiul Roșiori de Vede este o localitate de dimensiuni reduse, cu un relief 
fără declivități accentuate, dispunând de distanțe scurte între diferitele 
dotări/facilități de la nivelul municipiului, toate acestea reprezentând 
elemente favorabile dezvoltării unui sistem destinat deplasărilor 
nemotorizate, care să încurajeze cetățenii să utilizeze mijloace de transport 
prietenoase cu mediul. În prezent, infrastructura destinată deplasărilor 
nemotorizate din municipiul Roșiori de Vede este insuficientă și, în mare 
parte, prezintă o calitate redusă. Astfel, este oportună dezvoltarea unei 
infrastructuri atractive pentru pietoni și bicicliști. În acest context este 
necesară amenajarea unor coridoare de transport nemotorizat care să 
asigure legături optimizate și sigure între principalele zone și/sau obiective 
de interes din municipiul Roșiori de Vede. Coridoarele vor fi susținute de 
dotări/amenajări aferente care să permită funcționarea lor ca un spațiu 
public, nu doar ca un culoar de circulație   

• Proiectul aduce beneficii considerabile pentru municipiu, asigurând legătura 
pe direcția N-S între str. Dunării care concentrează principalele instituții ale 
municipiului, zona centrală și zona gării Roșiori Nord. Totodată, proiectul 
asigură extinderea și creșterea calității spațiului public din municipiu, 
creșterea atractivității și siguranței transportului public județean pe teritoriul 
municipiului, precum și o mai bună gestiune a parcării la nivelul zonei 
centrale 

Scurtă descriere • Prin intermediul acestui proiect se urmărește conturarea unei infrastructuri 
atractive și sigure destinate deplasărilor nemotorizate, îmbunătățirea 
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spațiului public local, a stațiilor de transport public județean și a gestiunii 
parcării din zona centrală prin următoarele proiecte: 

o Coridor verde de mobilitate Dunării – Gara Nord 

o Reamenajare și reconfigurare piață urbană – Piața Libertății („La 
Statuie”) și spațiu public adiacent (Str. Dunării) 

o Reamenajare peisagistică spațiu verde aferent primăriei 

o Pietonizare Str. Nicolae Bălcescu 

o Amenajarea stațiilor de transport public județean de pe teritoriul 
municipiului Roșiori de Vede 

o Amenajarea unei parcări multietajate (subterană/supraterană) în 
zona Pieței Agroalimentare (intrare Str. M. Kogălniceanu)  

• Activitățile propuse pentru implementarea proiectului sunt următoarele: 

o Amenajare piste pentru biciclete pe străzile Dunării, Mihai 
Kogălniceanu, Mărăști și Carpați 

o Reabilitarea trotuarelor pe străzile Dunării, Mihai Kogălniceanu, 
Mărăști și Carpați 

o Reamenajare spațiu public Piața Libertății și spațiu verde adiacent 
clădirii Primăriei Municipiului Roșiori de Vede 

o Amenajare Str. Nicolae Bălcescu ca stradă pietonală 

o Amplasare rastele pentru parcarea bicicletelor de-a lungul 
coridorului 

o Amplasare marcaje rutiere specifice pentru deplasările nemotorizate 
pentru a crește siguranța în trafic a utilizatorilor (indicatoare piste de 
biciclete, modernizare treceri de pietoni etc.) 

o Amplasare mobilier urban pentru odihnă pentru a crește confortul 
utilizării mijloacelor nemotorizate de transport, precum și pentru 
sporirea calității spațiului public 

o Plantarea de aliniamente de arbori și/sau arbuști în lungul 
coridorului 

o Modernizarea și extinderea iluminatului public de-a lungul 
coridorului, inclusiv implementare sistem de telegestiune 

o Amenajarea stațiilor de transport public județean situate de-a lungul 
coridorului 

o Amenajare parcare multietajată în zona Pieței Agroalimentare, cu 
acces din Str. Mihail Kogălniceanu, inclusiv zonă de parcare pentru 
biciclete 

Obiective • Dezvoltarea unui coridor verde de mobilitate pe direcția N-S, care să 
încurajeze utilizarea mijloacelor de transport nemotorizat 

• Îmbunătățirea serviciilor de transport public județean de pe teritoriul 
municipiului 

• Extinderea și îmbunătățirea spațiilor publice/verzi și gestiunea eficientă a 
parcării în zona centrală a municipiului 
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Rezultate 
așteptate 

• Creșterea numărului de km destinați deplasărilor nemotorizate din municipiu 

• Creșterea repartiției modale a mijloacelor de transport nemotorizate 
(pietonal și velo) 

• Reducerea emisiilor de CO2 

• Creșterea numărului de utilizatori ai transportului public județean 

• Reducerea parcărilor neregulamentare din zona centrală 

Buget estimat • 24,100,000 RON 

Surse de 
finanțare 

• Programul Operațional Regional 2021-2027 

• Buget local 

• Bugetul Consiliului Județean Teleorman 

• Alte surse 

Termen 
realizare 

• 2021-2025 

 

TITLU PROIECT:    Modernizare și reabilitare Campus Școlar – Liceul Tehnologic nr.2 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate 
crescută a locuirii și serviciilor publice ce oferă oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

• Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și 
atractive, adecvate necesităților populației 

Localizare • str. Oltului, nr.40A, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman 

Beneficiar • Liceul Tehnologic nr.2 

Parteneri • CNI, PMRDV 

Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Elevii, profesorii și utilizatorii Campusului Școlar al Liceului Tehnologic nr.2 
au nevoie de un spațiu modern ce deține dotările adecvate nevoilor acestora 

Scurtă descriere • Reabilitarea și modernizarea sediului existent al Campusului Școlar al Liceului 
Tehnologic nr. 2. Construirea de noi spații de cazare, sală sportivă, ateliere și 
garaje pentru autovehiculele școlii 

Obiective • Spații de cazare pentru elevi și profesori care să corespundă calitativ 
standardelor în vigoare 

• Săli de sport moderne 

• Ateliere pentru desfășurarea orelor de practică a elevilor 

• Garaje pentru autovehiculele școlii 

Rezultate 
așteptate 

• Campus Școlar modern și atractiv, adecvat necesităților populației 
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Buget estimat • - 

Surse de 
finanțare 

• CNI 

Termen 
realizare 

• Proiect prioritar (2023) 

TITLU PROIECT:    Proiect complex reabilitare și modernizare bază sportivă Str. Republicii 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate 
crescută a locuirii și serviciilor publice ce oferă oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

• Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și 
atractive, adecvate necesităților populației 

Localizare • str. Republicii nr.1, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman 

Beneficiar • Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Parteneri • CNI, PMRDV 

Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Locuitorii municipiului Roșiori de Vede au nevoie de un complex sportiv 
modern ce corespunde necesităților acestora 

Scurtă descriere • Reabilitare și modernizare sală de sport, refacere acoperiș, refacere 
suprafață de joc, tencuieli și zugrăveli interioare și exterioare, reabilitare 
instalații și dotări 

• Refacere gazon și refacere împrejmuire stadion, reabilitare cu suprafață 
sintetică a pistei de alergare, reparații și modernizare tribune, reabilitare și 
modernizare sală de antrenamente, spații de cazare, spațiu de servit masa și 
a celorlalte anexe și dotări aferente 

• Reabilitare, modernizare și dotare cu elemente specifice a celor două 
terenuri de tenis de câmp și a terenului de antrenament pentru fotbal, 
existente, dar nefuncționale ca urmare a degradării suprafeței de joc 

Obiective • Reabilitare si modernizare sală de sport 

• Reabilitare, modernizare si dotări complex sportive 

Rezultate 
așteptate 

• Un complex sportiv modern și dotat cu săli de sport, pistă de alergare, 
tribune, sală de antrenamente, spații de cazare, spațiu de servit masa, 
terenuri de tenis, terenuri de antrenament, alte anexe și dotări - acesta oferă 
servicii și dotări de calitate raportate la cerințele locuitorilor municipiului 

Buget estimat • - 

Surse de 
finanțare 

• CNI 

Termen 
realizare 

• Proiect prioritar (2023) 
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TITLU PROIECT:   ȘCOALA MEA - Măsuri de educație adaptate nevoilor preșcolarilor și elevilor cu 
părinții plecați în străinătate 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate 
crescută a locuirii și serviciilor publice ce oferă oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

• Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și 
atractive, adecvate necesităților populației 

Localizare • Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman 

Beneficiar • Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Parteneri • PMRDV 

Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Nevoia de incluziune a preșcolarilor și elevilor cu părinții plecați în 
străinătate, precum și creșterea calității vieții prin educație a acestora 

Scurtă descriere • Accelerarea procesului de incluziune a persoanelor vizate de activitățile 
specifice, precum și creșterea calității vieții prin educație, grupul țintă fiind 
încurajat să acumuleze și să își dezvolte competențe și abilități de 
comunicare, relaționare, precum și activități de stimulare a practicii de 
învățare didactică și autodidactă, totodată responsabilizând partenerii cheie 
ai proiectului cu transferarea cunoștințelor acumulate pe perioada 
participării la activități către generațiile următoare de elevi 

Obiective • Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a 
grupurilor cu risc de părăsire timpurie a scolii, cu accent pe copiii aparținând 
minorității roma și a celor din mediul rural 

• Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de 
asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor 
vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din 
mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic 

Rezultate 
așteptate 

• Dezvoltarea unui Punct Unic Comunitar cu rol în sprijinirea copiilor cu părinți 
plecați în străinătate cu termen de funcționare pe o perioada de 35 de luni în 
cadrul proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a activităților 

• Implementarea pe o perioada continuă de 31 de luni, cu implicarea unui 
număr de 230 de copii cu părinți plecați în străinătate ce prezinta risc de 
implicare în fenomenul de părăsire timpurie a scolii. Copiii înscriși în cadrul 
proiectului vor beneficia în urma realizării unei selecții care are la baza 
nevoile stringente, de un program de tip „Școală după școală”, activități de 
suport educațional (meditații, cluburi specifice, workshop-uri de dezvoltare, 
deprinderi de comunicare si limbaj, tabere de vară, workshop-uri de educație 
financiară și antreprenorială, precum și posibilitatea participării la cercuri 
extra curriculare) 

• Implementarea pe o perioada continua de 31 de luni, cu implicarea unui 
număr de 230 de copii cu părinți plecați în străinătate ce prezinta risc de 
implicare in fenomenul de părăsire timpurie a școlii și a părinților sau 
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aparținătorilor legali ai acestora, a unui program de consiliere integrata 
pentru dezvoltarea relației copil-părinte 

Buget estimat • 4,773,559.66 RON 

Surse de 
finanțare 

• POR 2014-2020 

Termen 
realizare 

• Proiect prioritar (2023) 

 

TITLU PROIECT:   Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Dan Berindei” 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate 
crescută a locuirii și serviciilor publice ce oferă oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

• Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și 
atractive, adecvate necesităților populației 

Localizare • Str. Carpați 40, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman 

Beneficiar • Școala Gimnazială „Dan Berindei” 

Parteneri • PMRDV 

Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Necesitatea locuitorilor și a elevilor de centru educațional modern și dotat 
conform standardelor actuale 

Scurtă descriere • Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice a 
clădirii școlii gimnaziale Dan Berindei din municipiul Roșiori de Vede prin 
lucrări de reabilitare termică, reabilitarea instalațiilor electrice, termice și 
sanitare și prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de 
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață 

Obiective • Reabilitare termică a clădirii școlii gimnaziale „Dan Berindei” prin schimbarea 
învelitorii existente și anveloparea clădirii în termen de 24 de luni de la 
semnarea contractului de finanțare  

• Reabilitarea instalațiilor termice și sanitare prin înlocuirea și izolarea 
conductelor de distribuție a agentului termic și a apei calde menajere, 
montarea unui robinet de echilibrare termohidraulică și montarea de 
robineți de sectorizare, respectiv de golire la baza coloanelor, în termen de 
24 de luni de la semnarea contractului de finanțare 

• Eficientizarea energetică a clădirii prin reabilitarea instalației electrice și 
înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri cu eficiență energetică 
ridicată și cu durată mare de viață în termen de 24 de luni de la semnarea 
contractului de finanțare 

• Atingerea unui nivel de minimum 10% din consumul total de energie primară 
care este realizat din surse regenerabile de energie prin montarea de panouri 
solare utilizate pentru încălzirea apei calde menajere și de panouri 
fotovoltaice 
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Rezultate 
așteptate 

• Reabilitarea clădirii prin lucrări de consolidare, amenajarea incintei 
instituției, înlocuirea tâmplăriei existente, înlocuirea pardoselilor și a 
obiectelor sanitare.  

Buget estimat • 2,617,244.40 RON 

Surse de 
finanțare 

• POR 2014-2020 

Termen 
realizare 

• Proiect prioritar (2023) 

 

TITLU PROIECT:   Roșiori de Vede E-EDUCAT! 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate 
crescută a locuirii și serviciilor publice ce oferă oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

• Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și 
atractive, adecvate necesităților populației 

Localizare • Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman 

Beneficiar • Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Parteneri • PMRDV 

Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Necesitatea locuitorilor și a elevilor de o infrastructură educațională 
modernă și dotată cu echipament conform standardelor actuale 

Scurtă descriere • Creșterea gradului de folosire a internetului pentru îmbunătățirea calității 
învățământului la distanță, în școlile gimnaziale și liceele din municipiul 
Roșiori de Vede. Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al programului, 
crescând cu 2.593 numărul de utilizatori de servicii și aplicații digitale 
(numărul de indivizi care utilizează instrumente OER). Proiectul, prin setul de 
activități previzionate, își propune creșterea numărului de utilizatori de 
internet în vederea desfășurării actului educațional. Grupul țintă este 
încurajat să folosească aplicații digitale în vederea desfășurării activităților 
didactice si dobândirea de noi cunoștințe. Astfel, folosirea internetului și 
aplicațiilor digitale bazate pe web va facilita învățământul la distanță și va 
reduce riscul de abandon școlar al elevilor care nu dispun de acces la 
tehnologie pentru a participa la orele de curs ce se desfășoară online 

Obiective • Facilitarea activităților didactice la distanță prin dotarea a 6 unități școlare cu 
dispozitivele necesare desfășurării învățământului online. Rezultatul realist 
al obiectivului ce se urmărește a fi realizat este dotarea celor 6 unități școlare 
cu 118 sisteme cu care vor fi dotate clasele si cate 2 sisteme all-in-one pentru 
fiecare unitate școlară 

• Facilitarea accesului la platformele de e-learning prin acordarea de șanse 
egale tuturor elevilor. Rezultatul realist al obiectivului ce se urmărește a fi 
realizat este dotarea unui număr de 2.391 de elevi cu posibilități reduse de 
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acces la tehnologie cu echipamente tip tableta cu conexiune la internet si 
prevenirea abandonului școlar a unui număr de 2.391 de participanți 

• Facilitarea accesului la platformele e-clearing prin dotarea unui număr de 
202 profesori cu dispozitivele necesare lucrului de acasă. Rezultatul realist al 
obiectivului ce se urmărește a fi realizat este asigurare a unui număr de 202 
cadre didactice cu dispozitive electronice necesare desfășurării activității de 
la domiciliu 

Rezultate 
așteptate 

• Clase dotate cu dispozitivele necesare desfășurării cursurilor online 

• Elevi cu posibilități reduse de acces la tehnologie cărora li se asiură 
echipamente tip tabletă 

• Asigurarea de dispozitive electronice necesare desfășurării activităților 
didactice de la domiciliu 

Buget estimat • 5,771,287.26 RON 

Surse de 
finanțare 

• POR 2014-2020 

Termen 
realizare 

• Proiect prioritar (2023) 

 

TITLU PROIECT:   Niciodată singur - Sprijin pentru bunicii comunității 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate 
crescută a locuirii și serviciilor publice ce oferă oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

• Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și 
atractive, adecvate necesităților populației 

Localizare • Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman 

Beneficiar • Direcția de Asistență Socială a Primăriei Municipiului Roșiori de Vede 

Parteneri • PMRDV 

Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Conform tendințelor previzionate până în anul 2050, se estimează că 
numărul persoanelor vârstnice va crește progresiv, ajungând la 2 miliarde, 
adică o persoană din 5 se va încadra în această categorie, în contextul unei 
îmbătrâniri accelerate a populației, o problemă cu care se confruntă întreaga 
Europă și nu numai. La aceasta, se mai adaugă și calitatea precară a vieții, 
respectiv lipsa accesului la servicii sociale de calitate. Plecând de la aceste 
ipoteze, se conturează o cerere tot mai mare de servicii de îngrijire, adaptate 
nevoilor specifice ale grupului țintă. Astfel, obiectivul general al proiectului 
este reprezentat de creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pe raza 
municipiului Roșiori de Vede, prin înființarea serviciului de îngrijire la 
domiciliu și furnizarea serviciilor sociale specifice, adaptate nevoilor grupului 
țintă. Obiectivul general astfel conceput conduce la creșterea numărului de 
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servicii sociale furnizate la nivelul municipiului odată cu reducerea riscului de 
auto marginalizare în rândul persoanelor vârstnice 

Scurtă descriere • Proiectul asigură creșterea calității serviciilor oferite, facilitarea accesului la 
acestea, dotarea serviciului de îngrijire la domiciliu, asigurarea coșului lunar 
de alimente și asigurarea serviciilor socio-medicale și de îngrijire la domiciliul 
persoanelor vârstnice 

Obiective • Creșterea calităţii serviciilor oferite, prin licențierea serviciului de îngrijire la 
domiciliu, în termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de 
finanțare 

• Facilitarea accesului la ocupare, prin crearea a 20 de noi locuri de muncă, în 
termen de 2 luni de la semnarea contractului de finanțare 

• Dotarea serviciului de îngrijire la domiciliu, prin achiziția echipamentelor 
specifice necesare funcționării, în termen de 30 luni de la semnarea 
contractului de finanțare 

Rezultate 
așteptate 

• Asigurarea coșului lunar de alimente la domiciliul persoanelor vârstnice, pe 
o perioadă de 24 luni de la licențierea Serviciului de Îngrijire la Domiciliu 

• Asigurarea serviciilor socio-medicale și de îngrijire la domiciliul persoanelor 
vârstnice, pe o perioadă de 24 luni de la licențierea Serviciului de Îngrijire la 
Domiciliu 

Buget estimat • 2,792,791.38 RON 

Surse de 
finanțare 

• POR 2014-2020 

Termen 
realizare 

• Proiect prioritar (2023) 

 

TITLU PROIECT:   Îmbunătățirea calităţii vieţii locuitorilor municipiului Roșiori de Vede, judeţul 
Teleorman 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate 
crescută a locuirii și serviciilor publice ce oferă oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

• Obiectivul specific 2.4. (OS2.4.) Zone urbane dezavantajate regenerate 

Localizare • Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman 

Beneficiar • Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Parteneri • PMRDV 

Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Municipiul Roșiori de Vede trebuie să devină mai atractiv prin intermediul 
dezvoltării infrastructurii culturale și sociale și în zonele marginalizate 

Scurtă descriere • Creșterea atractivităţii municipiului Roşiori de Vede prin crearea de 
infrastructură culturală și socială într-o zonă marginalizată, în termen de 36 
de luni de la semnarea contractului de finanțare 
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Obiective • Sporirea incluziunii sociale pentru grupurile defavorizate şi diminuarea 
sărăciei prin facilitarea accesului nediscriminatoriu a populaţiei municipiul 
Roșiori de Vede la servicii publice social-culturale oferite de obiectivele de 
investiţie ale proiectului 

• Valorificarea potenţialului uman al comunităţii locale, cu precădere a 
grupurilor vulnerabile care se confruntă cu deficienţe în capacitatea proprie 
de a dezvolta acele competente sociale, profesionale, culturale, cu care să 
facă faţă ritmului de dezvoltare locală şi contextului specific municipiului 
Roșiori de Vede 

• Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor municipiului Roşiori de Vede, prin 
crearea infrastructurii sociale de locuit, reabilitarea infrastructurii culturale, 
precum şi reabilitarea spaţiului public urban destinat mobilităţii populaţiei 

Rezultate 
așteptate 

• Reabilitarea clădirii teatrului de vară, în termen de 36 de luni de la semnarea 
contractului de finanţare 

• Construirea unui duplex de locuinţe sociale, în termen de 36 de luni de la 
semnarea contractului de finanţare 

• Construirea unui bloc de locuinţe sociale, în termen de 36 de luni de la 
semnarea contractului de finanţare 

• Modernizarea străzilor de interes din municipiu, în termen de 36 de luni de 
la semnarea contractului de finanţare 

Buget estimat • 23,287,499.42 RON 

Surse de 
finanțare 

• POR 2021-2027, bugetul de stat, bugetul local 

Termen 
realizare 

• 2021-2024 

 

TITLU PROIECT:   Reabilitare și modernizare Spital Caritas și ambulatoriu de specialitate 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate 
crescută a locuirii și serviciilor publice ce oferă oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

• Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și 
atractive, adecvate necesităților populației 

Localizare • Str. Carpați, nr. 33, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman 

Beneficiar • Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Parteneri • PMRDV 

Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Răspunsul la nevoia locuitorilor și a angajaților din sistemul sanitar referitor 
la o infrastructură medicală de calitate și bine dotată 

Scurtă descriere • Îmbunătățirea calității infrastructurii medicale, prin creșterea eficienței 
energetice  la corpurile A, B, C, D, D’ și SB ale Spitalului Municipal Caritas, prin 
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punerea la dispoziția populației a unei infrastructurii moderne și prietenoase 
cu mediul înconjurător, prin utilizarea surselor regenerabile de energie 

