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RAPORT ANUAL 

 

privind starea economică, socială şi de mediu 

a Municipiului Roşiorii de Vede 

pe anul 2014 

 

 

În  conformitate  cu  prevederile  art. 63, alin. 3, lit. a din Legea nr. 215 din 

23 aprilie 2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare - lege ce 

reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi 

funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale, una din atribuţiile 

primarului este prezentarea în faţa Consiliului Local a raportului privind starea 

economico - socială şi de mediu a unităţii administrativ teritoriale. 

Pe baza acestor prevederi, prezint Consiliului Local acest raport. Apreciez 

că materialul poate fi perfectibil cu ajutorul şi contribuţia dumneavoastră, astfel 

încât în anii următori să releve cât mai corect situaţia localităţii. 

Voi face referire la perioada ianuarie - decembrie 2014, prezentând 

activitatea desfăşurată pentru cetăţenii Municipiului Roşiorii de Vede, în slujba 

cărora am acţionat cu dorinţa de a îmbunătăţi nivelul economic, social şi de 

mediu, adică să trăiască într-un oraş european, modern, curat şi sigur.  

Raportul nu se doreşte a fi un bilanţ sec şi orientat doar pe aspectele 

pozitive ale activităţii noastre, el prezintă starea de fapt a localităţii. 
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1. Date generale 
 

Municipiul Roşiorii de Vede este situat în partea de vest a judeţului 

Teleorman, în lunca râului Vedea, la 35 km distanţă de municipiul Alexandria – 

reşedinţa judeţului şi la 120 km de municipiul Bucureşti – capitala ţării. 

Localitatea se găseşte la întretăierea paralelei de 44°07’ latitudine nordică 

cu meridianul de 25° longitudine estică. Se învecinează la vest cu comuna 

Măldăeni, la sud cu comunele Peretu şi Troianul, la est cu comuna Vedea şi 

comuna Drăgăneşti de Vede, iar la nord cu comuna Scrioaştea.  

Distanţele rutiere faţă de celelalte oraşe ale judeţului Teleorman şi faţă de 

marile oraşe din România, sunt: Alexandria - 35 km, Turnu Măgurele - 40 km, 

Zimnicea - 75 km, Piteşti - 90 km, Craiova - 109 km, București – 120 km. 

Relieful teritoriului pe care îl ocupă municipiul Roşiorii de Vede este 

caracteristic părţii de centru-vest a Câmpiei Române despărţită aici, de valea 

râului Vedea, în Găvan Burdea – la răsărit şi Câmpia Boian – la apus. 

În zona Roşiorii de Vede, pe malul drept al râului care completează numele 

municipiului, relieful se încadrează în caracteristicile Câmpiei Boian. Terenul este 

neted, cu o înclinare generală de la nord-vest spre sud-est, aproape imperceptibilă 

în oraş, localitatea fiind desfăşurată ca o fâşie îngustă, perpendicular pe direcţia 

generală de înclinare a solului. 

Câmpia din jurul oraşului este fragmentată de văile râurilor Vedea, Bratcov 

şi Urlui. Cea mai mare parte a caselor din oraş sunt aşezate în lunca înaltă a râului 

Vedea, la altitudinea absolută de 82,5 m. 

Municipiul Roşiorii de Vede ocupă o suprafaţă de 7.355 ha, din care 

1.188,62 ha teren intravilan şi 6.166,38 ha teren extravilan, ceea ce reprezintă 

1,24% din suprafaţa totală a judeţului Teleorman. 

Pe raza Municipiul Roşiorii de Vede ca obiective turistice sunt încadrate  

Castrul Roman şi  Cetatea Cazacilor, care sunt considerate monumente istorice. În 

categoria monumente istorice mai sunt incluse: Depoul CFR (ruine), ansamblul 

urban „Strada 9 Mai”, Casa Parascopol, Casa Bădescu, Biserica „Sfânta Cruce”, 

Biserica „Sfântul Ilie”, Protoieria, Casa Lincă (fost notariat), Cinematograful 

„Carpaţi”, ansamblul urban „Strada Dunării”, Casa Stângă (Muzeul de Istorie 

„Petre Voievozeanu”), clădirea Primăriei, Şcoala veche (Şcoala Alexandru 

Depărăţeanu), Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”, Gara de Est, Turnul de apă, 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Moara Georgescu, ansamblul urban 