• Dezvoltarea infrastructurii sanitare din municipiul Roşiori de Vede prin 
achiziţia de echipamente şi dotări eficiente şi moderne din punct de vedere 
tehnologic, adecvate ambulatoriului de specialitate, în termen de 24 de luni 
de la semnarea contractului de finanţare 

• Facilitarea accesului populaţiei la servicii medicale nespitalicești prin 
creşterea calităţii serviciilor oferite în cadrul ambulatoriului de specialitate 
dotat, în termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare 

• Asigurarea de condiţii propice desfăşurării actului medical pentru angajaţii 
spitalului din structura căruia face parte ambulatoriul de specialitate, în 
termen de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare 

Obiective • Durabilitate. Eficiență. Sănătate - Reabilitarea termică a Spitalului Caritas din 
municipiul Roșiori de Vede 

• Dotarea ambulatoriului de specialitate din municipiul Roșiori de Vede 
(creșterea calității infrastructurii de sănătate prin dotarea ambulatoriului din 
componența Spitalului Municipal Caritas cu echipamente performante, 
achiziția de echipamente și dotări eficiente și moderne, creșterea calității 
serviciilor oferite) 

Rezultate 
așteptate 

• Infrastructura medicală îmbunătățită prin creșterea eficienței energetice a 
corpurilor Spitalului Municipal Caritas 

• Infrastructura sanitară dezvoltată prin achiziția de echipamente și dotări 
eficiente și moderne 

• Acces facil al populației la servicii medicale de calitate 

• Condiții propice desfășurării activității angajaților din sistemul sanitar 

Buget estimat • 24,052,196.35 RON 

Surse de 
finanțare 

• POR 2014-2020 

Termen 
realizare 

• Proiect prioritar (2023) 

 

TITLU PROIECT:    Regenerare urbană a zonei centrale – instituții și servicii public 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate 
crescută a locuirii și serviciilor publice ce oferă oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

• Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și 
atractive, adecvate necesităților populației 

• Obiectivul specific 2.2. (OS2.2.) Zona centrală a municipiului beneficiază de o 
calitate crescută a spațiului public și a fondului construit 

• Obiectivul specific 2.5. (OS2.5.) Identitate locală susținută de un patrimoniu 
cultural valorificat și protejat corespunzător 

Localizare • Zona centrală a municipiului Roșiori de Vede, județul Teleorman 
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Beneficiar • Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Parteneri • PMRDV, CNI, ISJ, DJC, actori privați 

Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Necesitatea de creștere a calității asociate dotărilor din zona centrală pentru 
creșterea atractivității municipiului Roșiori de Vede 

Scurtă descriere • Realizarea unui proiect complex ce integrează modernizarea și reabilitarea 
instituțiilor și dotărilor socio-culturale din cadrul zonei centrale a 
municipiului 

Obiective • Abordarea inovatoare pentru promovarea patrimoniului cultural și natural 
din regiunea transfrontalieră Bulgaria – România (aplicarea unei noi abordări 
pentru furnizarea de servicii în turism prin folosirea instrumentelor TIC, și 
anume prin crearea a două muzee virtuale inovatoare, echipate cu 
echipament modern, precum și proiectarea de filme 3D, ca o abordare 
inovatoare în promovarea  regiunilor Gorna Oryahovitza și Roșiori de Vede) 

• Modernizare, consolidare și extindere cinematograf Modern (reabilitare, 
modernizare și extindere a construcției existente) 

• Amenajare spațiu verde pe terenul liber aflat la intersecția dintre Str. Dunării 
și Str. Gala Galaction 

• Reabilitarea termica și consolidarea Colegiului Național „Anastasescu” 

• Implementare măsuri ISU și norme privind sănătatea populației - reabilitare 
acoperiș Colegiul Național „Anastasescu” 

• Înființarea unui hub cultural (centru cultural) prin reabilitare, modernizare și 
echipare (inclusiv introducere de soluții inteligente) Casă de Cultură și 
Biblioteca Municipală 

• Extindere sediu Direcția Impozite și Taxe: desființare corp clădire C2 cu 
relocarea funcțiunilor prin extindere corp clădire C1, păstrând indicatorii 
urbanistici existenți, modificări interioare la compartimentări ușoare-
tâmplării, reparații și modernizări, împrejmuire 

• Reparații exterioare la clădirea sediului Primăriei Municipiului Roșiori de 
Vede 

• Restaurarea și refuncționalizarea fostei Uzine Electrice în vederea organizării 
de activități comerciale, socio-culturale, Str. Mărășești, nr. 46 

• Extindere și modernizare Piața Agroalimentară 

Rezultate 
așteptate 

• Creșterea atractivității zonei centrale a municipiului Roșiori de Vede 

• Instituțiile culturale reabilitate și modernizate - Cinematograful Modern, 
Casa de cultură, Biblioteca Municipală 

• Spațiu verde atractiv situat la intersecția dintre Str. Dunării și Str. Gala 
Galaction 

• Colegiul Național „Anastasescu” reabilitat termic și consolidat 

• Sediile instituțiilor administrative modernizate 

Buget estimat • 25,177,855 RON 

Surse de 
finanțare 

• POR 2021-2027,  bugetul local, buget de stat, PNRR, PNR 
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Termen 
realizare 

• 2021-2027 

 

TITLU PROIECT:    Regenerare urbană a ansamblurilor de locuințe din zona centrală și pericentrală 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate 
crescută a locuirii și serviciilor publice ce oferă oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

• Obiectivul specific 2.2. (OS2.2.) Zona centrală a municipiului beneficiază de o 
calitate crescută a spațiului public și a fondului construit 

• Obiectivul specific 2.3. (OS2.3.) Zone rezidențiale cu o calitate ridicată a 
locuirii 

Localizare • Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman 

Beneficiar • Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Parteneri • PMRDV 

Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Necesitatea cetățenilor de a locui în ansamblurile de locuințe colective 
reabilitate și eficiente energetic 

• Nevoia locuitorilor de acces facil la servicii comerciale, spații verzi și dotări 

Scurtă descriere • Regenerarea urbană a ansamblurilor de locuințe colective prin intervenții 
integrate (amenajare spații verzi, spații de recreere, locuri de joacă, circulații 
și spații de parcare) 

Obiective • Regenerarea urbană integrată a zonei centrale - ansambluri de locuințe 
colective și reglementare partere comerciale (intervenții complexe de 
reabilitare a clădirilor de locuințe și creștere a eficienței energetice, 
amenajare spații verzi de condominium, circulații, parcări) Str. Dunării - Str. 
Renașterii - Str. M. Kogălniceanu - Str. Bălcescu 

• Regenerarea urbană integrată a zonei centrale - ansambluri de locuințe 
colective și reglementare partere comerciale (intervenții complexe de 
reabilitare a clădirilor de locuințe și creștere a eficienței energetice, 
amenajare spații verzi de condominium, circulații, parcări)   Str. M. 
Kogălniceanu - Str. Lt. Gherea - Str. Lt. Doceanu 

• Regenerarea urbană integrată a ansamblului de locuințe colective și 
organizare centru de cartier (intervenții complexe de reabilitare a clădirilor 
de locuințe și creștere a eficienței energetice, amenajare spații verzi, locuri 
de joacă, spații de recreere, circulații, parcări) Str. Elena Doamna - Str. 
Dobrogeanu Gherea - Str. Mihai Bravu 

• Regenerarea urbană integrată a ansamblului de locuințe colective 
(intervenții complexe de reabilitare a clădirilor de locuințe și creștere a 
eficienței energetice, amenajare spații verzi de condominium, circulații) Str. 
Dunării - Str. Gala Galaction - Str. Mihai Bravu 

Rezultate 
așteptate 

• Imagine urbană îmbunătățită a zonelor cu ansambluri rezidențiale 

• Eficiență energetică crescută a clădirilor de locuințe 

• Spații verzi de condominium amenajate 



 

 
www.poca.ro 

 
462 

 

• Clădiri de locuințe reabilitate 

Buget estimat • 22,000,000 RON 

Surse de 
finanțare 

• POR 2021-2027,  bugetul local, buget de stat 

Termen 
realizare 

• 2021-2027 

 

TITLU PROIECT:    Regenerare urbană a zonei rezidențiale din partea de nord a municipiului – cartierele 
Izbiceanu – CFR - Carpați 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate 
crescută a locuirii și serviciilor publice ce oferă oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

• Obiectivul specific 2.3. (OS2.3.) Zone rezidențiale cu o calitate ridicată a 
locuirii  

• Obiectivul specific 2.4. (OS2.4.) Zone urbane dezavantajate regenerate 
      

Localizare • Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman 

Beneficiar • Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Parteneri • PMRDV, ANL 

Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Necesitatea cetățenilor de a beneficia de zone rezidențiale cu o calitate 
ridicată a locuirii 

• Problemele existente în zonele urbane dezavantajate 

Scurtă descriere • 7 cartiere modernizate 

• Construirea unui nou bloc de locuințe  ANL cu 24 de locuințe pentru tineri  în 
municipiul Roșiori de Vede, situat în zona Aleea Parc Nord - cu structura  
st+p+3 

• Regenerarea urbană a terenurilor degradate din cartierele municipiului 
Roșiori de Vede prin înființarea de spații verzi și locuri de relaxare și odihnă 

• Înființarea de spații verzi în cele 7 zone avute în vedere în proiect, cât și 
reabilitarea celor existente 

• Realizarea unui teren de sport în zona 3 

• Wi-fi în zonele prevăzute în proiect 

Obiective • Construirea unui nou bloc de locuințe  ANL cu 24 de locuințe pentru tineri  la 
Roșiori de Vede, situat tot în zona  Aleea Parc Nord  cu structura  st+p+3 

• Verde prezent în cartierele din Roșiori de Vede (7 cartiere modernizate - 
regenerarea urbană a terenurilor degradate din cartierele municipiului 
Roșiori de Vede prin înființarea de spații verzi și locuri de relaxare și odihnă - 
spații verzi, un teren de sport, wi-fi) 

• Regenerarea urbană integrată a ansamblului de locuințe colective 
(intervenții complexe de reabilitare a clădirilor de locuințe și creștere a 
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eficienței energetice, amenajare spații verzi de condominium, circulații) Str. 
Izbiceanu 

• Regenerarea urbană integrată a ansamblului de locuințe colective 
(intervenții complexe de reabilitare a clădirilor de locuințe și creștere a 
eficienței energetice, amenajare spații verzi de condominium, circulații) 
Aleea CFR - Aleea Parc 

• Regenerarea urbană integrată a ansamblului de locuințe colective și 
organizare centru de cartier (intervenții complexe de reabilitare a clădirilor 
de locuințe și creștere a eficienței energetice, amenajare spații verzi, locuri 
de joacă, spații de recreere, circulații, parcări) Str. Carpați - Str. Republicii - 
Str. Sănătății 

Rezultate 
așteptate 

• Imagine urbană îmbunătățită a zonelor cu ansambluri rezidențiale 

• Eficiență energetică crescută a clădirilor de locuințe 

• Spații verzi de condominium amenajate 

• Clădiri de locuințe reabilitate 

Buget estimat • 33,076,249 RON 

Surse de 
finanțare 

• POR 2021-2027,  bugetul local, buget de stat, ANL 

Termen 
realizare 

• 2021-2027 

 

TITLU PROIECT:    Amenajare coridor verde-albastru în lungul râului Vedea 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate 
crescută a locuirii și serviciilor publice ce oferă oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

• Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și 
atractive, adecvate necesităților populației 

• Obiectivul strategic 3 (O3) – Roșiori de Vede - Oraș accesibil, bine conectat în 
teritoriu, cu un sistem durabil de mobilitate urbană 

• Obiectivul specific 3.3. (OS3.3.) Deplasare nemotorizată sigură, atractivă și 
incluzivă        

• Obiectivul strategic 4 (O4) – Roșiori de Vede  - Oraș verde, rezilient și cu un 
impact redus asupra mediului      

• Obiectivul specific 4.1. (OS4.1.) Mediu de viață sănătos și durabil  
   

Localizare • Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman 

Beneficiar • Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Parteneri • PMRDV 
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Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Necesitatea locuitorilor de a avea acces la un oraș verde și un mediu de viață 
sănătos 

Scurtă descriere • Amenajarea spațiilor verzi de protecție și dezvoltarea activităților de 
agrement de-a lungul râului Vedea (amenajări minimale) 

Obiective • Amenajare zonă de agreement (recreere, promenadă, puncte de observație 
și pescuit) în lungul râului Vedea 

• Curățirea și recalibrarea albiilor, inclusiv îndepărtarea vegetației, pe 
sectoarele cursurilor de apă râul Vedea  

• Amenajare zonă de agrement Pădurea Vedea - Aventura Parc 

• Amenajare piste de biciclete către zona de agrement Pădurea Vedea și zonele 
de agrement din lungul râurilor Vedea 

Rezultate 
așteptate 

• Zone de agrement atractive 

• Cursul de apă asociat râului Vedea curățat 

Buget estimat • 6,100,000 RON 

Surse de 
finanțare 

• POR 2021-2027,  bugetul local, alte surse buget de stat, PNR 

Termen 
realizare 

• 2021-2027 

 

TITLU PROIECT:    Regenerarea urbană a zonei Gării de Nord 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate 
crescută a locuirii și serviciilor publice ce oferă oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

• Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și 
atractive, adecvate necesităților populației 

• Obiectivul strategic 3 (O3) – Roșiori de Vede - Oraș accesibil, bine conectat în 
teritoriu, cu un sistem durabil de mobilitate urbană  

• Obiectivul specific 3.2. (OS3.2.) Transport public local atractiv și accesibil, cu 
impact redus asupra mediului      

• Obiectivul specific 3.3. (OS3.3.) Deplasare nemotorizată sigură, atractivă și 
incluzivă        

Localizare • Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman 

Beneficiar • Primăria Municipiului Roșiori de Vede 

Parteneri • PMRDV 

Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Necesitatea de modernizare a infrastructurii verzi 

• Necesitatea de conectare și realizare de piste și parcări pentru biciclete 
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Scurtă descriere • Reamenajarea peisagistică și modernizarea parcurilor, gării, infrastructurii de 
ciclism și construirea unui bazin de înot semi olimpic 

Obiective • Reamenajare peisagistică și modernizare Parc N. Bălcescu, inclusiv 
amenajare terenuri de sport 

• Amenajare nod intermodal Gara Nord - modernizarea și echiparea 
corespunzătoare a  autogării, parcare multietajată, parcare de biciclete, 
amenajare circulații și accesuri 

• Amenajare parcări de biciclete în zonele de interes din municipiu (gară) 

• Construire bazin de înot semi olimpic 

Rezultate 
așteptate 

• Parcul N. Bălcescu reamenajat 

• Realizarea de piste și parcări pentru biciclete 

• Nord intermodal Gara Nord modernizat și echipat 

• Realizarea bazinului de înot semi-olimpic 

Buget estimat • 23,350,000 RON 

Surse de 
finanțare 

• POR 2021-2027,  bugetul local, alte surse, PNRR 

Termen 
realizare 

• 2021-2027 

 

TITLU PROIECT:    Monitorizarea stării de sănătate a persoanelor vârstnice (150 de persoane) 

Obiectiv SIDU 
2021-2027 

• Obiectivul strategic 2 (O2) – Roșiori de Vede - oraș atractiv cu calitate 
crescută a locuirii și serviciilor publice ce oferă oportunități diverse pentru 
petrecerea timpului liber 

• Obiectivul specific 2.1. (OS2.1.) Infrastructură și servicii publice moderne și 
atractive, adecvate necesităților populației   

Localizare • Municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman 

Beneficiar • Direcția de Asistență Socială 

Parteneri • Direcția de Asistență Socială, Spitalul Municipal 

Justificarea 
nevoii/ 
oportunitate 

• Direcțiile de asistență socială și partenerii sociali (ONG) furnizează servicii de 
îngrijire la domiciliu sau asistență socio-medicală grupurilor și persoanelor 
aflate în situații vulnerabile. Cu toate acestea, nu există un cadru unitar 
pentru această activitate, astfel încât să fie ușor de realizat anchete socio-
medicale, ori să fie identificate într-o manieră avansată potențiale probleme 
socio-medicale 

Scurtă descriere • Testarea și monitorizarea persoanelor vârstnice de la distanță 

Obiective • Dezvoltarea unei platforme care să permită integrarea standardizată a 
datelor socio-medicale și parametrilor vitali ai persoanelor vârstnice 
monitorizate la domiciliu, indiferent de furnizorul de servicii socio-medicale 

Rezultate 
așteptate 

• Platformă online pentru accesarea serviciilor 
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Buget estimat • 100,000 RON 

Surse de 
finanțare 

• POR 2021-2027,  bugetul local, alte surse, PNRR 

Termen 
realizare 

• 2021-2027 
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15. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE, 
MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

15.1. CONTEXT INSTITUȚIONAL 

Implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Roșiori de Vede pentru 
perioada 2021-2027 nu stă în responsabilitatea unei singure persoane sau a unei instituții, ci 
necesită implicarea întregii comunități locale – instituții publice, organizații ale societății civile și 
mediului de afaceri, cetățeni, printr-o abordare participativă și centrată pe cetățean/utilizator. 
Implicarea unor astfel de parteneri este necesară atât în designul 
inițiativelor/proiectelor/serviciilor, în mobilizarea de resurse, în implementare, cât și în 
monitorizarea și evaluarea implementării de ansamblu a strategiei. 

În acest scop, ca parte a demersului de elaborare a strategiei au fost identificați posibili parteneri 
locali pentru implementarea SIDU, respectiv dezvoltarea și implementarea proiectelor din 
portofoliul de proiecte propus, din cadrul administrației publice locale, reprezentanți ai mediului 
academic, profesional, non-profit și cetățeni. Unii dintre aceștia au fost implicați încă din faza 
inițială, de analiză a nevoilor, fie prin solicitări de date și informații, fie prin chestionare. S-a inițiat 
astfel dialogul cu o parte dintre categoriile de actori relevanți pentru dezvoltare locală, pe baza 
modelului de cvadruplu helix 166, după cum urmează: cu administrația publică/factori de decizie și 
cu societatea civilă/comunitatea/utilizatorii. 

În ceea ce privește implementarea, monitorizarea și evaluarea propriu-zise ale strategiei, întrucât 
teritoriul acoperit de SIDU acoperă numai teritoriul administrativ al municipiului, acestea se vor 
face la nivelul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede. Totodată, pe tot parcursul etapelor ce 
decurg după elaborarea SIDU: prioritizarea și selecția proiectelor pentru finanțare, pregătirea, 
implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor, municipiul Roșiori de Vede va consulta 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, care începând cu perioada de programare 
2021-2027, va deveni autoritate de management a Programului Operațional Regional (POR) Sud-
Muntenia. 

În scopul implementării SIDU, la nivelul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede se va constitui 
Unitatea de Implementare, Monitorizare și Evaluare a SIDU (UIM SDL), cu rolul de coordonare a 
implementării și de monitorizare a SIDU. Unitatea de Implementare, Monitorizare și Evaluare va 
fi constituită la nivelul Direcției Arhitect Șef a Primăriei Municipiului Alexandria (incluzând, după 
caz, și personal din alte direcții ale primăriei). UIM ar urma să fie condusă de un responsabil SIDU 

 

166 Categoriile de actori din modelul cvadruplu helix sunt: administrația publică/factorii de decizie, 
mediul universitar, comunitatea de afaceri (din partea Consultantului au fost demarate inițiative 
de dialog, dar nu a existat răspuns înapoi), societatea civilă/comunitatea/utilizatorii 
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cu experiență relevantă în domeniu și ar cuprinde o echipă mixtă, formată din reprezentanți ai 
direcțiilor/compartimentelor cu un rol decisiv în implementarea strategiei. 

FIGURA 185 – STRUCTURA PROPUSĂ PENTRU IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI 
EVALUAREA SIDU 

 

Sursă: Prelucrare proprie 

Având în vedere aria de acoperire a SIDU, implementarea propriu-zisă a măsurilor și proiectelor 
ar urma să se facă la nivelul direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, al 
serviciilor și instituțiilor subordonate, al întreprinderilor publice sau al parteneriatelor dintre 
acestea și/sau cu parteneri externi, prin echipe de proiect dedicate. Echipele de proiect vor 
raporta progresul Unității de Implementare și Monitorizare a SIDU. 

Responsabilitățile UIM SIDU vor consta în: 

• Monitorizarea proiectelor și inițiativelor planificate, implementate sau în curs de 

implementare; 

• Consilierea echipelor de proiect în implementarea proiectelor;  
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• Colectarea datelor necesare monitorizării; 

• Evaluarea periodică a implementării SIDU - va propune actualizări ale SIDU pe baza 

rezultatelor monitorizării și evaluării; 

• Recomandări privind pașii următori la finalul perioadei de implementare a SIDU (2027).  

 

UIM va avea un rol important în implementarea SIDU. În acest context, va fi formată o echipă 
constituită din personalul propriu al Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, având cunoștințele de 
specialitate necesare și experiență în relevantă atât în planificare strategică, cât și în 
implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene. Din punct de vedere al resurselor 
umane implicate, echipa UIM va include:  

• Responsabil SIDU – va coordona UIM și procesul de implementare, monitorizare și 

evaluare a implementării SIDU, va asigura coordonarea SIDU cu restul documentelor 

strategice – PMUD, PUG etc., va contribui la prioritizarea și selecția proiectelor pentru 

finanțare și la coordonarea echipelor de proiect;  

• Responsabil tehnic – va urmări implementarea SIDU din punct de vedere tehnic, va 

urmări implementarea proiectelor și va consilia, dacă este necesar, echipele de proiect, 

va asigura relația cu instituțiile avizatoare, va contribui la prioritizarea și selecția 

proiectelor pentru finanțare;  

• Asistent SIDU – va asista echipa în ceea ce privește sarcinile administrative, 

comunicarea și coordonarea echipelor de proiect etc.  

 

15.2. PLANUL DE ACȚIUNE 

Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 
municipiul Roșiori de Vede perioada 2021-2027 include activități grupate în cadrul a patru etape 
principale, după cum urmează: 

Etapa 1 - Finalizarea și aprobarea SIDU – 2021, semestrul 1 – include activitățile referitoare la 
finalizarea SIDU și aprobarea în Consiliul Local. Activitățile aferente acestei etape includ: 

• E1.1 Finalizarea draftului SIDU; 

• E1.2 Aprobarea versiunii finale a SDL în Consiliul Local al municipiului Roșiori de Vede. 

 

Etapa 2: Formularea și depunerea cererilor de finanțare – 2021 (semestrul 2) - 2022 (calendar 
orientativ) 167 – include activitățile necesare pregătirii și realizării cererilor de finanțare, conform 
instrucțiunilor privind conținutul și procedura de depunere și verificare cuprinse în ghidurile 
specifice. Activitățile aferente acestei etape includ:  

 

167 Activitățile acestei etape sunt condiționate de publicarea versiunilor finale și a ghidurilor de 
finanțare aferente Programelor Operaționale pentru perioada de programare 2021-2027 
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• E2.1 Selecția proiectelor prioritare spre a fi depuse pentru finanțare, pe baza cerințelor 

programelor de finanțare și ale ghidurilor specifice. În cazul în care prin ghidurile 

specifice nu va fi propusă o procedură de prioritizare a proiectelor, similar perioadei 

de programare 2014-2020, procedura de prioritizare se va realiza la nivelul Primăriei 

Municipiului Roșiori de Vede, pentru a asigura o abordare coerentă și a maximiza 

impactul intervențiilor selectate pe baza portofoliului de proiecte extins prezentat în 

cadrul SIDU;  

• E2.2 Stabilirea planului de lucru, monitorizare și evaluare a proiectelor (tipul activității, 

responsabilități, sarcini, termen, conformitate, etc) de la faza de demarare a procesului 

de achiziții publice până la aprobarea documentațiilor tehnice;  

• E2.3 Elaborarea cererilor de finanțare; 

• E2.4 Urmărirea stadiului procesului de evaluare a proiectelor aflate în procedura de 

evaluare pentru pregătirea de activități necesare îndeplinirii condițiilor de 

admisibilitate;  

• E2.5 Stabilirea căilor de comunicare/raportare cu Autoritatea de Management, între 

beneficiarii finali locali ai proiectelor depuse spre finanțare și a formatului de raportare 

semestrială/anuală. 

 

Etapa 3 – Semnarea contractelor de finanțare cu autoritățile de management ale fiecărui PO și 
derularea procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și servicii – 2022 – 2023 
(calendar orientativ). Procedura de contractare se va realiza în conformitate cu condițiile 
menționate de autoritățile de management ale fiecărui program operațional. Activitățile aferente 
acestei etape includ:  

• E3.1 Semnarea contractelor de finanțare și monitorizarea procesului de semnare a 

contractelor de finanțare pentru fiecare beneficiar și program operațional;  

• E3.2 Demararea achizițiilor publice pentru realizarea de lucrări și servicii;  

• E3.3 Raportare periodică, în funcție de proiect. 

 

Etapa 4 – Realizarea și finalizarea lucrărilor și serviciilor contractate – 2023 - 2027 – include 
monitorizarea stadiului de realizare și condițiilor de finalizare a proiectelor în coordonare cu 
atingerea obiectivelor din SIDU și a indicatorilor specifici conținuți în documentațiile tehnice 
aprobate în contractul de finanțare. Activitățile aferente acestei etape includ:  

• E4.1 Monitorizarea procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și servicii 

prevăzute în contractul de finanțare;  

• E4.2 Urmărirea implementării lucrărilor și a serviciilor contractate conform graficului 

din planul de lucru;  

• E4.3 Raportare periodică, în funcție de proiect.  

 

În cadrul acestor etape sunt identificate 4 momente – cheie pentru evaluare, descrise în 

continuare în următoarea secțiune. 
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TABEL 51 – CALENDARUL ȘI ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE PENTRU IMPLEMENTAREA SIDU 

ACTIVITĂȚI 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

E1.1               

E1.2               

E2.1               

E2.2               

E2.3               

E2.4               

E2.5               

E3.1               

E3.2               

E3.3               

E4.1               

E4.2               

E4.3               

Sursă: Prelucrare proprie 

 

15.3. MECANISM DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

Având în vedere că Strategia Integrată de Dezvoltare Integrată a Municipiului Roșiori de Vede 
propune un portofoliu extins de proiecte, setând ambițiile municipalității pentru perioada 2021 – 
2027, monitorizarea și evaluarea implementării strategiei este extrem de importantă în economia 
proiectului. Acest demers va fi coordonat de Unitatea de Implementare, Monitorizare și Evaluare 
a SIDU (UIM SIDU) și ar fi oportun să implice, pe cât posibil, persoane care au fost implicate în 
elaborarea SIDU și în procesul de structurare a portofoliului de proiecte.  

UIM SIDU va evalua periodic implementarea SIDU, și va monitoriza, pe baza rapoartelor din cadrul 
compartimentelor responsabile, activitățile curente de implementare a proiectelor. 
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15.3.1. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII SIDU 

În ceea ce privește evaluarea, pentru a remedia eventuale probleme de management sau de 
coerenţă în derularea activităţilor, abordarea metodologică se bazează pe 4 etape:  

• Evaluarea ex-ante – în etapa de prioritizare și definire a listei scurte de proiecte, cu 

scopul de a asigura o alocare potrivită a resurselor și un design adecvat;  

• Evaluarea intermediară (1), cu scopul de a afla dacă strategia își atinge obiectivele, 

dacă poate fi îmbunătăţit managementul acesteia - având în vedere stadiul elaborării 

programelor operaționale, un orizont de timp oportun ar fi anul 2023, pentru a se 

evalua situația proiectelor contractate/în implementare, actualitatea obiectivelor 

strategice și specifice și eventualele nevoi de actualizare a SIDU; 

• Evaluarea intermediară (2), cu scopul de a afla dacă strategia își atinge obiectivele, 

dacă poate fi îmbunătăţit managementul acesteia - un orizont de timp oportun ar fi 

2026-2027. La finalul perioadei de programare se va evalua gradul de îndeplinire a 

indicatorilor propuși pentru orizontul de timp 2027, iar, pe baza informațiilor 

disponibile privind următorul ciclu financiar multianual al UE; se vor propune eventuale 

modificări ale strategiei, țintelor și/ sau portofoliului de proiecte; 

• Evaluarea ex-post, cu scopul de a analiza, care a fost impactul implementării strategiei 

– post 2027.  

 

15.3.2. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII SIDU 

Activitatea de monitorizare presupune:  

• Monitorizarea echipei UIM SDL;  

• Monitorizarea activităților desfășurate în proiecte.  

 

Activitatea UIM SIDU va fi auditată astfel încât procedurile interne de organizare și funcționare ale 
instituției să fie îndeplinite, urmărind următoarele:  

• Controlul intern al documentelor;  

• Reguli de comunicare;  

• Reguli de raportare și responsabilități; 

• Termene de rezolvare și răspuns; 

• Concordanța activităților întreprinse de membrii UIM cu responsabilitățile prevăzute 

de fișele postului.  

 

Activitatea compartimentului responsabil se va finaliza printr-un raport de audit, iar acesta se va 
face cunoscut Primarului și, în caz de nereguli identificate în UIM, se vor propune recomandări de 
îmbunătățire a activității.  
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Serviciul financiar contabil exercită controlul financiar preventiv cu respectarea reglementărilor în 
vigoare. Controlul financiar preventiv reprezintă activitatea prin care se verifică legalitatea și 
regularitatea operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, 
înainte de aprobarea acestora.  

Având în vedere faptul că este foarte probabil ca managementul proiectelor individuale să fie 
subcontractat unor firme de consultanță, monitorizarea activităților desfășurate în proiectele 
individuale va intra în sarcina Consultantului. Acesta va asigura, cu sprijinul UIM SIDU și al 
managerilor de proiect din cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, elaborarea rapoartelor 
de progres privind stadiul implementării, a raportului final, întocmirea cererilor de rambursare a 
cheltuielilor, elaborarea previziunilor privind fluxurile financiare pentru proiectele individuale. 

 

15.4. RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE A ACESTORA 

Implementarea proiectelor poate fi afectată de o serie de riscuri de natură tehnică sau financiară, 
ca de exemplu:  

Riscuri tehnice:  

• Întârzieri în execuția lucrărilor și depășirea graficului de lucrări;  

• Neconcordanțe între execuție și documentația tehnică care stă la baza proiectului.  

 

Riscuri financiare:  

• Depășirea bugetelor alocate pe activități sau lucrări;  

• Creșteri ale prețului materialelor de construcții care nu au fost previzionate, ceea ce 

determină insuficiența resurselor financiare comparativ cu bugetul.  

 

Riscuri privind calitatea:  

• Neconcordanța între specificațiile tehnice ale materialelor și calitatea materialelor 

folosite la lucrări.  

 

Preîntâmpinarea și atenuarea acestor riscuri trebuie să fie asigurată pe de-o parte, prin clauze 
contractuale, cum ar fi:  

• Perceperea garanției de bună execuție, a garanției pentru plata avansului, garanții 
pentru rețineri etc;  

• Prevederea de penalități la plata executanților/furnizorilor în caz de întârzieri în 
execuția contractului;  

• Prezentarea certificatelor de calitate ale materialelor achiziționate (care vor fi analizate 
și aprobate de către Beneficiar);  



 

 
www.poca.ro 

 
474 

 

• Asigurarea personalului și echipamentelor constructorului precum și asigurarea pentru 
terțe persoane;  

 

precum și prin:  

• Analiza și avizarea situațiilor de lucrări în vederea efectuării plăților;  

• Prin cunoașterea, înțelegerea și aplicarea corectă a clauzelor contractuale,  

• Printr-o activitate susținută a membrilor UIM SIDU și colaborare strânsă cu managerii 
de proiect din cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, echipa de experți tehnici, 
consultanți, diriginți de șantier, astfel încât să se realizeze monitorizarea foarte atentă 
a contractelor de lucrări. 

 

Succesul implementării SIDU depinde nu numai de resursele financiare alocate, ci și de calitatea 
resursei umane care are atribuții în ceea ce privește managementul strategiei. De aceea, atât din 
UIM, cât și din echipele de proiect, vor face parte persoane cu experiență în implementarea 
proiectelor și cu pregătire în domeniile în care activează.
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16. CADRUL PARTENERIAL PENTRU 
ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA 
STRATEGIEI 

Strategia nu stă în responsabilitatea unei singure persoane sau a unei instituții,  ci necesită 
implicarea comunității locale – instituții publice, organizații ale societății civile și mediul de afaceri. 
Implicarea unor astfel de parteneri este necesară atât în designul proiectelor, în mobilizarea de 
resurse, în implementare, cât și în monitorizarea și evaluare implementării de ansamblu a 
strategiei. 

 

16.1. INSTITUȚII ȘI ORGANIZAȚII IMPLICATE 

Primul pas în demararea strategiei l-a constituit procesul de colectare a datelor și a informațiilor 
necesare pentru elaborarea efectivă a analizei și propunerilor de dezvoltare. Ca parte a acestui 
demers, au fost realizate  în primul rând solicitările de date necesare către diferite instituții și 
actori locali, având în vedere faptul că, în anumite cazuri, datele/informațiile nu sunt disponibile 
din alte surse. Tipurile de date solicitate au vizat: date statistice oficiale publicate de instituțiile 
relevante, informații provenite din documente strategice de nivel superior, informații extrase din 
cadrul legislativ, date și informații preluate din documentații de urbanism elaborate anterior, 
informații preluate din publicații de specialitate, rapoarte anuale, etc. 

Instituțiile și organizațiile către care au fost transmise solicitări de date includ administrația 
publică locală, instituții centrale și locale, furnizorii de servicii și utilități publice, unități de 
învățământ, după cum urmează: 

• Primăria Municipiului Roșiori de Vede; 

• Consiliul Județean Teleorman; 

• Instituția Prefectului - Județul Teleorman (Serviciul public comunitar: regim permise 

de conducere și înmatriculare a vehiculelor); 

• Direcția pentru Agricultură Județeană Teleorman; 

• Inspectoratul Școlar Județean Teleorman; 

• Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman; 

• Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman; 

• Direcția Județeană de Statistică Teleorman; 

• Oficiul Registrului Comerțului Teleorman; 

• Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman; 

• Agenția Națională pentru Reglementarea Energiei; 
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• Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman; 

• Direcția Județeană de Sănătate Publică Teleorman; 

• Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Teleorman; 

• Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman; 

• S.C. Polaris M. Holding SRL; 

• Engie România;  

• APA SERV; 

• Distribuție Energie Oltenia; 

• Centrul Școlar de Educație Incluzivă din municipiul Roșiori de Vede; 

• Colegiul Național „Anastasescu”; 

• Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”; 

• Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”; 

• Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu”; 

• Școala Gimnazială „Dan Berindei”; 

• Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”; 

• Școala Gimnazială „Zaharia Stancu”; 

• Școala Postliceală „FEG EDUCATION”. 

 

Colectarea de date din surse variate asigură elaborarea unei analize cantitative și calitative a 
situației existente, făcând posibilă, ulterior, identificarea listei de priorități și formularea de măsuri 
de diminuare sau eliminare a disfuncționalităților. Este de remarcat faptul că o pondere relativ 
ridicată a actorilor către care s-au transmis solicitări nu au răspuns, ceea ce poate indica o 
colaborare și un nivel de implicare limitate la nivel local și un interes redus pentru participarea în 
demersuri de dezvoltare locală. În acest sens, este importantă îmbunătățirea comunicării și 
colaborării instituționale, atât orizontală, cât și verticală, pentru a sprijini demersurile Primăriei 
Municipiului Roșiori de Vede de a implementa Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU). 

  

16.2. IDENTIFICAREA ȘI CONSULTAREA GRUPURILOR ȚINTĂ 

Angajamentul stakeholderilor nu este important doar pentru procesele formale de planificare a 
orașelor saua teritoriilor, ci stă la baza transformării teritoriilor și comunităților durabile. Cea mai 
utilizată și cunoscută modalitate de implicare a stakeholderilor este cercetarea calitativă – 
consultarea unei proporții reprezentative din populație în vederea determinării modului în care 
tendințele, problemele și elementele de potențial ce s-au conturat în urma analizei situației 
existente sunt validate de comunitatea locală. Pornind de la tipologiile generale de respondenți, 
s-au identificat grupurile țintă către care s-au transmis chestionare dedicate: pentru locuitorii din 
municipiul Roșiori de Vede și pentru reprezentanții administrației publice locale și județene. 
Pentru fiecare dintre aceste două grupuri țintă au fost realizate sondaje personalizate, care au 
vizat întrebări specifice în funcție de aspectele cheie urmărite. Astfel, acestea au acoperit diferite 
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tipuri aspecte care au pus accentul pe domenii de interes specifice pentru elaborarea strategiei, 
după cum urmează: 

• Educație, sănătate şi servicii sociale; 

• Locuire; 

• Demografie, migrație,  societatea civilă şi incluziune socială; 

• Capitalul natural și antropic; 

• Economie, piața muncii; 

• Factorii de mediu și schimbările climatice; 

• Infrastructura și echiparea teritoriului; 

• Conectivitate și mobilitate urbană; 

• Activități culturale, sportive, de petrecere a timpului liber; 

• Dezvoltare locală; 

• Administrație publică și cooperare; 

• Provocări în contextul pandemiei de COVID-19. 

 

Aspectele investigate vizează problemele comunității locale, nevoile de dezvoltare, resursele 
existente și oportunitățile de dezvoltare, astfel că obiectivele de cercetare avute în vedere au fost 
următoarele: 

• În cazul chestionarului adresat locuitorilor din municipiul Roșiori de Vede: 

o Identificarea percepției și a gradului de satisfacţie a locuitorilor cu privire la 

calitatea locuirii; 

o Identificarea percepției și a gradului de satisfacţie a locuitorilor cu privire la 

calitatea serviciilor publice; 

o Identificarea percepției și a gradului de satisfacţie a locuitorilor cu privire la 

mobilitate; 

o Identificarea percepției și a gradului de satisfacţie a locuitorilor cu privire la 

activitățile culturale, sportive și de petrecere a timpului liber; 

o Identificarea problemelor municipiului Roșiori de Vede; 

o Identificarea potențialelor măsurilor pentru dezvoltarea comunității; 

o Identificarea provocărilor în contextul pandemiei de COVID -19; 

• În cazul chestionarului adresat reprezentanților administrației publice locale și județene: 

o Identificarea problemelor privind capitalul natural și antropic; 

o Identificarea problemelor de ordin demografic; 

o Identificarea problemelor de ordin economic; 

o Identificarea problemelor de pe piața muncii; 

o Identificarea problemelor de ordin social; 

o Identificarea problemelor privind infrastructura și echiparea teritoriului; 
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o Identificarea problemelor privind situația factorilor de mediu și schimbările 

climatice; 

o Aspecte privind administrația publică și cooperarea; 

o Aspecte privind dezvoltarea locală; 

o Identificarea provocărilor în contextul pandemiei de COVID-19. 

 

 

16.2.1. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

Metodologie | Procesul de elaborare a SIDU include și demersul de consultare a personalului care 
își desfășoară activitatea în cadrul primăriei, atât cel de execuție, cât și de conducere, dar și în alte 
instituții de la nivel județean, pentru a identifica principalele provocări de dezvoltare și coerență 
organizațională care trebuie abordate prin procesul de planificare strategică. De asemenea, se 
urmărește asigurarea convergenței între proiectele strategice ale municipiului Roșiori de Vede, în 
scopul unei utilizări mai eficiente a resurselor financiare, umane și materiale de care dispune 
instituția.  

Chestionarul a fost creat astfel încât să permită exprimarea punctelor de vedere ale personalului 
de conducere și de execuție, pe diferite paliere de interes, în corelare cu domeniile urmărite în 
cadrul analizei situației existente și a domeniilor prioritare din cadrul strategiei de dezvoltare.  
Chestionarul a fost structurat după cum urmează: 

• Date generale,  în cadrul căreia respondenții au fost rugați să ofere informații generale 

referitoare la numele instituției pe care o reprezintă și la datele de contact; 

• Probleme privind capitalul natural și antropic, unde au fost întrebări referitoare la 

oportunitățile oferite și cele mai mari probleme de dezvoltare; 

• Probleme de ordin demografic, unde au fost întrebări referitoare la cele mai mari provocări 

pe acest palier; 

• Probleme de ordin economic, unde au fost întrebări referitoare la principalele probleme 

în atragerea/menținerea activităților economice în municipiu, la domeniile care ar trebui 

sprijinite, la modalitățile de susținere a dezvoltării afacerilor, cercetarea, dezvoltare și 

inovarea; 

• Probleme pe piața muncii, unde au fost întrebări referitoare la forța de muncă disponibilă; 

• Probleme de ordin social, unde au fost întrebări referitoare la cele mai mari probleme 

sociale, la situație ofertei de locuințe, la problemele cu care se confruntă sistemul de 

educație și de sănătate; 

• Probleme privind infrastructura și echiparea teritoriului, unde au fost întrebări referitoare 

la problemele de accesibilitate, de deservire a rețelelor tehnico-edilitare, de colectare 

selectivă a deșeurilor, la deservirea cu dotări și servicii publice, la starea obiectivelor 

culturale, la starea infrastructurii/facilităților sportive, la evenimentele culturale; 
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• Probleme privind situația factorilor de mediu și schimbări climatice, unde au fost întrebări 

referitoare la principalele efecte ale schimbării climatice și la proiectele ce vizează 

producerea energiei regenerabile; 

• Administrația publică și cooperare, unde au fost întrebări referitoare la gradul de 

cooperare și la provocările capacității instituționale; 

• Dezvoltare locală, unde au fost întrebări referitoare la principalele provocări cu care se 

confruntă municipiul, la principalele puncte tari, la principalele direcții de dezvoltare; 

• Probleme cauzate de pandemia de COVID-19, unde au fost întrebări referitoare la restricții, 

măsuri adoptate pentru sprijinirea desfășurării activității profesionale a personalului 

angajat, la cele mai mari probleme din perioada pandemiei cu care se confruntă. 