„Strada Mărăşeşti”, fosta Uzină electrică, Baia publică, Judecătoria, ansamblul 

urban „Strada Oltului”, Casa Burdescu, Şcoala de meserii (Clubul Pensionarilor), 

Colegiul Naţional „Anastasescu”, Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” 

(Serdăreasa) şi zidul de incintă, Fabrica de ulei – unitatea nr. 2 din str. Republicii, 

ansamblul urban „Strada Sfântul Teodor”, Catedrala „Sfântul Teodor Tiron”, Casa 

Olimpia Popescu, Casa Nicu Trăilă, Casa Ionel Anastasescu, Casa dr. Ştefan 

Noica, Casa Manolescu, Casa Mamut, Casa Daia, Biserica „Cuvioasa 

Paraschieva”, ansamblul urban „Strada Tudor Vladimirescu”, Bustul lui Nicolae 

Bălcescu, cavoul Arizan.  
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Ca zone  de agrement sunt frecventate Parcul Nicolae Bălcescu, în care este 

amplasat ștrandul, Grădina Publică „Mihail C. Mănciulescu”, Parcul central 

„Avocat Nicolae Popescu Vedea”, Zona de agrement „Vedea”, Pădurea „Vedea”,  

Zona „Urlui” cu cele 5 iazuri piscicole şi o cabană turistică. 

Clima. Municipiul Roşiorii de Vede aparţine zonei de climă de tip 

continental (veri foarte calde, cu precipitaţii moderate, adesea sub formă de averse 

şi ierni reci cu viscole rare şi cu frecvente intervale de încălzire) cu influenţe ale 

topoclimatului de luncă (veri calde şi ierni blânde). 

Temperatura înregistrează o medie anuală de 10°C. Maximele absolute au 

fost +41,7°C (la 20 august 1945) şi –34,6°C (la 25 ianuarie 1942). 

Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 562,0 mm/strat de apă. 

Caracteristicile vânturilor sunt date de poziţia oraşului faţă de masele 

principale de aer, direcţiile dominante fiind cele din vest, est şi nord-est. Dintre 

acestea, cele din vest au la Roşiorii de Vede o frecvenţă medie anuală de 21,1% şi 

o viteză medie de 3,4 - 4 m/s, iar cele din est au o frecvenţă de 17%. Vânturile din 

est şi nord-est au o viteză medie de 3,5 - 5,3 m/s. 

Solurile. Din punct de vedere geologic, teritoriul municipiului se suprapune 

pe unitatea din faţa Carpaţilor, denumită Platforma Moesică. La suprafaţă întâlnim 

depozite cuaternare de aluviuni constituite din mâluri, nisipuri şi pietrişuri ce 

corespund holocenului. Urmează spre adâncime, depozite ale unui regim marnos 

(marne cu intercalaţii nisipoase,  argile,  nisipuri  şi  pietrişuri) care s-au depus 

într-un regim lacustru din pleistocenul mijlociu. Aceste structuri se suprapun 

stratelor de Cândeşti şi celor de Frăţeşti din cuaternar cu grosimi de 10 - 20 m – 

formaţiune întâlnită pe întreg teritoriul judeţului Teleorman şi care constituie un 

strat acvifer. Ele sunt constituite în partea superioară din nisipuri fine, iar la bază 

din pietrişuri. 

Conform constatărilor geotehnice, pământurile de pe raza municipiului 

Roşiorii de Vede sunt reprezentate prin argile şi argile prăfoase care conţin cele 

două orizonturi de lut – lut „B” şi lut „C” – cafeniu-roşcat cu concreţiuni 

calcaroase, stratul având o grosime de 6 - 8 metri. Ca principale caracteristici ale 

pământurilor se remarcă: compresibilitatea redusă, gradul ridicat de consolidare, 

fiind totodată contractile şi sensibile la umezire. 

Resurse principale și secundare. Diversitatea condiţiilor naturale şi 

antropice determină o variabilitate ridicată a pretabilităţii solurilor pentru 

agricultură în judeţul Teleorman şi, implicit, în Roşiorii de Vede, iar condiţiile de 

relief permit lucrări agricole mecanizate. 

Clasele de calitate a solurilor pentru municipiul Roşiorii de Vede 

Arabil Păşune Vii Livezi 

II III II II 

 

La nivelul municipiului suprafaţa agricolă totală este de 5.438 ha. 