 

Procedura de distribuire a chestionarelor către administrația publică locală și județeană, respectiv 
de colectare a răspunsurilor, realizată și aplicată în parteneriat cu Beneficiarul, a constat în 
următorii pași principali: 

• Elaborarea chestionarului de către Consultat, în format Word și Google Forms și aprobarea 

acestuia de către Beneficiar;  

•  Stabilirea modului de completare și transmitere a chestionarelor (metoda de completare 

a formularelor a fost adaptată situației actuale cauzate de pandemia de COVID-19):  

o Online utilizând platforma Google Forms; 

o Electronic în format Word, transmise prin email; 

o Fizic, transmise prin curier; 

• Stabilirea termenelor de completare și transmitere a chestionarelor destinate 

administrației, urmând ca ulterior să fie trimise înștiințări periodice de completare pe 

măsură ce se apropie termenul limită;  

• Diseminarea chestionarului către administrația publică locală și județeană, de către 

reprezentanții Beneficiarului, colectarea chestionarelor completate în format fizic și 

transmiterea acestora către Consultant pentru prelucrare și interpretare. 

 

Chestionarul a fost disponibil pentru completare în perioada noiembrie 2020 – februarie 2021, 
acesta fiind completat de un total de 31 de persoane. 

Este de menționat faptul că nu toți respondenții au răspuns la toate întrebările din chestionar. 

În continuare vor fi prezentate răspunsurile primite ca urmare a aplicării chestionarului dedicat 
administrației publice și județene, organizate după secțiunile generale din sondaj: 

 

DATE GENERALE 

Întrebarea 1. Nume instituție: 
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Instituțiile cel mai des menționate de respondenți au fost următoarele: Primăria Municipiului 
Roșiori  de Vede (19 din 26 de răspunsuri), Direcția pentru Cultură, Educație, Creație și Sport din 
cadrul Primăriei (3 răspunsuri) și Consiliul Local al Municipiului Roșiori de Vede (2 răspunsuri). 

FIGURA 186 - DISTRIBUȚIA RESPONDENȚILOR ÎN FUNCȚIE DE INSTITUȚIE 

 

 
Întrebarea 2. Număr de telefon: 

Dintre cei 29 de respondenți, 24 de persoane au ales să lase un număr de telefon ca și date de 
contact.  

 

Întrebarea 3. Adresă de e-mail: 

Dintre cei 29 de respondenți, 24 de persoane au ales să lase o adresă de e-mail ca și date de 
contact.  

 

PROBLEME PRIVIND CAPITALUL NATURAL ȘI ANTROPIC 

Întrebarea 4. Care considerați că sunt principalele oportunități oferite de elementele de cadru 
natural și antropic din municipiul Roșiori de Vede? Vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai 
puțin importantă oportunitate la 5 – cea mai importantă oportunitate) 

În opinia respondenților, cele mai importante oportunități oferite de elementele de cadru 
natural și antropic sunt:  

• Localizare în relație cu principalele căi de  transport (rutier, feroviar, aerian) – 56% dintre 
respondenți au marcat cu nota 5 această opțiune; 

• Potențialul agricol – 33% dintre respondenți au marcat cu nota 5 această opțiune; 

• Potențialul de producere a energiilor regenerabile – 23%  dintre respondenți au marcat cu 
nota 5 această opțiune. 

8%

11%

4%

73%

4%

Consiliul local al municipiului Roșiori de 
Vede

D.C.E.C.S.

Instituția Prefectului - Jud. Teleorman

Primăria municipiului Roșiori de Vede

Direcția de Asistență Socială



 

 
www.poca.ro 

 
481 

 

 

Oportunitățile considerate cel mai puțin importante de către respondenți la nivelul municipiului 
Roșiori de Vede sunt următoarele: 

• Potențialul turistic – 56% dintre respondenți au oferit nota 1 pentru această oportunitate; 

• Resursele materiale pentru alte activități economice – 15% dintre respondenți au oferit 
nota 1 pentru această oportunitate. 

 

Pentru această întrebare au fost furnizate între 25 și 27 de răspunsuri. 

FIGURA 187 - PRINCIPALELE OPORTUNITĂȚI OFERITE DE ELEMENTELE DE CADRU NATURAL 
ȘI ANTROPIC DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

 
 

Întrebarea 5. Care considerați că sunt cele mai mari probleme de dezvoltare determinate de 
elementele de cadru natural din municipiul Roșiori de Vede? (vă rugăm să acordați o notă de la 
1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă) 

Din punct de vedere al problemelor de dezvoltare determinate de elementele de cadru natural 
din muncipiul Roșiori de Vede se remarcă potențialul economic scăzut (36% dintre respondenți au 
marcat cu nota 5 această opțiune) și riscurile naturale (8% dintre respondenți au marcat cu nota 
5 această opțiune). De asemenea, este notat cu 5 Altele de către 2 dintre respondenți. Unul dintre 
aceștia precizează următoarele: problemele administrative, lipsa de transparență a adiministrației 
și  absența investitorilor.  

Problemele considerate cel mai puțin importante se referă la: Potențialul agricol scăzut (68% 
dintre răspunsuri), Elemente de cadru natural care îngreunează accesibilitatea la nivel local, 
regional sau național (48% dintre răspunsuri) și potențialul scăzut de producere a energiilor 
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regenerabile (28% dintre răspunsuri). În cadrul acestei întrebări au fost furnizate între 25 și 26 de 
răspunsuri. 

FIGURA 188 - PRINCIPALELE PROBLEME DETERMINATE DE ELEMENTELE DE CADRU 
NATURAL MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

 
PROBLEME DE ORDIN DEMOGRAFIC 

Întrebarea 6. Care considerați că sunt cele mai mari provocări de ordin demografic din 
municipiul Roșiori de Vede? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 
– cea mai mare problemă) 

Cele mai mari provocări de ordin demografic considerate de respondenții chestionarului se referă 
la emigrarea forței de muncă tinere (persoane cu vârsta situată între 18 și 40 de ani) și 
depopularea unității administrativ-teritoriale. În cazul celor două provocări respondenții au 
răspuns în procent de peste 50% cu nota 5, respectiv cea mai mare problemă.  

Cele mai mici provocări sunt considerate rata natalității scăzute și rata de îmbătrânire a populației. 
În cazul celor două provocări respondenții au răspuns în procent de sub 10% cu notele 1 sau 2. În 
cazul acestei întrebări au fost furnizate între 25 și 28 de răspunsuri.  
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FIGURA 189 - CELE MAI MARI PROVOCĂRI DE ORDIN DEMOGRAFIC DIN MUNICIPIUL 
ROȘIORI DE VEDE 

 

 
PROBLEME DE ORDIN ECONOMIC 

Întrebarea 7. Care sunt principalele probleme pe care le resimțiți în atragerea sau menținerea 
activităților economice în municipiul Roșiori de Vede? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea 
mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă) 

Din perspectiva respondenților, cele mai mari probleme resimțite în atragerea sau menținerea 
activităților economice în municipiul Roșiori de Vede sunt: calificarea forței de muncă (32% dintre 
respondenți au furnizat nota 5), dialogul cu mediul de afaceri (23% dintre respondenți au furnizat 
nota 5) și disponibilitatea terenurilor (22% dintre respondenți au furnizat nota 5).  

Printre problemele cel mai puțin importante în cadrul cărora respndenții au notat cu 1 se regăsesc 
următoarele: disponibilitatea utilităților (apă/canal, gaz, acces internet, etc.)(19% dintre 
respondenți) și disponibilitatea forței de muncă (19% dintre respondenți). Printre răspunsurile 
furnizate unul dintre respondenți menționează dificultățile administrative întâmpinate. În cadrul 
acestei întrebări au fost furnizate între 26 și 28 de răspunsuri. 
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FIGURA 190 - PRINCIPALELE PROBLEME RESIMȚITE ÎN ATRAGEREA SAU MENȚINEREA 
ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

 

Întrebarea 8. Care considerați că sunt domeniile economice care ar trebui sprijinite pentru 
dezvoltarea municipiului Roșiori de Vede? (Pot fi selectate multiple variante de răspuns) 

Această întrebarea urmărește identificarea principalelor domenii economice care ar trebui 
sprijinite din municipiu în opinia administrației publice locale și județene. Printre cele mai 
menționate răspunsuri se regăsesc: industria alimentară și fabricarea băuturilor (24 de 
răspunsuri), industria textilă și pielărie (23 de răspunsuri) și agricultura (22 de răspunsuri). De 
asemenea, meșteșugurile, comerțul și fabricarea mobilei sunt selectate fiecare de către 20 de 
respondenți.  
Printre cel mai puțin selectate opțiuni referitoare la domeniile economice care ar trebui sprijinite 
pentru dezvoltarea municipiului Roșiori de Vede se regăsesc: industria construcțiilor navale, 
industria metalurgică și industria chimică (fiecare dintre acestea a fost selectat de câte 2 ori). În 
cadrul acestei întrebări au fost furnizate 28 de răspunsuri. 
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FIGURA 191 - DOMENIILE ECONOMICE CARE AR TREBUI SPRIJINITE PENTRU DEZVOLTAREA 
MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE 

 

 

Întrebarea 9. În ce mod susțin autoritățile locale dezvoltarea afacerilor, cercetarea, dezvoltarea 
și inovarea? (pot fi selectate multiple variante de răspuns). 

Această întrebarea urmărește identificarea principalelor moduri în care autoritățile locale susțin 
dezvoltarea afacerilor, cercetarea și inovarea la nivelul municipiului Roșiori de Vede. Opțiunile cel 
mai des selectate în cadrul acestei întrebări sunt: facilități (13 răspunsuri) și dezvoltarea de 
proiecte în parteneriat cu mediul de afaceri (10 răspunsuri). Opțiunile: participarea în rețelele 
regionale, naționale și internaționale și sprijin financiar au obținut fiecare câte 4 puncte, iar 
infrastructurii de sprijin pentru afaceri 5 puncte. Unul dintre respondenți menționează că nu 
consideră că opțiunile menționate sunt valabile. În cadrul acestei întrebări au fost furnizate 23 de 
răspunsuri. 
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FIGURA 192 - MODURI ÎN CARE AUTORITĂȚILE LOCALE SUSȚIN DEZVOLTAREA AFECERILOR, 
CERCETAREA, DEZVOLTAREA ȘI INOVAREA ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

 

 

PROBLEME PE PIAȚA MUNCII 

Întrebarea 10. Cum apreciați forța de muncă disponibilă în municipiul Roșiori de Vede? (vă 
rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă) 

În ceea ce privește forța de muncă disponibilă în municipiul Roșiori de Vede, cele mai mari 
probleme se regăsesc la nivelul următoarelor aspecte: 

• Păstrarea (fidelizarea) angajaților în comunitatea pe care o administrați (29% dintre 
respondenți consideră acest aspect cea mai mare problemă). Totodată 8% dintre 
respondenți consideră această problemă ca fiind cel mai puțin importantă; 

• Calificările disponibile sunt adaptate necesităților firmelor (27% dintre respondenți 
consideră acest aspect cea mai mare problemă). 

 

Bazinul de selecție (nr. de candidați) la care companiile au acces este considerat printre cele mai 
mici probleme, înregistrând un procent de 24% de respondenți ce notează cu 1 și 2 acest element.  
În cadrul acestei întrebări au fost furnizate între 25 și 27 de răspunsuri. 
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FIGURA 193 – FORȚA DE MUNCĂ DISPONIBILĂ ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

 

PROBLEME DE ORDIN SOCIAL 

Întrebarea 11. Care considerați că este cea mai mare problemă socială cu care se confruntă 
municipiul Roșiori de Vede – vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – 
cea mai mare problemă: 

Din punct de vedere social, cea mai mare problemă în opinia respondenților se regăsește la nivelul 
persoanelor șomere. Astfel 42% dintre respondenți consideră rata ridicată a șomajului cea mai 
mare problemă din municipiul Roșiori de Vede. De asemenea în procent de 33% este considerat 
ca o problemă mare numărul mare al persoanelor expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale.  

În opinia respondenților cea mai mică problemă dintre cele menționate este considerată cea 
referitoare la copii și tineri lipsiți de îngrijire și sprijin parental: copii abandonați în unități 
medicale, mame adolescente, copii care trăiesc în centre de plasament etc. Totodată, doar 4% 
dintre respondenți consideră acest aspect cea mai mică problemă. În cadrul acestei întrebări au 
fost furnizate între 26 și 27 de răspunsuri.  
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FIGURA 194 - PRINCIPALELE PROBLEME DE ORDIN SOCIAL ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

 
Întrebarea 12. Din câte știți, care este situația ofertei de locuințe la nivelul municipiului Roșiori 
de Vede? (vă rugăm să selectați o singură variantă de răspuns) 

În ceea ce privește situația ofertei de locuințe la nivelul municipiului Roșiori de Vede, respondenții 
consideră într-un procent de 36% că cererea și oferta sunt aproximativ egale. Totodată în valori 
apropiate, 25% dintre respondenți consideră cu sunt foarte puține locuințe disponibile, iar 18% 
dintre aceștia sunt de părere că există suficiente locuințe disponibile. 

În cadrul acestei întrebări au fost puse la dispoziție și opțiunile de răspuns: lipsă acută de locuințe 
disponibile și oferta este prea mare comparativ cu cererea, dar nu au fost selectate de către 
respondenți. În cadrul acestei întrebări au fost furnizate 28 de răspunsuri. 

FIGURA 195 - SITUAȚIA OFERTEI DE LOCUINȚE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 
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Întrebarea 13. Care sunt principalele probleme cu care se confruntă sistemul de educație la nivel 
local? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare 
problemă) 

Din punct de vedere al sistemului de educație în municipiul Roșiori de Vede, respondenții 
chestionarului consideră că cele mai mari probleme se regăsesc la nivelul rezultatelor scăzute la 
învățământ (46% dintre respondenți notează cu 4 și 5), dar și rata crescută a abandonului școlar 
și finanțarea insuficientă (36% dintre respondenți notează pentru ambele categorii cu 4 și 5). Se 
observă cum 19% dintre respondenți consideră că insuficiența sau pregătirea insuficientă a 
cadrelor didactice reprezintă o problemă mare.  

Printre aspectele considerate cel mai puțin problematice se regăsesc: accesul dificil la servicii de 
educație (liceu/universitate) și infrastructura insuficientă sau degradată (peste 50% dintre 
respondenți notează cu 1 sau 2). În cadrul acestei întrebări au fost oferite între 23 și 26 de 
răspunsuri. 

FIGURA 196 - PRINCIPALELE PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ SISTEMUL DE EDUCAȚIE 
ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

 

Întrebarea 14. Care sunt principalele probleme cu care se confruntă sistemul de sănătate la nivel 
local? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare 
problemă) 

În ceea ce privește sistemul de sănătate din municipiul Roșiori de Vede, se poate observa că 
respondenții consideră că majoritatea problemelor existente sunt importante. Peste 70% (nota 4 
și 5) dintre respondenți consideră că cele mai mari probleme se regăsesc la nivelul insuficienței 
resurselor umane, nivelului scăzut de dotare a infrastructurii medicale, accesibilității reduse la 
servicii de sănătate de specialitate (clinici, medici specialiști, spitale) și finanțării insuficiente. 
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Infrastructura medicală insuficientă sau degradată este văzută de către 18% dintre respondenți 
(nota 1 și 2) ca fiind cel mai puțin importantă. În cazul acestei întrebări au fost oferite între 23 și 
26 de răspunsuri. 

FIGURA 197 - PRINCIPALELE PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ SISTEMUL DE SĂNĂTATE 
ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 
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Întrebarea 15. Care considerați că sunt principalele probleme în ceea ce privește accesibilitatea 
municipiului Roșiori de Vede? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 
5 – cea mai mare problemă) 

Principalele probleme în ceea ce privește accesibilitatea municipiului Roșiori de Vede se referă la 
calitatea serviciilor de transport public local (50% de respondenți notează cu 5) și 
calitatea/existența infrastructurii de transport pentru deplasări nemotorizate (25% dintre 
respondenți notează cu 5).  

Problemele referitoare la calitatea infrastructurii de transport rutier sunt considerate cea mai 
mică problemă (33% dintre respondenți notează cu 1). Acestei întrebări i-au fost furnizate între 
24 și 26 de răspunsuri.  
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FIGURA 198 - PRINCIPALELE PROBLEME ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ACCESIBILITATEA ÎN 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

 
Întrebarea 16. Cum apreciați deservirea cu rețele tehnico-edilitare a comunității? (vă rugăm să 
acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă) 

În ceea ce privește deservirea cu rețele tehnico-edilitare a comunității, se poate observa că 
respondenții consideră că cele mai mari probleme se regăsesc la nivelul calității serviciilor de 
transport public, alimentării cu apă potabilă și canalizării (peste 60% dintre respondenții au notat 
cu 4 și 5).  

Printre cel mai puțin importante probleme se remarcă accesul la internet, rețele de date și energie 
electrică (peste 40% dintre respondenții au notat cu 1 și 2). În cazul acestei întrebări au fost 
furnizate între 25 și 27 de răspunsuri.  
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FIGURA 199 - DESERVIREA CU REȚELE TEHNICO-EDILITARE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE 
VEDE 

 

 

Întrebarea 17. Există colectare selectivă a deșeurilor la nivelul UAT-ului dumneavoastră? Dacă 
da, care este gradul de colectare? 

La nivelul municipiului Roșiori de Vede, respondenții chestionarului au răspuns că există colectare 
selectivă a deșeurilor. Procentul cel mai ridicat de respondenți nu cunosc gradul de colectare, iar 
39% dintre aceștia consideră că procentul de colectare este sub 50%. De asemenea, una dintre 
persoane menționează că nu este aplicată colectarea selectivă în cazul zonelor de blocuri. Pentru 
această întrebare au fost furnizate 23 de răspunsuri.  

FIGURA 200 - COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 
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Întrebarea 18. Cum apreciați deservirea cu dotări și servicii publice la nivelul municipiului Roșiori 
de Vede? 

În general în opinia respondenților chestionarului, deservirea cu dotări și servicii publice la nivelul 
municipiului Roșiori de Vede este bună. Aproximativ 22% dintre respondenți consideră că 
deservirea cu următoarele servicii este foarte bună: piețe agroalimentare, licee, școli, grădinițe și 
creșe.  

Deservirea cu transport în comun a municipiului este considerată de către 23% dintre respondenți 
foarte nesatisfăcătoare. De asemenea se observă că liniștea, siguranța și curațenia din municipiu 
sunt considerate nesatisfăcătoare de către aproximativ 8% dintre respondenți. În cadrul acestei 
întrebări au fost furnizate între 26 și 28 de răspunsuri. 

FIGURA 201 - DESERVIREA CU DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE ÎN MUNICIPIUL ROȘIORI DE 
VEDE 

 

 
Întrebarea 19. Care sunt obiectivele culturale din municipiul Roșiori de Vede? Sunt necesare 
lucrări de construcție, modernizare, extindere sau dotare a acestor facilități? 

Respondenții chestionarului consideră că obiectivele culturale din municipiul Roșiori de Vede 
sunt:  

• Muzeul de Istorie „Petre Voivozeanu” (menționat de 8 ori) – necesită reparații, reabilitare 
sau modernizare; 

• Biblioteca (menționată de 4 ori) - necesită reparații, reabilitare sau modernizare; 

• Cinematrograful (menționat de 9 ori) - necesită reparații, reabilitare sau modernizare; 

• Teatrul (menționat de 7 ori) – este menționat că în prezent se află în lucrări de 
modernizare; 
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• Casa de Cultură (menționată de 4 ori) - necesită reparații, reabilitare sau modernizare; 

De asemenea sunt menționate ca obiective culturale bisericile, castrul roman și grădina publică 
Mihail C. Mănciulescu. Pentru această întrebare au fost furnizate 23 de răspunsuri. 

 

Întrebarea 20. Care sunt infrastructurile/facilitățile sportive din comunitatea dumneavoastră? 
Sunt necesare lucrări de construcție, modernizare, extindere sau dotare a acestor facilități? 

În ceea ce privește infrastructurile/facilitățile sportive din municipiul Roșiori de Vede, respondenții 
chestionarului enumeră următoarele: 

• Bazin de înot (menționat de 2 ori); 

• Săli de sport (menționate de 9 ori); 

• Stadion (menționat de 14 ori) -  se află în curs de reabilitare; 

• Terenuri de sport (menționate de 4 ori); 

• Pistă de alergare (menționată de 2 ori); 

• Sălile de sport școlare; 

• Cluburile sportive pentru copii. 

 

În ceea ce privește lucrările de modernizare, extindere sau dotare a acestor facilități 14 
respondenți consideră că sunt necesare, iar două persoane consideră ca nu sunt necesare.  

De asemenea este menționat de către unul dintre respondență ca ar fi necesară digitalizarea 
serviciilor sportive disponibile. În cadrul acestei întrebări au fost oferite 24 de răspunsuri. 

 

Întrebarea 21. Care considerați că sunt cele mai importante evenimente culturale care au loc în 
comunitatea dumneavoastră? 

Respondenții chestionarului enumeră următoarele evenimente culturale importante la nivelul 
municipiului Roșiori de Vede: 

• Zilele municipiului (menționate de 10 ori); 

• Bâlciul anual (menționat de 4 ori); 

• Târgul anual „Unirea pentru Veșnicie” (menționat de 2 ori); 

• Expoziții de pictură (menționate de 3 ori); 

• Lansări de carte (menționate de 7 ori); 

• Activități culturale organizate în cadrul muzeului (menționate de 5 ori); 

• Festivalul – Concurs de Folclor (menționate de 2 ori); 
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• Serile de muzică Folk; 

• Noaptea muzeelor; 

• Evenimentele dedicate sărbătorilor cu caracter național, județean sau local (menționate 
de 2 ori). 

 

În cadrul acestei întrebări au fost furnizate 22 de răspunsuri.  

 

PROBLEME PRIVIND SITUAȚIA FACTORILOR DE MEDIU ȘI SCHIMBĂRILE CIMATICE 

Întrebarea 22. Care sunt principalele efecte ale schimbărilor climatice care se manifestă în 
municipiul Roșiori de Vede? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 
– cea mai mare problemă) 

În ceea ce privește principalele efecte ale schimbărilor climatice care se manifestă în municipiul 
Roșiori de Vede, respondenții chestionarului remarcă cele mai mari probleme se regăsesc la 
nivelul perioadelor de secetă (31% dintre respondenți oferă nota 5), valurilor de căldură (27% 
dintre respondenți oferă nota 5) și tendințe de modificare a volumului precipitațiilor comparativ 
cu anii anteriori (22% dintre respondenți oferă nota 5).  

Cele mai puțin problematice efecte al schimbărilor climatice din municipiul Roșiori de Vede sunt 
alunecările de teren (60% dintre respondenți oferă nota 1), urmate de inundații (28% dintre 
respondenți oferă nota 1) și reducerea biodiversității (19% dintre respondenți oferă nota 1). În 
cadrul acestei întrebări au fost furnizate între 25 și 27 de răspunsuri. 
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FIGURA 202 - PRINCIPALELE EFECTE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE CARE SE MANIFESTĂ ÎN 
MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

 

Întrebarea 23. Există proiecte pentru producerea energiei regenerabile în municipiul Roșiori de 
Vede? 

La nivelul municipiului Roșiori de Vede, respondenții au furnizat 26 de răspunsuri afirmative 
referitoare la existența proiectelor pentru producerea energiei regenerabile. Dintre acestea 25 
dintre respondenți menționează existența proiectelor de energie regenerabilă de tip solar și 1 
unul dintre respondenți menționează existența proiectelor de energie regenerabilă de tip eolian. 

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  ȘI COOPERARE 

Întrebarea 24. În ceea ce privește gradul de cooperare, în ultimii 5 ani: (Se pot bifa mai multe 
variante de răspuns) 

În cadrul acestei întrebări au fost furnizate 28 de răspunsuri, dintre care 18 respondenți afirmă că 
au întreprins activități de cooperare cu parteneri din județ/regiune și alți 18 că au întreprins 
activități de cooperare tranfrontalieră/transnațională. Doar patru dintre respondenți 
menționează că nu au întreprins activități de cooperare la nivel național sau internațional.  
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FIGURA 203 - GRADUL DE COOPERARE  

 

 
Întrebarea 25. Care este, în opinia dumneavoastră, componenta de capacitate instituțională 
care suferă cel mai mult în organizația dumneavoastră? (Se pot bifa mai multe variante de 
răspuns) 

În ceea ce privește componenta de capacitate instituțională care suferă cel mai mult, respondenții 
au ales în număr de 20 resursele financiare. Acestea sunt urmate îndeaproape de categoria 
resurse umane insuficient pregătite profesional ce a fost ales de 17 persoane. Trei dintre 
respondenți consideră că toate categoriile menționate, iar 2 dintre aceștia au ales să nu răspundă. 
În cadrul acestei întrebări au fost oferite 28 de răspunsuri.  

FIGURA 204 - COMPONENTA DE CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ CARE SUFERĂ CEL MAI 
MULT ÎN ORGANIZAȚIE 
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DEZVOLTARE LOCALĂ 

Întrebarea 26. Care sunt principalele provocări cu care se confruntă municipiul Roșiori de Vede? 

În ceea ce privește dezvoltarea locală, principalele provocări cu care se confruntă municipiul 
Roșiori de Vede în opinia respondenților face referize la dezvoltarea economică și infrastructură.  

• Aspectul economic: Pe primul loc, la cel mai des menționat aspect, se situează lipsa 
locurilor de muncă (menționat de 9 ori). Conexe acestei probleme sunt menționate 
aspecte referitoare la salariile scăzute, lipsa forței de muncă, lipsa de atractivitate pentru 
investitori. De asemenea, aceștia consideră că întâmpină dificultăți în ceea ce privește 
dezvoltarea de afaceri durabile, dezvoltarea infrastructurii economice, numărul scăzut de 
proiecte de dezvoltare și industrializare și atragerea de fonduri europene;  

• Infrastructură: principalele provocări menționate se referă la infrastructura edilitară 
precară, sistemul educațional, sistemul sanitar și lipsa spațiilor de petrecere a timpului 
liber; 

• Aspecte de ordin social: provocările menționate de respondenți sunt lipsa alternativelor 
pentru familiile tinere, îmbătrânirea populației, natalitatea scăzută, depopularea, migrația 
internațională. 

 

În cazul acestei întrebări au fost furnizate 21 de răspunsuri.  

 

 

 

Întrebarea 27. Care sunt principalele puncte tari pe care municipiul ar trebui să mizeze în 
demersurile viitoare de dezvoltare? 

În opinia respondenților chestionarului, principalele puncte tari pe care municipiul ar trebui să 
mizeze în demersurile viitoare de dezvoltare se împart în următoarele categorii: 

• Spațiile verzi amenajate: spațiile verzi din oraș, pădurea Vedea; 

• Infrastructura socială: incluziunea socială; 

• Echiparea tehnico-edilitară: energia solară, infrastructura rutieră și de transport, 
infrastructura feroviară și nodul feroviar; 

• Activități economice și forță de muncă: dezvoltarea agriculturii, industriei textile, industriei 
alimentare, forța de muncă disponibilă în comunele limitrofe, dezvoltarea de IMM-uri și 
afaceri noi, crearea unui parc industrial; 

• Capacitate administrativă: accesarea fondurilor europene, disponibilitatea fondurilor 
nerambursabile, anveloparea instituțiilor publice. 

 
În cadrul acestei întrebări au fost furnzate 22 de răspunsuri.  
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Întrebarea 28. Care sunt principalele direcții de dezvoltare pe care ar trebui să le urmeze 
municipiul în următorii 10 ani? 

Principalele direcții de dezvoltare pe care ar trebui să le urmeze municipiul în opinia 
respondenților se împart în următoarele categorii: 

• Activități economice și forța de muncă: acordarea de beneficii pentru investitori și 
atragerea acestora, încurajarea de deschidere de noi firme și sprijinirea celor existente, 
dezvoltarea agriculturii, dezvoltarea industriei, dezvoltarea industriei alimentare, 
identificarea de terenuri libere de sarcini care pot fi puse la dispoziția operatorilor 
economici interesați, dezvoltarea industriei agroalimentare locale, dezvoltarea sectorului 
de economie verde și crearea de locuri de muncă: 

• Infrastructură: dezvoltarea transportului public, crearea de conexiuni de mobilitate de 
mare viteză pe calea ferată și rutier cu Pitești, Craiova și București, dezvoltarea 
infrastructurii edilitare, dezvoltarea infrastructurii rutiere, dezvoltarea sectorului de 
energie regenerabilă și colectarea selectivă a deșeurilor: 

• Calitatea locuirii: investiții în sistemul educațional și sistemul de sănătate, dezvoltarea 
serviciilor pentru comunitatea, crearea și îmbunătățirea facilităților de petrecere a 
timpului liber, creșterea atractivității pentru păstrarea tinerilor în municipiu: 

• Capacitate administrativă: digitalizare: 

• Calitatea factorilor de mediu: protecția mediului înconjurător. 

 

În cadrul acestei întrebări au fost furnizate 22 de răspunsuri.  

 

Întrebarea 29. Vă rugăm să menționați orice alte aspecte pe care le considerați relevante pentru 
strategia de dezvoltare a municipiului Roșiori de Vede? 

În cadrul acestei întrebări au fost furnizate 6 răspunsuri ce se referă la dezvoltarea infrastructurii 
destinată culturii (precum și înființarea unei săli de lectură la nivelul bibliotecii publice), 
dezvoltarea infrastructurii edilitare, dezvoltarea serviciilor sociale. De asemenea sunt menționate 
aspecte precum: atragerea de investitori în domeniul industriei, dezvoltarea domeniului 
agriculturii, realizarea de parteneriate public-privat. Un alt aspect menționat se referă la 
necesitatea de personal calificat ce se poate ocupa de obținerea de fonduri nerambursabile. 

 

PROBLEME CAUZATE DE PANDEMIA DE COVID-19 

Întrebarea 30. În ce măsură restricțiile cauzate de pandemia de COVID-19 au îngreunat accesul 
populației la serviciile publice aflate în subordinea direcțiilor, departamentelor și birourilor din 
cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede? 
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În cadrul acestei întrebări au fost furnizate 26 de răspunsuri. Respondenții chestionarului 
consideră că restricțiile cauzate de pandemia de COVID-19 au îngreunat accesul populației la 
serviciile publice în mică măsură (39% dintre respondenți) sau deloc (31% dintre respondenți). 
26% dintre respondenți consideră că accesul populației a fost îngreunat în mare măsură.  

Alte răspunsuri menționate au fost:  

• A fost folosit mai mult mediul on-line ceea ce a făcut ca nu toți cetățenii sa poată accesa 
informațiile; 

• Restricțiile au împovărat activitatea și așa încărcată în domeniul social; 

• Cred că lucrurile s-au înscris în media națională. 

 

FIGURA 205 - ÎN CE MĂSURĂ RESTRICȚIILE CAUZATE DE PANDEMIA DE COVID-19 AU 
ÎNGREUNAT ACCESUL POPULAȚIEI LA SERVICIILE PUBLICE 

 

Întrebara 31. Ce măsuri considerați ca ar trebui să adopte administrația locală pentru a sprijinii 
desfășurarea activității profesionale a personalului angajat, în regim de telemuncă, în 
perioada pandemiei de COVID-19? 
În ceea ce privește măsurile pe care ar trebui să le adopte administrația locală pentru a sprijini 
desfășurarea activității profesionale a personalului angajat, în regim de telemuncă cel mai des 
menționate au fost: digitalizarea și crearea posibilității de accesare al programelor informatice pe 
care le utilizează un compartiment de la distanță.  

De asmenea sunt menționate următoarele măsuri: 

• Ședințe de consiliu digitalizate; 

• Vot electronic; 

• Transmisiuni directe ale ședințelor pe site-ul primăriei; 
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• Canale de muncă securizate; 

• Introducerea semnăturii digitale pentru fiecare departament; 

• Măsuri de protecție pentru salariați (dezinfectant, măști de protecție); 

• Distanțarea socială. 

 

Unul dintre respondenți susține că telemunca în domeniul asistenței sociale este imposibil.  

În cadrul acestei întrebări au fost furnizate 20 de răspunsuri. 

 

Întrebarea 32. Care considerați că sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă municipiul 
Roșiori de Vede în perioada pandemiei de COVID-19? vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea 
mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă: 

În ceea ce privește provocările cu care se confruntă municipiul Roșiori de Vede în perioada 
pandemiei de COVID-19, respondenții chestionarului consideră că cele mai mari probleme sunt: 
numărul mare de locuitori care nu respectă restricțiile impuse la nivel județean/național (33% 
dintre respondenți oferă nota 5), rata ridicată a șomajului ca urmare a întoarcerii unui număr mare 
de persoane apte de muncă din străinătate (20% dintre respondenți oferă nota 5) și rata ridicată 
a șomajului ca urmare a conciedierilor/închiderii întreprinderilor economice (19% dintre 
respondenți oferă nota 5).  

Printre cele mai puțin importante probleme, respondenții menționează: lipsa de informare a 
populației cu privire la măsurile de siguranță și protecție și persoanele din categoriile defavorizate 
lipsite de acces la serviciile de asistență socială. În cazul fiecărei categorii 16% dintre respondenți 
au oferit nota 1.  

Unul dintre respondenți menționează lipsa accesului la servicii medicale dată fiind faptul că 
singurul spital a fost transformat în suport COVID reprezintă una dintre cele mai mari probleme. 
În cadrul acestei întrebări au fost furnizate între 24 și 27 răspunsuri.  
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FIGURA 206 - CELE MAI MARI PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ MUNICIPIUL ROȘIORI 
DE VEDE ÎN PERIOADA PANDEMIEI DE COVID-19 

 

 

CONCLUZII 

Principalele domenii asupra cărora sunt necesare intervenții prin intermediul Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Municipiului Roșiori de Vede, așa cum reiese din interpretarea răspunsurilor 
din cadrul prezentului chestionar, sunt următoarele: 

• Economie: atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă în domeniul privat; 
dezvoltarea activităților industriale; dezvoltarea infrastructurii comerciale și diversificarea 
acesteia; 

• Utilități publice: reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă, canalizării; 

• Servicii sociale: investiții în infrastructura de sănătate – creșterea calității serviciilor 
medicale, modernizarea unităților de sănătate; diversificarea infrastructurii culturale, 
diversificarea oportunităților de petrecere a timpului liber, inclusiv dezvoltarea 
infrastructurii sportive pentru a face posibilă diversificarea tipurilor de activități sportive 
practicate în municipiu; diversificarea evenimentelor culturale organizate de administrația 
publică; 

• Mobilitate și transport: reabilitarea infrastructurii rutiere, creșterea gradului de 
accesibilitate al populației la infrastructura de transport public; 

• Spațiu public: creșterea suprafețelor de spații verzi;. 
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În cadrul gestionării crizei cauzate de COVID-19, se consideră că problemele principale 
întâmpinate se referă la numărul mare de locuitori care nu respectă restricțiile impuse la nivel 
județean/național și rata ridicată de șomaj ridicată. 

 

16.2.2. LOCUITORII MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE 

Metodologie | Răspunsurile din cadrul chestionarului dedicat cetățenilor, ca parte a procesului 
consultativ-participativ, au scopul de a asigura suport pentru întregul proces de elaborare a 
documentului strategic. Prin aplicarea chestionarului se urmărește o mai bună înțelegere a 
contextului local, a nevoilor locuitorilor și a problemelor teritoriale. Opiniile exprimate de locuitori 
au rolul de a contribui la identificarea competențelor distinctive, a măsurilor dorite de către 
cetățeni și la identificarea priorităților de dezvoltare ale municipiului pentru următoarea perioadă 
de finanțare. În cadrul chestionarului au fost abordate și problematici de actualitate în contextul 
generat de pandemia de COVID-19.  

Chestionarul a fost formulat astfel încât să permită exprimarea punctelor de vedere ale cetățenilor 
pe diferite paliere de interes, în corelare cu domeniile urmărite în cadrul analizei situației existente 
și a domeniilor prioritare din cadrul strategiei de dezvoltare.  Astfel, acesta a fost structurat după 
cum urmează: 

• Profilul respondenților/Date socio-demografice, unde au fost întrebări referitoare la 

domiciliu (menționarea străzii), gen, vârstă, ultimul nivel de învățământ absolvit, ocupație, 

localizarea locului de muncă, venit, date de contact; 

• Percepția locuitorilor asupra municipiului Roșiori de Vede și a zonei de rezidență, unde au 

fost întrebări referitoare la principalele probleme ale municipiului, la cele mai importante 

măsuri de dezvoltare a comunității, la motivele stabilirii/menținerii domiciliului în 

municipiu, la nivelul de acces și de satisfacție în ceea ce privește dotările și serviciile  

publice, la nivelul de satisfacție în ceea ce privește infrastructura de transport, la frecvența 

și preferințele utilizării mijloacelor de transport după tipuri, la nivelul de satisfacție în ceea 

ce privește sistemul de învățământ, sistemul de sănătate și serviciile de asistență socială, 

la necesitatea asigurării dotărilor/serviciilor menționate anterior, la nivelul de satisfacție 

în ceea ce privește oferta de petrecere a timpului liber, culturală și sportivă; 

• Probleme cauzate de pandemia de COVID-19, unde au fost întrebări referitoare la măsurile 

adoptate de stopare a răspândirii virusului, la modalitatea în care pandemia a afectat 

activitățile desfășurate și accesul la diferite dotări și servicii publice, la măsuri ce ar trebuie 

adoptate, la percepția referitoare la posibilitatea desfășurării activităților de muncă de la 

domiciliu pe perioada restricțiilor impuse, la percepția referitoare la capacitatea 

administrației locale de a gestiona criza generată de pandemie. 
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Metodologia de distribuire a chestionarelor către locuitori și de colectare a răspunsurilor, realizată 
și aplicată în parteneriat cu Beneficiarul, a constat în următorii pași principali: 

• Elaborarea chestionarului de către Consultat, în format Word și Google Forms și aprobarea 

acestuia de către Beneficiar;  

• Elaborarea materialului grafic de prezentare și a mesajelor și anunțurilor de promovare a 

chestionarului în mediul online (site-ul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, pagina de 

Facebook a Primăriei Municipiului Roșiori de Vede); aprobarea acestora de către 

Beneficiar;  

• Stabilirea modului de completare transmitere a chestionarelor (metoda de completare a 

formularelor a fost adaptată situației actuale cauzate de pandemia de COVID-19):  

o Online utilizând platforma Google Forms; 

o Electronic în format Word, transmise prin email; 

o Fizic, la sediul Primăriei, transmise ulterior prin curier de către Beneficiar; 

• Stabilirea termenelor de completare și transmitere a chestionarelor destinate populației, 

urmând ca ulterior să fie trimise înștiințări periodice de completare pe măsură ce se 

apropie termenul limită;  

• Diseminarea chestionarului către populație, de către reprezentanții Beneficiarului, pe căile 

de comunicare stabilite anterior, colectarea chestionarelor completate în format fizic și 

transmiterea acestora către Consultant pentru prelucrare și interpretare.   

 

Chestionarul a fost disponibil pentru completare în perioada noiembrie 2020 – februarie2021. În 
acest interval de timp chestionarul a fost completat de 85 de persoane, reprezentând un eșantion 
de aproximativ 0,3% din numărul total de locuitori ai municipiului Roșiori de Vede.  

Este de menționat faptul că, nu toți respondenții au răspuns la toate întrebările din chestionar. 

În continuare vor fi prezentate răspunsurile primite ca urmare a aplicării chestionarului dedicat 
populației, organizate după secțiunile generale din sondaj: 

PROFILUL RESPONDENȚILOR/DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 

Întrebarea 1. În ce zonă locuiți în prezent? 

Zonele cele mai des menționate de respondenți au fost cartierele/străzile:  

• Centru; 

• Str. Dunării; 

• Str. M. Kogălniceanu; 

• Aleea C.F.R.; 

• Aleea Parc Nord; 

• Str. Izbiceanu; 

• Str. Ion Luca Caragiale; 

• Str. Oltului; 
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• Str. Rahova; 

• Str. 1 Decembrie; 

• Str. Dorobanți; 

• Str. Elena Doamna; 

• Str. Republicii. 
 
Răspunsurile colectate prezintă o distribuție echilibrată în teritoriu a respondenților 
chestionarului la nivelul municipiului Roșiori de Vede. Opiniile colectate acoperă cartierele și 
zonele municipiului, fiind astfel posibilă cartarea categoriilor majore de probleme de pe întreg 
teritoriul analizat. Aceștia oferă informații despre problemele specifice cu care se confruntă 
zonele în care locuiesc. La această întrebare au fost furnizate 75 de răspunsuri. 

 

Întrebarea 2. Genul respondentului: 

În cadrul chestionarului, din totalul de 85 de răspunsuri furnizate, 52% dintre respondenți au fost 
de genul feminin, respectiv 44 de persoane. Iar 46% au fost de genul masculin, respectiv 39 de 
persoane, în timp ce 2% nu au specificat genul. 

FIGURA 207 - DISTRIBUȚIA RESPONDENȚILOR ÎN FUNCȚIE DE GEN 

 

 
Întrebarea 3. În ce grupă de vârstă vă încadrați? 

În ceea ce privește vârsta persoanelor participante la chestionar, se poate o observa că 
majoritatea respondenților se încadrează în grupa de vârstă 35-44 de ani  într-un procent de 
30,95% (26 persoane). De asemenea, grupele de vârstă 45-54 de ani și 25-34 de ani prezintă 
procente importante de 23,81% (20 persoane), respectiv 21,43% (18 persoane). Acestea grupe de 
vârstă împreună reprezintă aproximativ 76% din respondenții chestionarului. Procentul tinerilor 
cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani a fost de 15,48% (13 persoane), la care se adaugă 2 

52%46%

2%

Feminin Masculin Nespecificat
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respondenți (2,38%) pentru categoria de vârstă sub 15 ani. Persoanele cu vârsta de peste 65 
reprezintă 3,57% din total, în număr de 3 respondenți.  

Se poate observa că aproximativ 91% dintre respondenții chestionarului fac parte din grupa 
persoanelor apte de muncă. Răspunsurile acordate acestei întrebări au fost în număr de 84.  

La nivelul structurii demografice a populației municipiului se poate observa că eșantionul analizat 
în cadrul acestui chestionar, deși prezintă persoane din toate grupele de vârstă, nu reprezintă 
situația demografică a municipiului. 

FIGURA 208 - DISTRIBUȚIA RESPONDENȚILOR ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA DE VÂRSTĂ 

 

 
Întrebarea 4. Care este ultima școală pe care ați absolvit-o? 

În ceea ce privește nivelul de educație al respondenților, majoritatea acestora au beneficiat de 
studii superioare. Astfel 48,24% dintre persoanele chestionate au absolvit studii universitare (41 
persoane) și 18,82% dintre aceștia au absolvit studii postuniversitare (16 persoane). Absolvenții 
de studii liceale reprezintă 27,06% dintre respondenți (23 persoane), acest nivel fiind al doilea ca 
număr de respondenți, imediat după nivelul de studii universitare. Cu un procent de 2,35% se 
situează persoanele cu studii gimnaziale (2 persoane). Alte trei persoane participante la chestionar 
au marcat ca având alte studii sau nu au completat.  