Societăţile agricole şi comerciale – Cetatea, Delcel, Ciupi, Interagro, Agrolaz – 

deţin în exploatare suprafaţa de 4.088 ha. 
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Defalcat pe culturi,  în 2014 societăţile enumerate au însămânţat: 1630 ha 

grâu, 826 ha porumb, 603 ha rapiţă, 440 ha plante oleaginoase, 357 ha floarea 

soarelui, 232 ha orz.   

          Persoanele particulare au în exploatare 1059 de hectare teren agricol. 

În ceea ce priveşte componenta zootehnică, în anul 2014, situaţia  se 

prezintă astfel :  

 

Situaţia animalelor deţinute de populaţie - capete 

         Ovine       Caprine         Bovine       Porcine 

(reproducţie) 

Cabaline 

1258 1186 780 15 27 

 

În sectorul particular s-a obţinut o producţie totală de lapte de 1280 tone. 

Apicultura rămâne în continuare o îndeletnicire de bază pentru roşioreni, cu 

toate că înregistrează o curbă descendentă în ultimii ani. Astfel, în 2014 au fost 

înregistrate la apicultori 576 familii de albine.   

În ce priveşte fondul forestier, deşi cu suprafeţe reduse, constituie o sursă 

notabilă de masă lemnoasă având şi un rol de protecţie. Fondul piscicol este 

susţinut în special de ihtiofauna compusă din peşti de apă dulce. 

Seismicitate. Conform Legii nr. 575/2001 apărută în Monitorul Oficial 

nr.726/2001(anexa nr.3) municipiul Roşiorii de Vede este amplasat într-o zonă cu 

intensitate seismică de gradul VIII, exprimat în MSK (Medvedev – Sponheuer -

Karnik). 

Riscuri naturale. În această categorie se încadrează inundaţiile şi 

alunecările de teren. Potrivit actului normativ amintit mai sus, municipiul Roşiorii 

de Vede nu prezintă riscuri de această natură. 

 

*** 

 

Din datele oferite de Direcția Județeană de Administrare a Bazelor de Date 

privind Evidența Persoanelor Teleorman, populația cu domiciliul în municipiu, 

pe grupe de vârstă și sexe, se prezintă astfel: 

 
Grupe 

de vârstă/ 

total persoane 

sexe Număr 

 persoane 

0 -17 ani 

5667 

Masculin 2964 

Feminin 2703 

18 – 30 ani 

5563 

Masculin 2858 

Feminin 2705 

31 – 50 ani 

10.101 

Masculin 5011 

Feminin 5090 

51 – 60 ani 

4970 

Masculin 2249 

Feminin 2721 
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61 – 70 ani 

3876 

Masculin 1799 

Feminin 2077 

Peste 71 de ani 

6513 

 

Masculin 2829 

Feminin 3684 

      Total      

             36.690 

 

Conform datelor oferite de Direcția Județeană de Statistică Teleorman, 

populația stabilă la  1 iulie 2014, pe grupe de vârstă și sexe, se prezintă astfel: 

 
Grupe 

de vârstă/ 

total persoane 

sexe Număr 

persoane 

până la 5 ani 

1357 

Masculin 731 

Feminin 626 

5 – 9 ani 

1411 

Masculin 716 

Feminin 695 

10 – 14 ani 

1272 

Masculin 639 

Feminin 633 

15 – 19 ani 

1325 

Masculin   671 

Feminin   654 

20 – 24 ani 

1709 

Masculin   842 

Feminin   867 

25 – 29 ani 

2261 

Masculin 1190 

Feminin 1071 

30 – 34 ani 

1996 

Masculin 1006 

Feminin   990 

35 – 39 ani 

2183 

Masculin 1160 

Feminin 1023 

40 – 44 ani 

2280 

Masculin 1080 

Feminin 1200 

45 – 49 ani 

2248 

Masculin 1040 

Feminin 1208 

50 – 54 ani 

2134 

Masculin 939 

Feminin 1195 

55 – 59 ani 

2579 

Masculin 1231 

Feminin 1348 

60 – 64 ani 

2211 

Masculin 1027 

Feminin 1184 

65 – 69 ani 

1262 

Masculin 589 

Feminin 673 
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70 – 74 ani 

908 

Masculin 388 

Feminin 520 

75 – 79 ani 

818 

Masculin 275 

Feminin 543 

80 - 84 ani 

496 

Masculin 173 

Feminin 323 

85 ani și peste 

această vârstă  

284 

Masculin 100 

Feminin 184 

 Total 

    28.734 

 