Astfel, se poate concluziona că aproximativ 95% dintre respondenți beneficiază de un nivel mediu 
și superior de educație. Răspunsurile furnizate în cadrul acestei întrebări au fost 84.  

Eșantionul prezent în chestionarul analizat nu portretizează perfect imaginea profilului 
educațional al municipiului Roșiori de Vede. Totodată, categoriile principale prezente în eșantion 
sunt aceleași cu cele din structura educațională: studii universitare, studii liceale și studii 
postliceale și profesionale. 
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FIGURA 209 – DISTRIBUȚIA RESPONDENȚILOR DUPĂ NIVELUL DE EDUCAȚIE 

 

 

Întrebarea 5. Care este ocupația dumneavoastră în prezent? 

Referitor la locul de muncă al respondenților, 35.72% (30 persoane) dintre aceștia sunt angajați în 
sistemul privat, urmați îndeaproape de cei angajați în sistemul bugetar cu 28.57% (24 persoane). 
O categorie importantă este reprezentată de studenți și elevi ce au răspuns acestei întrebări în 
procent de 15.48% (13 persoane).  

Celelalte categorii de respondenți reprezintă, fiecare categorie sub 6% (sub 5 persoane) din 
numărul total de respondenți: pensionari (5.95%), patroni, directori sau administratori (4.76%), 
lucrători pe cont propriu, șomeri etc. Aceste ponderi au fost deduse din numărul total de 84 de 
răspunsuri oferite acestei întrebări. 
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FIGURA 210 - DISTRIBUȚIA RESPONDENȚILOR DUPĂ LOCUL DE MUNCĂ 

 

 
Întrebarea 6. Unde se află locul dumneavoastră de muncă? 

În ceea ce privește distribuția respondenților în funcție de locul de muncă, doar 59,72% dintre 
aceștia lucrează în municipiul Roșiori de Vede, 23,61% lucrează în alt județ, iar 15,28% alte 
localități din județul Teleorman. Printre localitățile în cadrul cărora respondenții își desfășoară 
activitatea în județul Teleorman se numără: Alexandria, Videle, Turnu Măgurele și Rădoiești. În 
cadrul răspunsurilor primite există 14 respondenți ce lucrează în București și un respondent ce 
lucrează în Craiova. La această întrebare au răspuns 72 de persoane. 
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FIGURA 211 - DISTRIBUȚIA RESPONDEȚILOR ÎN FUNCȚIE DE LOCAȚIA DESFĂȘURĂRII 
ACTIVITĂȚIILOR PROFESIONALE 

 

 
Întrebarea 7. În care dintre următoarele clase de venit se încadrează venitul dumneavoastră 
total lunar? 

În ceea ce privește venitul lunar ar respondenților, majoritatea se află în categoriile „Peste 4.000 
RON” (28,92% - 24 de persoane) și „1.500 – 2.500 RON” (24,10% - 20 de persoane). Următoarea 
categorie este reprezentată de „2.500 – 4.000 RON” (20,48% - 17 persoane). Aproximativ 14% 
dintre respondenți se încadrează cu venituri mai mici de 1.500 de RON. De asemenea, 10 din 
totalul de 83 de respondenți au optat spre varianta „Nu știu/Refuz”. 

FIGURA 212 - DISTRIBUȚIA VENITULUI TOTAL LUNAR A RESPONDENȚILOR 
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Întrebarea 8. În cazul în care sunteți de acord să fiți contactat și în alte etape ale procesului de 
realizare a strategiei, vă rugăm să ne transmiteți adresa dumneavoastră de e-mail/numărul 
dumneavoastră de telefon. 

Dintre cei 85 de respondenți, 49% au fost de-acord să fie contactați și în alte etape ale procesului 
de realizare a strategiei, oferind date de contact sub formă de e-mail sau număr de telefon. 

 

PERCEPȚIA LOCUITORILOR ASUPRA MUNICIPIULUI ROȘORI DE VEDE ȘI A ZONEI DE REZIDENȚĂ 

Întrebarea 9. Care considerați că sunt cele mai importante 3 probleme ale municipiului Roșiori 
de Vede? 

Principalele probleme identificate de cetățeni, care s-au regăsit cel mai des în răspunsurile 
acestora cu aproximativ 40 de menționări fiecare sunt:  

• Lipsa locurilor de muncă și a investitorilor; 

• Calitatea slabă a infrastructurii edilitare; 

• Calitatea slabă a infrastructurii rutiere. 

 

Alte probleme regăsite des în răspunsurile locuitorilor, se pot grupa în următoarele categorii 
principale, în corelare cu domeniile de analiză din cadrul documentului strategic: 

• Probleme ale infrastructurii socio-culturale: nevoia de îmbunătățire a infrastructurii de 
sănătate (inclusiv a cadrelor medicale), lipsa activităților diversificate pentru petrecerea 
timpului liber, infrastructura culturală slab reprezentată (cinematograf, teatru, casă de 
cultură); calitatea educației și nevoia de corelare a educației cu cerințele pieței muncii; 
probleme referitoare la persoanele aflate în situații dezavantajate social și economic; 
probleme referitoare la câini fără stăpân și adăpost; siguranța în spațiul public; 

• Mobilitate și transport: calitatea slabă a infrastructurii de transport public, starea proastă 
a străzilor din municipiu, prezența străzilor neasfaltate în cadrul municipiului, lipsa 
locurilor de parcare, lipsa pistelor de biciclete, lipsa iluminatului stradal în cartierele 
mărginașe; 

• Starea rea a clădirilor din cadrul ansamblurilor de locuințe colective și imaginea acestor 
clădiri, precum și a spațiilor abandonate; 

• Parcurile și zonele de agrement nu sunt amenajate; insuficiența locurilor de joacă; 

• Curățenia spațiilor publice (cu precădere în zonele periferice) și gestiunea deficitară a 
colectării deșeurilor; 

• Subdezvoltarea activităților economice: lipsa de varietate a activităților comerciale, alături 
de cele existente, să asigure a varietate a produselor comercializate; dezvoltarea 
insuficientă a activităților industriale; necesitatea de atragere de industrii performante;  
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• Echipare tehnico-edilitară: starea proastă a infrastructurilor, cu precădere infrastructura 
de alimentare cu apă și canalizare; calitatea precară a apei potabile; 

• Capacitate administrativă: modul în care sunt cheltuite fondurile publice. 

 

Numărul de răspunsuri oferite acestei întrebări este de 79. 

 

Întrebarea 10. Dar cele mai importante aspecte pozitive? 

Principalele aspecte pozitivie, menționate de respondenții din municipiul Roșiori de Vede, sunt 
următoarele: 

• Asfaltarea străzilor și trotuarelor; 

• Modernizarea centrului; 

• Îmbunătățirea aspectului orașului; 

• Liniștea.  

 

Alte puncte tari menționate în mai multe rânduri de respondenți se pot grupa în următoarele 
categorii principale, în corelare cu domeniile de analiză din cadrul documentului strategic:  

• Capacitate administrativă: dorința administrației publice a accesa fonduri europene, buna 
administrare a  municipiului, orientarea administrației publice către nevoile cetățenilor; 
valoarea taxelor și impozitelor locale.  

• Spațiile publice: existența locurile de joacă amenajate; existența spațiilor verzi; prezența 
centrelor comerciale și a restaurantelor;  

• Calitatea locuirii în oraș; municipiul este văzut ca o zonă liniștită în cadrul căreia se simt în 
siguranță; existența unor cartiere marginale ce au fost reamenajate; construirea de noi 
clădiri și locuințe colective; 

• Infrastructura socio-culturală: prezența investițiilor în educație; îmbunătățirea vieții 
culturale prin evenimente;  

• Infrastructura rutieră și edilitară: prezența centralei fotovoltaice ce produce energie 
electrică; colectarea deșeurilor și curățenia în spațiul public; calitatea iluminatului public; 
prezența investițiilor în infrastructura rutieră. 

• Sunt menționate și aspecte precum: istoria municipiului, așezarea strategică și 
posibilitatea de dezvoltare.  

 

Se observă o suprapunere a problemelor semnalate în cadrul Întrebării 9 cu aspectele pozitive 
semnalate în cadrul Întrebării 10: curățenia spațiilor publice, starea ansamblurilor de locuințe 
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colective, calitatea infrastructurii culturale, educaționale și de sănătate; iluminatul public; 
siguranța în spațiul public. Acest fapt ilustrează modul subiectiv în care municipiul este perceput, 
precum și distribuția în teritoriul municipiului a respondenților și diferența de calitate a locuirii în 
diferite cartiere ale municipiului.   

Numărul de răspunsuri oferite acestei întrebări este de 70. 

 

Întrebarea 11. Care considerați că sunt cele mai importante măsuri pentru dezvoltarea 
comunității dvs.? Vă rugăm să dați o notă de la 1 (cel mai puțin important), la 10 (cel mai 
important) pentru următoarele criterii. 

În opinia respondenților, cea mai importantă măsură necesară pentru dezvoltarea municipiului 
este una de natură economică. Crearea de locuri de muncă este pe primul loc în prioritățile 
respondenților cu 82%. Această problemă este evidențiată de către respondenți ca principala 
problemă a municipiului, menționată anterior: lipsa locurilor de muncă și necesitatea de atragere 
de investitori.  

Următoarele măsuri cele mai importante pentru dezvoltarea comunității sunt: 

• Modernizarea infrastructurii de sănătate (spitale, policlinici) cu un procent de 74%; 

• Extinderea rețelelor de utilități publice (apă-canal, gaz, rețele electrice) cu un procent de 
63%; 

• Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice, spații verzi, spații dintre blocuri, iluminat 
public cu un procent de 51%; 

• Construcția de noi  trasee de piste pentru bicicliști și alei pietonale, precum și 
modernizarea celor existente cu un procent de 44%; 

• Modernizarea infrastructurii de servicii sociale (centre pentru îngrijirea copiilor, bătrânilor, 
persoanelor defavorizate etc) cu un procent de 42%; 

• Construcția de noi unități de învățământ (creșe, grădinițe, școli, licee) și modernizarea 
celor existente cu un procent de 42%. 

 

Aspectele cele mai puțin importante pentru dezvoltarea comunității au fost alese ca fiind: 

• Organizarea de evenimente culturale și sportive; 

• Îmbunătățirea planificării și controlului noilor dezvoltări imobiliare; 

• Îmbunătățirea sistemului de transport public. 

 

Se observă că, atenția cea mai mare este acordată dezvoltării serviciilor de bază: utilități publice, 
servicii de sănătate, educație, asistență socială, precum și calității spațiului urban și a spațiilor 
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verzi. Acestei întrebări i-au fost facilitate între 80 și 85 de răspunsuri pentru fiecare măsură 
menționată. 

FIGURA 213 - CELE MAI IMPORTANTE MĂSURI PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII 
(NOTE DE LA 1-10) 

 

 
Întrebarea 12. Care sunt principalele motive pentru care locuiți aici? (sau alegeți să locuiți aici 
în continuare). Vă rugăm să dați o notă de la 1 (cel mai puțin important), la 10 (cel mai 
important) pentru următoarele criterii. 

Principalele motive pentru care cetățenii ar alege să locuiască în municipiul Roșiori de Vede sunt: 

• Apropierea față de locul de muncă, 60% dintre respondenți au acordat nota 10; 

• Accesul la servicii de educație, 39% dintre respondenți au acordat nota 10; 

• Calitatea locuirii (locuință individuală, curte, garaj etc.), 38% dintre respondenți au acordat 
nota 10. 
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Alte motive importante pentru care respondenții aleg să locuiască în municipiul Roșiori de Vede 
țin de următorii factori:  

• Viața socială a comunității (de ex. Oportunități de socializare cu vecinii, modul de 
organizare al proprietarilor), 28% dintre respondenți au dat nota 10; 

• Infrastructura de transport (auto, biciclete, transport public), 23% dintre respondenți au 
acordat nota 10; 

• Costul mai redus al vieții (utilități, taxe și impozite locale), 18% dintre respondenți au 
acordat nota 10; 

• Accesul la servicii de sănătate, 17% dintre respondenți au acordat nota 10. 

 

Motivele cele mai puțin importante pentru care respondenții aleg să locuiască în municipiul 
Roșiori de Vede sunt: accesul la evenimente culturale, accesul la servicii de recreere și agrement, 
mediul curat (spații verzi, păduri, lacuri etc.) și prețul locuinței.  

Se observă că, în cazul aspectelor pozitive care determină respondenții să locuiască în municipiul 
Roșiori de Vede, notele mari (9 și 10) au fost date în proporții mult mai mici în comparație cu 
notele acordate celor mai importante probleme ale municipiului (notele de 9 și 10). Acest fapt 
indică o gravitate mai mare a problemelor municipiului în comparație cu aspectele sale pozitive și 
o calitate redusă a vieții în municipiul Roșiori de Vede. La această întrebare s-au acordat între 80 
și 85 de răspunsuri. 
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FIGURA 214 - PRINCIPALELE MOTIVE PENTRU CARE RESPONDEȚII LOCUIESC ÎN MUNICIPIUL 
ROȘIORI DE VEDE 

 

 

Întrebarea 13. Aveți acces facil la următoarele categorii de dotări în zona în care locuiți? 

În ceea ce privește accesibilitatea locală, cele mai accesibilie dotări și servicii de interes public din 
zonele de reședință ale respondenților sunt următoarele: magazinele de cartier, farmaciile, școlile 
și magazinele de tip supermakert. Fiecare dintre acestea prezintă un procent de peste 60% în 
categoria Facil.  

Dotările considerate accesibile facil în procent de 40%-60% sunt: grădinițele, liceele, cabinetele 
medicale, piața agroalimentară. Dotările la care se ajunge cel mai dificil sunt considerate: stațiile 
de transport în comun, restaurantele și altele.  

De asemenea, dintre dotările de interes general (exceptând educația), stațiile de transport în 
comun sunt dotările cu cel mai mare grad de acces. Totodată respondenții nu le utilizează (13%); 
în același timp au si cel mai mare procent al respondenților care au declarat că sunt dificil de 
accesat 24%.  Interpretarea acestor date duce la concluzia că stațiile de transport în comun nu 
sunt uniform distribuite în teritoriu și nu deservesc, în mod adecvat, toată populația, iar acolo 
unde au acoperire, nu sunt utilizate de locuitori.  
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Se remarcă faptul că procentul respondenților care nu au acces la dotările menționate este foarte 
mic, sub 5%, ceea ce ilustrează o distribuție relativ bună a echipamentelor in teritoriu.  

Numărul de răspunsuri acordate acestei întrebări este situat între 80 și 85. 

FIGURA 215 - GRADUL DE ACCES PENTRU  URMĂTOARELE CATEGORII DE DOTĂRI ÎN ZONA 
DE LOCUINȚĂ 

 

 
Întrebarea 14. Cât de mulțumit(ă) sunteți de următoarele servicii publice? 

Serviciile publice față de care populația respondentă are un grad mare de mulțumire (peste 30% 
din respondenți) sunt: telecomunicațiile, alimentarea cu energie electrică, iluminatul public, 
serviciile de urgență și administrarea parcurilor. Este important de observat cum anumite servicii 
de care anumiți respondenți sunt mulțumiți, apar în cadrul problemelor principale menționate de 
către alți locuitori ai orașului. Se evidențiază astfel o repartiție neunitară a iluminatului public și 
grija față de spațiile publice.  

Printre cele mai nemulțumitoare, foarte nemulțumitoare sau inaccesibile servicii publice 
identificate de către respondenți se regăsesc: siguranța și ordinea publică (27% dintre respondenți 
pun calificativul foarte nemulțumit), transportul în comun (27% dintre respondenți pun 
calificativul nemulțumit), alimentarea cu apă potabilă (35% dintre respondenți pun calificativul 
foarte nemulțumit) și canalizarea (25% dintre respondenți pun calificativul foarte nemulțumit).  

Categoriile de servicii despre care respondenții au susținut că sunt foarte mulțumiți au fost și în 
acest caz administrarea parcurilor și a spațiilor verzi, iluminatul public, servicii despre care, pe 
parcursul acestui chestionar, sunt exprimate atât păreri favorabile, cât și păreri nefavorabile. 
Aceste servicii sunt foarte satisfăcătoare în zonele centrale și ușor accesibile, dar sunt mai puțin 
satisfăcătoare în zonele periferice. Rezultatele ponderilor se raportează la un număr total de 85 
de răspunsuri. 
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FIGURA 216 - GRADUL DE MULȚUMIRE FAȚĂ DE SERVICII PUBLICE 

 

 
Întrebarea 15. Acordați note de la 1 la 5, în funcție de cât de mulțumit(ă) sunteți de 
infrastructura de transport din municipiul Roșiori de Vede, unde 1 înseamnă foarte nemulțumit, 
iar 5 foarte mulțumit: 

Elementele componente ale infrastructurii de transport față de care populația a manifestat cel 
mai mare grad de mulțumire (notele 4 și 5 echivalentul calificativelor mulțumit respectiv foarte 
mulțumit) sunt elementele de siguranță rutieră, inclusiv semafoare și iluminat public în procente 
de 32%, respectiv 24% dintre respondenți.  

Elementele componente ale infrastructurii de transport față de care populația a manifestat cel 
mai mare grad de nemulțumire (notele 1 și 2 echivalentul calificativelor foarte nemulțumit 
respectiv nemulțumit) sunt elemente referitoare la trotuare, piste bicicliști și străzi. Rezultatele 
ponderilor se raportează la un număr total de 85 de răspunsuri. 
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FIGURA 217 - GRADUL DE MUȚUMIRE FAȚĂ DE INFRSTRUCTURA DE TRANSPORT DIN 
MUNICIPIUL  ROȘIORI DE VEDE  

 

 
Întrebarea 16. Cât de frecvent utilizați, pentru deplasările curente (zilnice, săptămânale) 
următoarele mijloace de transport? 

Cele mai des utilizate modalități de deplasare ale populației (utilizate zilnic sau săptămânal) sunt 
utilizarea autoturismului personal (64% dintre respondenți) și mersul pe jos (60% dintre 
respondenți).  

Transportul în comun este modalitatea cea mai puțin utilizată de către locuitori, 70% dintre aceștia 
nu îl folosesc. O pondere mică a populației preferă să folosească transportul în comun zilnic sau 
săptămânal (11%) și totuși când plouă sau ninge acesta este alegerea a 3% din respondenți. 

O altă modalitate de transport puțin utilizată este bicicleta, 53% dintre locuitori nu folosesc 
niciodată, în timp ce doar 27% dintre respondenți o folosesc zilnic sau săptămânal. O principală 
cauză a acestor rezultate o reprezintă lipsa pistelor de biciclete în municipiul Roșiori de Vede. 
Răspunsurile furnizate de către respondenți în cadrul acestei întrebări au fost între 80 și 85. 
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FIGURA 218 - FRECVENȚA FOLOSIRII MIJLOACELOR DE TRASNPORT   

 

 
Întrebarea 17. Presupunând că infrastructura de transport ar permite utilizarea eficientă a 
oricărui mijloc de transport, ați prefera să folosiți pentru deplasările zilnice: 

În scenariul îmbunătățirii infrastructurii de transport, majoritatea preferă în continuare 
deplasarea cu automobilul personal (56% dintre respondenți au ales cel mai probabil) sau mersul 
pe jos (49% dintre respondenți au ales cel mai probabil). În continuare mersul cu bicicleta (13% 
dintre respondenți au ales improbabil) sau transportul în comun sunt cel mai putin favorizate 
răspunsuri (13% dintre respondenți au ales improbabil). Totodată, se observă o creștere a 
disponibilității respondenților de a lua în considerare utilizarea transportului în comun dacă acesta 
se va îmbunătăți. Aceste procente reprezintă o îmbunătățire în comparație cu situația actuală și 
frecvența cu care transportul în comun și bicicleta sunt utilizate pentru deplasări.  

Ponderea crescută a populației care preferă mersul pe jos și posibilitatea de utilizare mai frecventă 
a bicicletei se datorează dimensiunilor reduse ale municipiului și distanțele scurte dintre punctele 
de interes.  Răspunsurile furnizate de către respondenți în cadrul acestei întrebări au fost între 80 
și 85. 
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FIGURA 219 - MIJLOACE DE TRANSPORT PREFERATE ÎN CAZUL ÎN CARE INFRASTRUCTURA 
DE TRANSPORT AR FI MAI EFICIENTĂ  

 

 
Întrebarea 18. Dacă utilizați/ ați utilizat serviciile sistemului de învățământ din municipiul 
Roșiori de Vede, bazat pe experiența dumneavoastră directă sau ca părinte, cât de mulțumit(ă) 
sunteți de următoarele? 

Respondenții chestionarului sunt în general mulțumiți de numărul de unități de învățământ din 
municipiul Roșiori de Vede. Cel mai mare grad de mulțumire este manifestat în cadrul numărului 
de licee/locuri în licee (61% dintre respondenți au ales că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți), 
respectiv numărul de școli/locuri în școli (67% dintre respondenți au ales că sunt mulțumiți sau 
foarte mulțumiți) și calitatea actului didactic (59% dintre respondenți au ales ca sunt mulțumiți 
sau foarte mulțumiți).  