Pe baza datelor oferite de AJOFM Teleorman, observăm că în anul 2014, pe 

raza municipiului Roșiorii de Vede erau înregistrate 738 de persoane în căutarea 

unui loc de muncă, astfel: 
Grupa de vârstă număr total 

șomeri 

din care 

femei 

sub 25 ani 110 43 

între 25 si 30 ani 45 18 

între 30 și 40 ani  118 55 

între 40 și 50 ani 229 123 

între 50 și 55 ani 97 46 

        peste 55 ani 139 36 

Total 738 321 

  

Situația statistică privind șomerii indemnizați și neindemnizați: 

 
31 decembrie 2014 număr total 

șomeri 

din care 

femei 
nr. total 

șomeri 

indemnizați 

din care 

femei 

 

nr. total 

șomeri 

neindemnizați 

din 

care 

femei 

AJOFM 

Teleorman 

18888 

 

7163 

 

3411 

 

1261 

 

15477 

 

5902 

 

Municipiul 

Roșiorii  de Vede 
738 

 

321 

 

363 

 

150 

 

375 

 

171 

 

 

  

Conform datelor înregistrate la Compartimentul de Stare Civilă din cadrul 

Primăriei, pentru anul 2014 rezultă următoarea statistică: 

 
Categorie 

 
Număr / număr 

persoane 

Născuţi vii 300 

Transcrieri 81 

Căsătorii 142 

Decedați  456 



                                                                                                      Raport anual 2014 

 

 

 

 

8 

În anul 2014, pe raza municipiului au fost înmatriculate 118 firme, din care: 

 
Categorie Număr  

Cooperative agricole  1 

Persoane fizice           65 

Persoane juridice 52 

 

*** 

 
După mai bine de un deceniu de colaborare, în realizarea şi implementarea de 

proiecte transfrontaliere, pe 15 aprilie 

2014, am semnat împreună cu 

omologul bulgar, Dobromir Dobrev, 

înțelegerea de înfrăţire şi cooperare 

între municipalităţile din Roşiorii de 

Vede şi Gorna Oryahovitsa. 

Colaborarea vizează domenii 

importante pentru comunitatea 

noastră, printre care: dezvoltare 

locală, cultură, învăţământ, mediu, 

turism, economie, evaluarea eficienţei 

autorităţilor administraţiei publice 

locale, standardele de calitate pentru 

serviciile publice prestate de 

autorităţile publice locale, dezvoltarea de proiecte comune de cooperare transfrontalieră şi 

transnaţională.  

 

*** 

 
Municipiul Roșiorii de Vede face parte din proiectul „Platformă pentru dezvoltare 

urbană durabilă şi integrată”, 

implementat de Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, 

finanţat din Fondul Social European, 

prin Programul Operaţional Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative 2007 – 2013, 

având ca principal scop dezvoltarea de 

modele de politici urbane integrate 

pentru 5 oraşe-pilot, cu o populație sub 

50.000 de locuitori.  

        La nivelul municipiului nostru, vor 

fi dezvoltate modele de politici urbane 

pe zona de studiu Cartierul „Cotorga”, 

considerat cartier dezavantajat social. 
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2. Activităţi economice 
 

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate și structurate având în vedere 

asigurarea asigurarea funcționalității tuturor sectoarelor bugetare și în funcție de 

priorități, pentru finanțarea unor acțiuni și proiecte derulate în interesul 

comunității locale, respectându-se principiul bunei gestiuni financiare. Plățile au 

fost efectuate în limita creditelor aprobate prin bugetul local, cu respectarea 

clasificației bugetare, în raport cu obiectul și funcția căruia i-au fost destinate 

aceste cheltuieli, cu gradul de folosire a sumelor puse la dispoziție anterior și cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor. 

Potrivit  prevederilor bugetului local al municipiului pe anul fiscal 2014 

veniturile totale au fost realizate în proporție de 76,09 %, realizându-se 

62.930.117,98 lei din totalul prevăzut de 82.700.330 lei. 