Gradul cel mai mare de nemulțumire este manifestat față de infrastructura și dotările din cadrul 
celor trei tipuri de unități de învățământ cu aproximativ 40% dintre respondenți declarându-se 
nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. Răspunsurile furnizate de către respondenți în cadrul acestei 
întrebări au fost între 80 și 85. 
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FIGURA 220 - GRADUL DE MULȚUMIRE FAȚĂ DE  SERVICIILE SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 
Întrebarea 19. Dacă utilizați/ ați utilizat serviciile sistemului de sănătate din municipiul Roșiori 
de Vede, bazat pe experiența dumneavoastră directă, cât de mulțumit(ă) sunteți de: 

În ceea ce privește răspunsurile populației referitoare la sistemul de sănătate se observă că gradul 
de mulțumire față de infrastructura privată de sănătate este mai mare în comparație cu 
infrastructura publică de sănătate, pe toate cele trei paliere de analiză.  

Totodată, gradul general de mulțumire al populației față de sistemul de sănătate este scăzut. Mai 
puțin de 35% dintre respondenți se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți în cadrul fiecărei 
categorii analizate.  

Gradul cel mai mare de nemulțumire este manifestat față de calitatea serviciilor și dotărilor 
publice de sănătate (70% dintre respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți) și 
oferta serviciilor publice de sănătate (67% dintre respondenți se declară nemulțumiți și foarte 
nemulțumiți). Răspunsurile furnizate de către respondenți în cadrul acestei întrebări au fost între 
80 și 85. 
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FIGURA 221 - GRADUL DE MULȚUMIRE FAȚĂ DE SERVICIILE SISTEMULUI DE SĂNĂTATE 

 

 
Întrebarea 20. Din câte știți, care dintre următoarele servicii de asistență socială sunt disponibile 
în zona unde locuiți? 

Ponderea rezidenților ce cunoșteau anumite servicii de asistență socială disponibile în municipiul 
Roșiori de Vede este relativ redusă, cu valori situate între 20% (servicii destinate integrării 
persoanelor cu nevoi speciale și servicii pentru persoane cu risc de sărăcie) și 51% (asistență 
pentru persoane vârstnice).  

Un procent semnificativ nu cunosc anumite servicii sau nu doresc să răspundă. Aceștia se prezintă 
cu valori situate între 32% (asistență pentru minori proveniți din familii in dificultate) și 50% 
(servicii pentru persoane cu risc de sărăcie). Răspunsurile furnizate de către respondenți în cadrul 
acestei întrebări au fost între 80 și 85. 

FIGURA 222 - DISPONIBILITATEA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
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Întrebarea 21. Cât de necesară considerați că este oferirea acestor servicii? 

În opinia respondenților, serviciile sociale sunt considerate necesare sau foarte necesare, astfel în 
cazul tuturor categoriilor de servicii este depășită valoarea de 64%. Cele mai importante servicii 
sunt considerate: asistența pentru persoane cu dizabilități, asistența pentru minori proveniți din 
familii în dificultate, asistență pentru persoane vârstnice și servicii destinate integrării persoanelor 
cu nevoi speciale. În cadrul fiecărei categorii, respondenții declară în procent de peste 40% ca 
serviciile menționate sunt foarte necesare.  

Serviciile sociale marcate cel mai des ca fiind inutile sau puțin necesare sunt: cantina săracilor, 
ajutoarele pentru încălzirea locuinței, servicii destinate integrării persoanelor cu nevoi speciale și 
servicii pentru persoane cu risc de sărăcie. Răspunsurile furnizate de către respondenți în cadrul 
acestei întrebări au fost între 80 și 85. 

FIGURA 223 - NECESITATEA SERVICIILOR SOCIALE  

 

 
Întrebarea 22. Cât de mulțumit(ă) sunteți de oferta privind petrecerea timpului liber din 
municipiul Roșiori de Vede? 

Cel mai ridicat grad de mulțumire este manifestat față de dotările ce vizează activitățile în aer liber 
și activitățile sportive (respondenții se declară mulțumiți și foarte mulțumiți): zone de 
agrement/picnic (34%), parcuri și grădini publice (50%), săli și terenuri de sport (34%) și locuri de 
joacă pentru copii (41%).  

Spre deosebire de acestea, infrastructura culturală înregistrează un grad relativ mare de 
nemulțumire din partea populației (respondenți declarați nemulțumiți și foarte nemulțumiți în 
procente mai mari de 50%): teatre, biblioteci, muzee, cinematografe și concerte. Această 
întrebare a primit între 76 și 81 de răspunsuri. 
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FIGURA 224 - GRADUL DE MULȚUMIRE PRIVIND OFERTA DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER 

 

 
Întrebarea 23. Cum apreciați viața culturală din municipiul Roșiori de Vede? 

Viața culturală din municipiul Roșiori de Vede, din punctul de vedere al respondenților, este 
considerată a fi foarte puțin activă (59%) și puțin activă (17%). Doar 4% dintre respondenți 
consideră a fi o viață culturală activă în municipiu. 

De asemenea o parte dintre respondenții din municipiul Roșiori de Vede susțin că viața culturală 
este aproape inexistentă. A fost astfel semnalată nevoia de investiții și diversificării ofertei de 
petrecere a timpului liber. Această întrebare a primit 83 de răspunsuri. 
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FIGURA 225 - APRECIERE- VIAȚA CULTURALĂ DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

 
Întrebarea 24. Care considerați că sunt cele mai importante oportunități de petrecere a timpului 
liber din municipiul Roșiori de Vede? 

Această întrebare deschisă urmărește identificarea principalelor opțiuni de petrecere a timpului 
liber din municipiu. Cele mai importante activități sau locații de petrecere a timpului liber sunt: 
parcurile (inclusiv zona de pădure Vedea ce este menționată de 6 ori), ieșirea la plimbare prin 
parcuri, activități sportive (fotbal, tenis), plimbările cu mașina la pădure, ieșitul la restaurante sau 
terase, strandul și plimbatul cu bicicleta. De asemenea sunt menționate activitățile sezoniere 
precum: spectacolele, întrecerile sportive, zilele municipiului sau bâlciul anual. 

 

Întrebarea 25. Care considerați că sunt cele mai importante evenimente culturale care au loc în 
municipiul Roșiori de Vede? 

La nivelul municipiului Roșiori de Vede, 23 din 85 de respondenți susțin că nu există nici un 
eveniment important.  
Alte 15 persoane susțin că bâlciul anual și zilele orașului sunt cele mai importante evenimente 
culturale locale. Totodată sunt menționate de către mai mulți respondenți concertele, meciurile 
sportive și evenimentele organizate de casa de cultură (expoziții, lansări de carte, evenimente 
pentru comunitate). Un alt respondent adaugă: festivalul ”Împreună pentru veșnicie”, serile de 
muzică folk, serile cu difuzarea programului de desene animate pentru copii. 

 

Întrebarea 26. Cum apreciați activitatea sportivă din municipiul Roșiori de Vede? 

Cei mai mulți respondenți consideră că activitatea sportivă din municipiu este foarte puțin activă 
(28%) și moderată (28%). În comparație cu opinia privind viața culturală, viața sportivă este 
apreciată ca fiind mai activă. Totodată, se observă o că procentul de respondenți ce consideră ca 
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nu este foarte activă viața sportivă în municipiu este mai ridicat. Astfel este necesară creșterea 
varietății activităților sportive pentru a deveni atractive pentru un procent mai mare al populației. 
Au fost furnizate 81 de răspunsuri. 

FIGURA 226 - APRECIEREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

 

 
Întrebarea 27. Care sunt ramurile sportive cu tradiție din municipiul Roșiori de Vede și care ar 
trebui promovate? 

Cu toate că viața sportivă a fost caracterizată de către respondenți ca fiind moderată sau puțin 
activă, se poate observa, din răspunsurile acordate acestei întrebări, varietatea activităților 
sportive care se desfășoară în municipiul Roșiori de Vede. Ramurile sportive cu tradiție și care ar 
trebui promovate, cel mai des nominalizate sunt: 

• Fotbal (71 ori); 

• Arte marțiale (32 ori); 

• Dans sportiv (26 ori); 

• Baschet (22 ori); 

• Atletism (20 ori). 

 

Activitățile cel mai puțin menționate sunt: Volei (6 ori), Gimnastica (7 ori), Tenis de masă (12 ori), 
Înotul (11 ori). Au fost furnizate 77 de răspunsuri. 

1%

10%

1%

28%

2%

23%

1%

28%

4%

Foarte activă, Moderată

Activă

Activă, Moderată

Moderată

Moderată, Puțin activă

Puțin activă

Puțin activă, Foarte puțin activă

Foarte puțin activă

Alta (detaliați):



 

 
www.poca.ro 

 
527 

 

FIGURA 227 - RAMURILE SPORTIVE CU TRADIȚIE DIN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE ȘI 
CARE AR TREBUIE PROMOVATE 

 

 
Întrebarea 28. Vă rugăm să menționați orice alte aspecte pe care le considerați relevante pentru 
Strategia de Dezvoltare a municipiului Roșiori de Vede: 

Cel mai des menționate aspecte relevante pentru Strategia de Dezvoltare a municipiului Roșiori 
de Vede se pot încadra în următoarele categorii: 

• Crearea de locuri de muncă și atragerea investitorilor în vederea dezvoltării municipiului 
(răspunsul cel mai des menționat); 

• Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de sănătate, inclusiv reabilitarea spitalelor; 

• Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de de învățământ; 

• Dezvoltarea infrastructurii culturale și de petrecere a timpului liber (teatru, stadion, centru 
cultural, locuri de joacă pentru copii); 

• Infrastructură de sprijin pentru mediul de afaceri; 

• Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă și canalizare; 

• Coordonarea mai eficientă a colectării gunoiului; 

• Dezvoltarea de programe care să sprijine și să încurajeze activitățile sportive în rândul 
elevilor; 

• Industrializarea orașului. 

 

Au fost furnizate 53 de răspunsuri. 
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PROBLEME CAUZATE DE PANDEMIA DE COVID-19 

Întrebarea 29. Ce măsuri suplimentare considerați ca ar trebui să adopte administrația locală 
pentru a stopa răspândirea virusului COVID-19? 

• Controale riguroase și frecvente în zonele cu grad mare de risc (se propune o frecvență 
zilnică); 

• Efectuarea de operațiuni de dezinfectare și igienizare a spațiilor cu acces general;  

• Alocarea de măști și dezinfectate gratuite; 

• Sporirea amenzilor; 

• Sporirea măsurilor de distanțate socială în special în zonele aglomerate precum marketuri; 

• Testarea gratuită și vaccinare; 

• Investiții în modernizarea infrastructurii sanitare 

• Digitalizarea serviciilor. 

 

Se poate observa dorința populației de implicare mai activă a administrației publice în 
supervizarea și monitorizarea respectării măsurilor de siguranță, inclusiv prin aplicarea de 
sancțiuni. Totodată, o parte dintre respondenți consideră ca măsurile aplicate sunt suficiente. Au 
fost furnizate 57 de răspunsuri. 

 

Întrebare 30. Care sunt activitățile de petrecere a timpului liber, desfășurate de dvs., care au 
avut cel mai mult de suferit în urma restricțiile impuse de administrația centrală/locală, în 
perioada pandemiei de COVID-19? 

Din perspectiva respondenților, cele mai afectate activități de petrecere a timpului liber care au 
avut de suferit în urma restricțiilor impuse de administrația locală/centrală au fost: 

• Interacțiunea socială cu prietenii și familia; 

• Plimbările în aer liber/ cu bicicleta; 

• Accesul la locurile de joacă pentru copii; 

• Realizarea activităților sportive în aer liber și în sălile de sport, inclusiv a bazinelor de înot; 

• Vizionarea filmelor la cinematograf; 

• Deplasările în afara localității; 

• Evenimentele culturale; 

• Frecventarea restaurantelor, barurilor și teraselor. 
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Au fost furnizate 56 răspunsuri în cadrul acestei întrebări. 

 

Întrebarea 31. Cum au afectat restricțiile impuse de administrația centrală / locală în perioada 
pandemiei de COVID-19, accesul dvs. la dotările și serviciile publice (farmacie, cabinet medical, 
magazin de cartier etc) din zona în care locuiți? 

Respondenții consideră ca au fost afectați în mică sau moderată măsură de restricțiile impuse de 
administrație în perioada pandemiei de Covid-19. Totodată, mai mulți respondenți au menționat 
problema referitoare la accesul la serviciile medicale. Au fost furnizate 53 de răspunsuri. 

 

Întrebarea 32. Ce măsuri considerați ca ar trebui să adopte administrația locală pentru a crește 
gradul de conștientizare al populației cu privire la măsurile de protecție necesare în perioada 
pandemiei de COVID-19? 

Pentru creșterea gradului de conștientizare al populației cu privire la măsurile de protecție 
necesare în perioada pandemiei de COVID-19, respondenții au considerat necesare adpotarea de 
către administrația locală a următoarelor măsuri: 

• Informarea cetățenilor utilizând metode variate, inclusiv mass media; 

• Campanii de conștientizare a populației; 

• Sporirea amenzilor;  

• Combaterea dezinformării; 

• Controlul riguros al zonelor aglomerate; 

• Controlul riguros al operatorilor economici; 

• Dotarea tuturor spațiilor cu dezinfectanți și măști; 

• Oferirea de exemple pozitive; 

• Digitalizarea serviciilor. 

 

Și în acest caz o parte a respondenților consideră că măsurile actuale adoptate de administrația 
locală sunt suficiente pentru creșterea gradului de conștientizare al populației.   Au fost furnizate 
48 de răspunsuri în cadrul acestei întrebări. 

 

Întrebarea 33. În ce condiții este posibilă desfășurarea activităților de muncă la domiciliu/ 
telemuncă în perioada restricțiilor impuse de administrația centrală / locală ca urmare a 
pandemiei de COVID-19? 

Răspunsurile privind posibilitatea desfășurării activităților de muncă la domiciliu/telemuncă în 
perioada restricțiilor impuse de administrația centrală/locală au fost foarte variate, în numeroase 
cazuri această activitate nefiind posibilă.  
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Majoritatea celor care au realizat activități în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu au 
susținut că nu au existat probleme în acest sens, restricțiile neafectând negativ desfășurarea 
activităților.  Au fost furnizate 36 de răspunsuri. 

 

Întrebarea 34. Cu apreciați modul în care administrația locală a gestionat criza cauzată de 
pandemia cu COVID-19  până în prezent? 

Percepția cetățenilor asupra modului în care administrația locală a gestionat criza cauzată de 
pandemia cu COVID-19 în momentul de față este, în cea mai mare măsură, pozitivă.  
În opinia respondenților administrația locală a gestionat palierele analizate într-un mod bun sau 
foarte bun, după cum urmează: 

• 66% pentru aplicarea restricțiilor adoptate la nivel județean/național; 

• 56% pentru aplicarea măsurilor de protecție în instituțiile publice; 

• 44% pentru informarea și conștientizarea populației. 

 

Au fost furnizate între 73 și 76 de răspunsuri. 

FIGURA 228 - GRADUL DE APRECIERE AL MODULUI ÎN CARE ADMINISTRAȚIA LOCALĂ A 
GESTIONAT CRIZA CAUZATĂ DE PANDEMIA CU COVID-19   

 

 

CONCLUZII 

Principalele domenii asupra cărora sunt necesare intervenții prin intermediul Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Municipiului Roșiori de Vede, așa cum reiese din interpretarea răspunsurilor 
din cadrul prezentului chestionar, sunt următoarele: 

• Economie: atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă în domeniul privat; 
dezvoltarea activităților industriale; dezvoltarea infrastructurii comerciale și diversificarea 
acesteia; 
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• Utilități publice: reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă; 

• Servicii sociale: investiții în infrastructura de sănătate – creșterea calității serviciilor 
medicale, modernizarea unităților de sănătate; diversificarea infrastructurii culturale, 
diversificarea oportunităților de petrecere a timpului liber, inclusiv dezvoltarea 
infrastructurii sportive pentru a face posibilă diversificarea tipurilor de activități sportive 
practicate în municipiu; diversificarea evenimentelor culturale organizate de administrația 
publică; 

• Mobilitate și transport: amenajarea de locuri de parcare, reabilitarea infrastructurii 
rutiere, creșterea gradului de accesibilitate al populației la infrastructura de transport 
public, amenajarea de piste de biciclete; 

• Spațiu public: creșterea suprafețelor de spații verzi, amenajarea celor existente; 
amenajarea spațiului pietonal central; 

• Calitatea locuirii: reabilitarea ansamblurilor de locuințe colective. 

• În cadrul gestionării crizei cauzate de COVID-19, se consideră că este necesară menținerea 
restitrcțiilor existente și intensificarea acestora prin: sporirea amenzilor, aplicarea unor 
campanii informare mai ample și realizarea de controale mai riguroase. 
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17. ANEXE 

17.1. ANEXA 1 

TABEL 52 – STRĂZI FĂRĂ REȚEA DE APĂ 

NR. CRT. STRADA LUNGIME (M) 

1.  BELITORI 800 

2.  TRAIAN 340 

3.  BRATCOV 260 

4.  DELCEL 560 

5.  1907 100 

6.  ZEFIRULUI 100 

7.  FRUMOASA 260 

8.  SOARELUI 200 

9.  LINISTEI 270 

10.  MAIDANULUI 450 

11.  13 DECEMBRIE 570 

12.  CAPORAL MOROIU 100 

13.  I.L. CARAGIALE PARALEL CU C.F. 165 

14.  CPT. CORLATESCU DE LA NR.81 LA NR.111 330 

15.  1933 1.360 

16.  BROSCARIEI 200 

17.  TUDOR BARBU 200 

18.  CIRESULUI 175 

19.  VASTESTI 160 

20.  FDT. 3 CALUSARI 660 

21.  SF. TEODOR ZONA METEO - VETERANI 700 

22.  CANTEMIR VODA 280 

23.  VICSOREANU INTRE I.L. CARAGIALE SI DUNARII 110 

24.  UZINA DE VAGOANE 300 

25.  AGRICULTORI 500 

26.  OLARESEI 380 

27.  B-DUL SF. VINERI INTRE ALEX.DEPARATEANU SI HORIA 245 

28.  LIBERTATII INTRE I.L. CARAGIALE SI DUNARII 270 

29.  FDT. LIBERTATII 80 
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30.  FDT. LINISTEI 150 

31.  PLT. SURPETEANU FLORIN 200 

32.  IORGU CONSTANTINESCU 300 

33.  FDT. MANDESTI 120 

34.  B-DUL COMERCIAL INTRE COTELICI SI HORIA 1.670 

35.  SOLDAT MIHALACHE 330 

36.  UZINEI (din str. Sf. Vineri – Plt. Rădulescu) 200 

37.  PLANTELOR 230 

38.  SALCAMILOR 220 

39.  AVRAM IANCU 250 

40.  HORIA (STR. CLOSCA – BD. COMERCIAL) 170 

41.  I.L. CARAGIALE DE LA CF PARALEL CU PARAUL BRATCOV PANA LA 
PORUMBEILOR  

300 

42.  ALEEA CARPATI (MOARA 2) 100 

43.  DRUM ACCES I STR. CARPATI 95 

44.  ALEEA GRADINA PUBLICA 90 

45.  FLORILOR 70 

46.  GRATIILOR 60 

47.  PLOPILOR 120 

48.  1MAI (Intre str. PIATA GARII si B-dul COMERCIAL 50 

49.  ANTON IONESCU (intre str. I.L.CARAGIALE si LUNEI 125 

50.  MARASESTI (intre Cpt. DUMITRESCU si B-dul COMERCIAL 190 

51.  Mr. BURCEA COPILESCU (intre SALCIILOR si PLANTELOR 110 

52.  FDT. ARTEI 160 

53.  FDT COTELICI 140 

54.  FDT KOGALNICEANU 300 

55.  PIATA GARII 380 

56.  FDT. 1 VADUL VEZII 150 

57.  FDT. 2 VADUL VEZII 60 

58.  FDT. GLORIEI 200 

59.  ALEEA B CARPATI 176 

60.  ALEEA GARA DE NORD 1.000 

61.  DOROBANTI (intre str. UZINA DE VAGOANE si fostul CAP) 300 

62.  FDT LUNCA VEZII 100 

63.  VIROGII (intre str. POPA GHEORGHE si str. 1933) 130 

64.  ALEEA A CARPATI 176 

65.  CPT. DUMITRESCU (de la nr. 22 pana la int. Cu Bd. Comercial) 100 
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TOTAL 18.647 

 
TABEL 53 - LUCRĂRI DE REABILITARE– LEGAREA CAPETELOR DE COLOANĂ 

NR. CRT. STRADA LUNGIME (M) 