          Privind în ansamblu, municipiul Roşiorii de Vede dezvoltă un profil 

economic bazat pe activităţi  agricole, de transport, comerţ, textil, panificaţie, 

alimentar şi servicii. În continuare se menţine trendul descendent al activităţilor 

industriale şi agroindustriale înregistrat în ultimii ani.  

Din perspectiva atragerii unor investitori pentru dezvoltarea economică a 

localităţii, ca autoritate avem obligaţia de a le asigura acestora condiţii optime, în 

special legate de infrastructura de transport, reţele de utilităţi, ş.a.m.d. Iar acest 

lucru nu poate fi făcut decât încercând permanent să identificăm noi surse de venit 

la bugetul local. 

Atragerea de fonduri nerambursabile rămâne o preocupare constantă a 

administrației locale. În acest sens, am semnat primul contract de finanţare, pentru 
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îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Roşiorii de Vede. 

Municipiul nostru a primit o finanţare nerambursabilă, în valoare de 

15.569.119,56 lei, în cadrul DMI 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 

infrastructurii pentru formare profesională continuă” pentru proiectul 

„Modernizare şi reabilitare Campus Şcolar – Liceul Tehnologic nr. 2 din 

municipiul Roșiorii de Vede”. În cadrul proiectului vor fi realizate mai multe 

obiective, printre care: reabilitarea şi modernizarea sediului existent al Liceului 

Tehnologic nr. 2; construirea unor spaţii de cazare pentru elevi şi profesori care să 

corespundă calitativ standardelor în vigoare; construirea unei săli de sport 

moderne; construirea atelierelor în care elevii să îşi desfăşoare orele de practică; 

construirea de garaje pentru autovehiculele şcolii. Beneficiarii direcţi ai 

proiectului vor fi atât elevii care locuiesc pe raza municipiului, cât şi cei care 

provin din localităţile limitrofe judeţului.  

În cadrul proiectului „Valorificarea resurselor regenerabile prin crearea unei 

centrale solare”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa 

prioritară 4, Domeniul Major de Intervenţie 4.2., Operaţiunea „Sprijinirea 

investiţiilor în modernizarea şi 

realizarea de noi capacităţi de 

producere a energiei electrice şi 

termice prin valorificarea resurselor 

regenerabile”, au fost parcurse mai 

multe etape, în urma cărora a fost 

atribuit contractul de antrepriză 

„Proiectare, construire, instalare și 

punere în funcțiune a unei centrale 

electrice fotovoltaice de 2,84 Mw”. 

Energia verde produsă de centrala 

solară va aduce la bugetul local o 

economie de aproximativ 1,5 milioane de lei, înlocuind consumul de energie 

convențională în instituțiile publice și rețeaua stradală de iluminat.  

Fiind un nod feroviar şi rutier important, municipiul Roşiorii de Vede 

prezintă un real potenţial în ceea ce priveşte organizarea activităţilor legate de 

depozitare şi tranzit, insuficient valorificate până acum. 

         Având o aşezare strategică, municipiul poate promova turismul de tranzit şi, 

în egală măsură, turismul de agrement, datorită bălţilor existente cu caracter 

piscicol şi a zonei de pădure precum şi turismul cultural datorită manifestărilor de 

acest gen, desfăşurate de Direcţia pentru Cultură, Educaţie, Creaţie şi Sport,  prin 

Casa de Cultură, Biblioteca Municipală „Gala Galaction” şi Muzeul Municipal de 

Istorie „Petre Voievozeanu” 
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3. Investiţii 
 

 

În anul 2014 am reuşit să realizăm o parte din obiectivele pe care ni le-am 

propus, iar pentru celelalte am făcut demersurile necesare pentru a obţine fonduri 

de la bugetul de stat.  

Urmare a acestor demersuri, au fost finalizate și date în folosință 16 

apartamente destinate tinerilor, amplasate în blocul S5 din strada Sf. Teodor, 

construite în cadrul programului ANL. În 2015, vor demara lucrările la alte 24 de 

apartamente, în zona Aleea Parc Nord. De la începutul derulării programului de 

construire de locuinţe pentru tineri, pe raza municipiului Roşiorii de Vede au fost 

finalizate 174 de unităţi locative în 10 blocuri ANL. 

Insuficiența sălilor de sport, în care elevii din învățământul preuniversitar să 

poată desfășura orele de educație fizică și activitatea competițională școlară, a 

impus demararea procedurilor necesare obținerii de fonduri pentru construirea a 

trei noi săli de sport, având o capacitate de 100 și 150 de locuri în tribune. 