1.  STR. GALA GALACTION CU BL. J114 sc. D 90 

2.  FDT. 3 CALUSARI cu STR. CALUSARI 200 

3.  STR VIROGII CU STR POPA GHEORGHE (AGRICULTORI) 40 

4.  CAP JOITA CU STR. PETRE ATANASIU 40 

5.  STR 1MAI CU STR POPA STANCU 8 

6.  STR RENASTERII CU STR A.I. CUZA 90 

7.  STR. ANTON IONESCU CU STR. LUNEI 10 

8.  SCOS TEAVA DIN CENTRALA TERMICA CT11 40 

9.  STR DUNARII CU LIBERTATII  5 

10.  STR. DUNARII CU STR. SALCIILOR  5 

11.  STR. DUNARII CU STR. ALEX. DOBRESCU  5 

12.  BLOC 101 CU STR. RENASTERII 100 

13.  BLOC 110 CU STR. RENASTERII 100 

14.  BLOC L3 CU DUNARII 30 

15.  BLOC T CU FDT ALEEA PARC NORD 90 

16.  CEAUS FIRICA CU DOROBANTI 20 

17.  DUNARII 2 CU DUNARII 3 SI CU B-DUL COMERCIAL 80 

18.  BRETEA EMINESCU CU EMINESCU 30 

19.  BL L3 SI BL L4 CU BL L1 SI BL L2 50 

20.  BL D6, D7, D8 CU STR. 9 MAI 30 

21.  BL 304, 305, CU LT. DOGEANU 80 

22.  BL 300, 301 CU SANATATII  60 

23.  BL 311 CU SANATATII 70 

24.  BL L7, L8 CU BL 4 ZONA INTIM 50 

25.  BL 3ABCD CU STR. ALEEA CFR 20 

26.  BL 301,302,303 CU STR. ELENA DOAMNA 20 

27.  BL S 111 CU ELENA DOAMNA 20 

28.  BL 406 ZONA CARPATI CU REPUBLICII 70 

TOTAL 2.553 

 
TABEL 54 – ÎNLOCUIREA REȚEI DE APĂ 

NR. CRT. STRADA DIAM. (mm) / MAT. / P.I.F OBSERVAȚII 
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LUNGIME (m) 

1.  I.L. CARAGIALE (Str. 
Renașterii – Ceauș 
Mitrea) 

DN 100 / AZBO / 1430 1969 Se produc 5 - 6 avarii pe an 

2.  ANTON IONESCU DN 100 / AZBO / 560 1969 Se produc 5 - 6 avarii pe an 

3.  POPA GHEORGHE DN 100 / AZBO / 505  Adâncime necorespunzătoare 
Hgs = 0.7m. Se produc 5 - 6 
avarii pe an 

4.  PASTORULUI DN 100 / AZBO / 320 1969 Adâncime necorespunzătoare 
Hgs = 0.7m. Se produc 5 - 6 
avarii pe an 

5.  ANA IPATESCU DN 100 / AZBO / 335 1969 Adâncime necorespunzătoare 
Hgs = 0.7m. Se produc 5 - 6 
avarii pe an 

6.  9 MAI DN 100 / AZBO / 125 1969 Se produc 1 – 2 avarii pe an 

7.  SF. VINERI 

7.1 (de la str. 
Mărășești la M. 
Bravu)  

7.2 (de la M. Bravu 
la Alex. 
Depărățeanu) 

7.1 DN 100 / AZBO / 320 

7.2 DN 200 / OTEL / 560 

1969 

1969 

Se produc 5 - 6 avarii pe an 

8.  ALEEA  

PARC NORD 

DN 200 / OTEL / 1140 1969 Se produc 5 -6 avarii pe an 

9.  T. VLADIMIRESCU DN 100 / AZBO / 145 

DN 100 / OTEL / 115 

1969 

1969 

Se produc 3 - 4 avarii pe an 

10.  SF. TEODOR  

10.1 (Pompieri – 
St. Popescu) 

10.2 (St. Popescu – 
Meteo) 

DN 100 / AZBO / 160 

DN 50 / OTEL / 500 

1969 

1969 

Se produc 3 - 4 avarii pe an 

Nu este rețea de distribuție, 
este branșament pentru 
Meteo, din care s-au legat si 
alte branșamente care nu au 
debit suficient 

11.  MARASTI DN 100 / AZBO / 780 1969 Se produc 5 - 6 avarii pe an 

12.  RAHOVEI  

BL. L5 - L6 

DN 50 / OTEL / 100 1972 Avarii si colmatare, lipsa 
presiune si turbiditate mare 

13.  ALEX. 
DEPARATEANU 

DN 100 / OTEL / 260 1969 Se produc 3 - 4 avarii pe an 

14.  RENASTERII 
(I.L.Caragiale – 
Republicii  

DN 100 / AZBO / 390 1969 Se produc 5 - 6 avarii pe an 

15.  MARASESTI (de la 
Cpt. Dumitrescu – 

DN50 / pana la DN20/ OTEL 
/ 160 

1975 Telescopica, din otel si nu 
asigura debit suficient 
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Bd. Comercial) datorita depunerilor 

 

17.2. ANEXA 2 

TABEL 55 – STRĂZI FĂRĂ REȚEA DE CANALIZARE 

NR. CRT. STRADA LUNGIME (M) 

1.  CPT.CORLATESCU INTRE A.ICUZA SI SF. TEODOR, MANAFILOR SI E70 SI 
DE LA NR.81 LA NR.111 

950 

2.  DOBR. GHEREA INTRE I.L.CARAGIALE SI CPT. CORLATESCU 500 

3.  TEILOR 600 

4.  FDT. 1 STELIAN POPESCU 200 

5.  FDT. 2 STELIAN POPESCU 250 

6.  OLTULUI INTRE SG. IZBICEANU SI REPUBLICII 250 

7.  REPUBLICII INTRE ALEEA CFR SI  

ALEEA PARC NORD 

250 

8.  ALEEA PARC NORD INTRE REPUBLICII SI SERA 600 

9.  FDT. 3 CALUSARI 660 

10.  AGRICULTORI 1.000 

11.  1 DECEMBRIE INTRE M. EMINESCU SI  

B-DUL COMERCIAL  

480 

12.  DOROBANTI INTRE E70 SI FOSTUL C.A.P 1.165 

13.  LT. DOGEANU 360 

14.  ANA IPATESCU 320 

15.  IORDAN BALUTA 120 

16.  B-DUL SF. VINERI INTRE HORIA SI CAP. MOROIU 200 

17.  I.L.CARAGIALE PARALEL CU C.F. 165 

18.  A.I.CUZA INTRE REPUBLICII SI ST. POPESCU 190 

19.  MALURESCU 500 

20.  PLOPILOR 120 

21.  SG. IZBICEANU INTRE REPUBLICII SI CARPATI 270 

22.  MARASTI (intre CARPATI SI PECO) 400 

23.  PACII 160 

24.  BELITORI 800 

25.  TRAIAN 340 

26.  CANTEMIR VODA 280 

27.  PLT. RADULESCU(intre ELENA DOAMNA si M. BRAVU) 195 
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28.  GALA GALACTION 400 

29.  DECEBAL INTRE 1 MAI SI PETRE ATANASIU 190 

30.  POPA STANCU 150 

31.  PETRE ATANASIU 400 

32.  VIROGII INTRE PETRE ATANASIU SI AGRICULTORI 195 

33.  FDT. GLORIEI 200 

34.  ALEEA A CARPATI 45 

35.  PASTORULUI 340 

36.  1933 INTRE PETRE ATANASIU SI CAP.MOROIU 215 

37.  1933 INTRE VIROGII SI MAIDANULUI 400 

38.  ZAHARIA STANCU INTRE CAP. DUMITRESCU SI 1933 245 

39.  CRISAN 230 

40.  VIILOR 500 

41.  DELCEL 560 

42.  ALEEA B CARPATI 176 

43.  SF. TEODOR ZONA METEO - VETERANI 700 

44.  OLARESEI 380 

45.  M. KOGALNICEANU INTRE PECO SI B-DUL COMERCIAL 850 

46.  BROSCARIEI 200 

47.  M. BRAVU ( intre str. Decebal si Sf. Vineri ) 65 

48.  FDT. MANDESTI 120 

49.  B-DUL COMERCIAL INTRE CALUSARI SI ALEX. DEPARATEANU FARA 
TRONSONUL COTELICI - OITUZ 

2.300 

50.  SLD. MAGUREANU 140 

51.  IORGU CONSTANTINESCU 300 

52.  FLORILOR 120 

53.  LUNEI 200 

54.  SALCAMILOR 220 

55.  LIBERTATII INTRE I.L.CARAGIALE SI DUNARII 265 

56.  SLD. TUDOR BARBU 194 

57.  BUZESTI INTRE M. BRAVU SI 1 MAI 300 

58.  MAIDANULUI 450 

59.  PLT. SURPETEANU FLORIN 200 

60.  LINISTEI 270 

61.  FDT. LINISTEI 150 

62.  FRUMOASA 250 

63.  ZEFIRULUI 150 
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64.  UZINA DE VAGOANE 500 

65.  FDT. TINERETULUI 200 

66.  SLD. MIHALACHE 330 

67.  VASTESTI 160 

68.  CIRESULUI 174 

69.  AVRAM IANCU 250 

70.  BALTOILOR 320 

71.  ULMILOR 180 

72.  BRATCOV 260 

73.  GUGESTI 200 

74.  UMBROASA 260 

75.  1907 100 

76.  FDT. LIBERTATII 80 

77.  VADU VEZII 200 

78.  LUNCA VEZII 400 

79.  EGALITATII 600 

80.  FDT. 1 VADU VEZII 150 

81.  FDT. 2 VADU VEZII 60 

82.  REPUBLICII (de la nr. 132 pana la GARA DE NORD ) 500 

83.  SOARELUI 200 

84.  13 DECEMBRIE 570 

85.  ZAVOIULUI 700 

86.  DUNARII (intre SF TEODOR si RAHOVEI) 260 

87.  INTRAREA 1 UZINA DE VAGOANE 125 

88.  RENASTERII DE LA POLITIE SPRE REPUBLICII 100 

89.  I.L.CARAGIALE DE LA CF PARALEL CU PARAUL BRATCOV PANA LA 
PORUMBEILOR 

300 

90.  ALEEA PARC NORD DE LA SERA PANA LA INCINTA S.C. UNICOM 
HOLDING 

300 

91.  ALEEA CARPATI ( MOARA 2 ) 100 

92.  DRUM ACCES I Str. CARPATI 95 

93.  FDT. OITUZ 130 

94.  I.L.CARAGIALE(intre A.I.CUZA si RENASTERII) 150 

95.  GRATIILOR 60 

96.  ELENA DOAMNA 160 

97.  Cpt. DUMITRESCU 370 

98.  Mr. BURCEA COPILESCU (intre SALCIILOR si PLANTELOR) 100 

99.  VICSOREANU (intre I.L.CARAGIALE si DUNARII 80 



 

 
www.poca.ro 

 
539 

 

100.  FDT. ARTEI 160 

101.  FDT .COTELICI 140 

102.  FDT. KOGALNICEANU 300 

103.  A.I.CUZA (CPT. CORLATESCU si STELIAN POPESCU) 380 

104.  FDT.LUNCA VEZII 100 

105.  PLANTELOR 230 

106.  FDT CARPATII 172 

107.  ALEEA GARA DE NORD 1.000 

108.  HORIA(intre str. CLOSCA si B-DUL COMERCIAL) 180 

TOTAL 34781 

 
TABEL 56 – LEGARE STRĂZI CAPETE DE COLOANĂ 

NR. CRT. STRADA LUNGIME (M) 

1.  I.L.CARAGIALE CU Lt. ANTON IONESCU (CANALIZARE) 10 

 
TABEL 57 – ÎNLOCUIRE REȚELE APĂ 

NR. 

CRT. 
STRADA 

DIAM. (mm) / MAT. / 
LUNGIME (m) 

P.I.F OBSERVAȚII 

1.  POPA 
GHEORGHE 

DN 800 / PREMO / 330 1980 Depuneri pe tub ,debit insuficient, panta 
necorespunzătoare, la ploi abundente 
refulează prin capace in zona str. Z. Stancu, 
str. Popa Ghe. si str. 1933 

2.  M.BRAVU – 
SF. VINERI 

DN 300 / BETON / 523 1982 Depuneri pe tub, strangulata la DN 200 
inainte de str. Decebal, desfundări 
săptămânale 

3.  ALEEA CFR DN 300 / BETON / 360 1971 Depuneri pe tub, strangulata la DN 200 
inainte de str. Republici, desfundări 
săptămânale 

4.  ALEEA 
PAVILIOANE 
CFR 

DN 300 / BETON / 370 1980 Depuneri pe tub, desfundări săptămânale 

5.  OITUZ DN 300 / BETON / 545 

DN 200 / BETON / 325 

2002 

1982 

Depuneri pe tub, contra panta si surpături, 
DN 300 deversează in DN 200, desfundări 
săptămânale 

6.  A.I.CUZA – 
BL. R1 

DN 200 / BETON / 165 

DN 250 / BETON / 155 

1982 

1982 

Depuneri pe tub, contra panta, preia zona 
de blocuri, desfundări săptămânale 
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17.3. ANEXA 3 

TABEL 58 - LISTA STAȚIILOR ELECTRICE ȘI A POSTURILOR DE TRANSFORMARE CARE 
ALIMENTEAZĂ MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 

NR. 
CRT. 

COD LOC FUNCȚIONAL DENUMIRE LOC FUNCȚIONAL 
PUTERE 

KVA 

1.  DS-TR-0655 PA 20/6 kV 1674 IMMR 5.000 

2.  DS-TS-145100-6001 PTM 20/0,4 kV 1236R - COMODAT 400 

3.  DS-TS-145100-6102 PCZ 20/0,4 kV 1664 ICMT - COMODAT 630 

4.  DS-TS-145100-6002 PCZ 20/0,4 kV 1229 R CARPAȚI 400 

5.  DS-TS-145100-6003 PCZ 20/0,4 kV 1263 IZBICEANU 400 

6.  DS-TS-145100-6004 PCZ 20/0,4 kV 1605 ECONOMIC 100 

7.  DS-TS-145100-6005 PCZ 20/0,4 kV 1687 PIAȚA 800 

8.  DS-TS-145100-6006 PCZ 20/0,4 kV 1709 GARSONIERE 1.260 

9.  DS-TS-145100-6007 PCZ 20/0,4 kV 1710 ZONA CFR II 800 

10.  DS-TS-145100-6008 PCZ 20/0,4 kV 1767 MACUL II 630 

11.  DS-TS-145100-6009 PCZ 20/0,4 kV 1240 TRAFAG 400 

12.  DS-TS-145100-6010 PCZ 20/0,4 kV 1248 R CASA TINER 400 

13.  DS-TS-145100-6011 PCZ 20/0,4 kV 1249 R D GHEREA 400 

14.  DS-TS-145100-6012 PCZ 20/0,4 kV 1250 SMA - 

15.  DS-TS-145100-6013 PCZ 20/0,4 kV 1252 TESUT - 

16.  DS-TS-145100-6014 PCZ 20/0,4 kV 1253 VETERINARI 400 

17.  DS-TS-145100-6015 PCZ 20/0,4 kV 1259 F-CA PÂINE 400 

18.  DS-TS-145100-6016 PCZ 20/0,4 kV 1260 SĂNĂTĂȚII 630 

19.  DS-TS-145100-6017 PCZ 20/0,4 kV 1264 23 AUGUST 400 

20.  DS-TS-145100-6018 PCZ 20/0,4 kV 1265 ULEI 800 

21.  DS-TS-145100-6019 PCZ 20/0,4 kV 1269 UZINA DE APĂ 400 
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NR. 
CRT. 

COD LOC FUNCȚIONAL DENUMIRE LOC FUNCȚIONAL 
PUTERE 

KVA 

22.  DS-TS-145100-6020 PCZ 20/0,4 kV 1283 ICIL 400 

23.  DS-TS-145100-6021 PCZ 20/0,4 kV 1284 ITA 250 

24.  DS-TS-145100-6022 PCZ 20/0,4 kV 1296 F-CA GHIAȚA 400 

25.  DS-TS-145100-6023 PCZ 20/0,4 kV 1611 F-CA MOBILA 560 

26.  DS-TS-145100-6024 PCZ 20/0,4 kV 1644 IZBICEANU 400 

27.  DS-TS-145100-6025 PCZ 20/0,4 kV 1649 IMA - 

28.  DS-TS-145100-6026 PCZ 20/0,4 kV 1654 A I CUZA 630 

29.  DS-TS-145100-6027 PCZ 20/0,4 kV 1657 IZBICEANU 800 

30.  DS-TS-145100-6028 PCZ 20/0,4 kV 1658 SPORUL 630 

31.  DS-TS-145100-6029 PCZ 20/0,4 kV 1678 FILATURA - 

32.  DS-TS-145100-6030 PCZ 20/0,4 kV 1679 PREPARAȚIE - 

33.  DS-TS-145100-6031 PCZ 20/0,4 kV 1680 MACUL 1  400 

34.  DS-TS-145100-6032 PCZ 20/0,4 kV 1697 SĂNĂTĂȚII 800 

35.  DS-TS-145100-6033 PCZ 20/0,4 kV 1698 AT ZONA 800 

36.  DS-TS-145100-6034 PCZ 20/0,4 kV 1703 PEDIATRIE 800 

37.  DS-TS-145100-6035 PCZ 20/0,4 kV 1708 ZONA CFR I 800 

38.  DS-TS-145100-6036 PCZ 20/0,4 kV 1711 PTTR 400 

39.  DS-TS-145100-6037 PCZ 20/0,4 kV 1732 IVV 1.260 

40.  DS-TS-145100-6038 PCZ 20/0,4 kV 1735 BERE 1.630 

41.  DS-TS-145100-6039 PCZ 20/0,4 kV 1736 BERE 1.630 

42.  DS-TS-145100-6040 PCZ 20/0,4 kV 1739 RAHOVEI 1.260 

43.  DS-TS-145100-6041 PCZ 20/0,4 kV 1743 FNC 1.630 

44.  DS-TS-145100-6042 PCZ 20/0,4 kV 1747 ICRA 630 

45.  DS-TS-145100-6043 PCZ 20/0,4 kV 1750 UZINA 630 

46.  DS-TS-145100-6044 PCZ 20/0,4 kV 1769 F-CA BRÎNZA 1.030 

47.  DS-TS-145100-6045 PCZ 20/0,4 kV 1786 DUNĂRII I  630 
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NR. 
CRT. 

COD LOC FUNCȚIONAL DENUMIRE LOC FUNCȚIONAL 
PUTERE 

KVA 

48.  DS-TS-145100-6046 PCZ 20/0,4 kV 1789 ST EPURARE 160 

49.  DS-TS-145100-6047 PCZ 20/0,4 kV 1796 SPITAL 800 

50.  DS-TS-145100-6048 PCZ 20/0,4 kV 1798 DUNĂRII II  400 

51.  DS-TS-145100-6049 PTAB 20/0,4 kV 1621R ROȘIORI 250 

52.  DS-TS-145100-6056 PCZ 20/0,4 kV 1282 R 1 MAI 250 

53.  DS-TS-145100-6058 PCZ 20/0,4 kV 1299 R OLTULUI 400 

54.  DS-TS-145100-6071 PTM 20/0,4 kV 1255 NUCILOR 400 

55.  DS-TS-145100-6072 PTM 20/0,4 kV 1258 FURNAL 250 

56.  DS-TS-145100-6074 PTM 20/0,4 kV 1603 R AGRICULTORI 400 

57.  DS-TS-145100-6075 PTM 20/0,4 kV 1617 BROSCĂRIE 400 

58.  DS-TS-145100-6076 PTM 20/0,4 kV 1646 POPA STANCU 400 

59.  DS-TS-145100-6078 PTM 20/0,4 kV 1737 POMPIERI 400 

60.  DS-TS-145100-6096 PTCZ 20 kV 1749 TRICOTAJE ROȘIORI 1.000 

61.  DS-TS-145100-6111 PTAB 20/0,4 kV 1656 OITUZ 400 

62.  DS-TS-145100-6118 PTAB 63-4405 ROȘIORI DE VEDE 400 

63.  DS-TS-145100-6123 PTAB 20 kV 4432 EMINESCU ROȘIORI 400 

64.  DS-TS-145100-6050 PTA 20 kV 1209 DEPOU ROȘIORI 250 

65.  DS-TS-145100-6051 PTA 20 kV 1243 CAP ROȘIORI 100 

66.  DS-TS-145100-6052 PTA 20 kV 1251 CIA ROȘIORI 63 

67.  DS-TS-145100-6053 PTA 20 kV 1256 MEZELURI ROȘIORI 250 

68.  DS-TS-145100-6055 PTA 20 kV 1266 SPITAL TBC ROȘIORI 100 

69.  DS-TS-145100-6057 PTA 20 kV 1293R ȘTEGARUL ROȘIORI 250 

70.  DS-TS-145100-6059 PTA 20 kV 1610R HAN ROȘIORI 160 

71.  DS-TS-145100-6061 PTA 20 kV 1673 DOROBANȚI ROȘIORI 250 

72.  DS-TS-145100-6065 PTA 20 kV 1728 PUȚURI APĂ ROȘIORI 100 

73.  DS-TS-145100-6066 PTA 20 kV 1729 PUȚURI APĂ ROȘIORI - 
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NR. 
CRT. 

COD LOC FUNCȚIONAL DENUMIRE LOC FUNCȚIONAL 
PUTERE 

KVA 

74.  DS-TS-145100-6068 PTA 20 kV 1741 PUȚ APĂ BERE ROȘIORI 250 

75.  DS-TS-145100-6069 PTA 20 kV 1742 PUȚ APĂ BERE ROȘIORI - 

76.  DS-TS-145100-6079 PTA 20 kV 1771 B SORTARE ROȘIORI 250 

77.  DS-TS-145100-6070 PTA 20 kV 1800 ITSAIA ROȘIORI 250 

78.  DS-TS-145100-6054 PTA 20/0,4 kV 1257 CRR ROȘIORI - 
DEZAFECTAT 

- 

 