Investiţia, care se derulează prin Compania Naţională de Investiţii S.A., a demarat 

cu lucrările de construcție a sălii de sport la Școala Gimnazială „Dan Berindei”.  

În luna februarie 2014 am propus Consiliului Local, aprobarea 

documentațiilor tehnico-economice de avizare a lucrărilor de intervenție pentru 

refacerea a 44 de străzi din municipiu. În urma votului favorabil, au fost demarate 

procedurile legale de obținere a fondurilor  de la Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice, până în prezent fiind semnate contractele de finanțare 
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pentru străzile: Republicii, Carpaţi, Stelian Popescu, Mihai Eminescu,  Lt. 

Bălăcescu. Finanțarea se va face eșalonat, pe o perioadă de 3 ani de la semnarea 

contractului.      

Au continuat reparațiile asfaltice, prin aplicarea de covor asfaltic și plombe, 

pe o suprafață de 47.000 mp, cuprinzând următoarele străzi și asociații de 

proprietari: str. Dobrogeanu Gherea, str. A. I. Cuza, str. Elena Doamna, str. 

Plutonier Rădulescu, str. 1 

Decembrie, b-dul Sf. 

Vineri, str. N. Bălcescu, 

str. Renașterii, str. Sf. 

Teodor, str. 9 Mai, str. 

Cotelici, str. Aleea Parc 

Nord, str. Lt. Bălăcescu 

(tronson I. L. Caragiale – 

Dunării), str. Cpt. 

Corlătescu, str. Manafilor, 

str. Dorobanți, str. Dunării 

(alei și parcare bloc K), 

aleea din zona bloc S111, 

aleile din Asociația de 

proprietari „Bălăcescu” și Asociația de proprietari „Macul”.  

S-au efectuat lucrări de scarificare și așternere material pietros pe străzile: 

Anton Ionescu, Lunca Vezii, Vadul Vezii, Egalității, Cantemir Vodă. Pe fdt. II 

Stelian Popescu  au fost realizate lucrări de nivelare a platformei drumului, iar pe 

străzile Spătarului și Mihai Eminescu (breteaua de la capătul străzii Mihai 

Eminescu până la intersecția cu strada Sănătății) s-au făcut amenajări de pavare cu 

bolovani de râu.  
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4. Sănătate 

 
Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 529 din 2 iunie 2010, 

managementul asistenţei medicale al Spitalului Municipal Caritas a fost transferat 

către Consiliul Local al Municipiului Roşiorii de Vede.   

Având 298 paturi, spitalul deserveşte 23% din populaţia judeţului, dar şi 3% 

din populaţia judeţelor limitrofe. În sume absolute spitalul deserveşte un număr de 

90.450 pacienţi din care 60.253 sunt din mediul rural. 

Profilul de activitate al spitalului constă în acordarea de asistenţă medicală 

spitalicească, autorizată şi evaluată 

conform legii, în regim de spitalizare 

continuă şi spitalizare de zi. 

Spitalul are în structură 12 secţii 

şi compartimente, un ambulatoriu de 

specialitate integrat cu 14 cabinete 

medicale de specialitate, un laborator 

de analize medicale, un laborator de 

radiologie şi imagistică medicală şi un 

laborator de recuperare, medicină 

fizică şi balneologie, un compartiment 

de primire urgenţe, un compartiment 

de explorări funcţionale şi un cabinet 

de diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice. 

Entitatea mai are în structură: 

farmacie, bloc operator, sterilizare, 

serviciul de anatomie patologică, 

compartiment de prevenire şi control 

al infecţiilor nozocomiale, cabinet 

stomatologie care asigură şi urgenţe, 

cabinet boli infecţioase, cabinet oncologie medicală, cabinet planificare familială. 

Această structură acoperă patologia atât pe spital cât şi în ambulatoriu. 

Începând cu anul 2014, din dotarea cu aparatură medicală a spitalului face 

parte un facoemulsificator, care permite efectuarea unor intervenţii chirurgicale 

oftalmologice dintre cele mai sigure, donat de Institutul Auxologic din Milano, 

urmare a parteneriatului de colaborare semnat între Spitalul „Caritas” și institutul 

italian. 

Structura spitalului, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 

Sănătăţii nr.729/02.06.2010, se prezintă astfel: 

 
Secţia / compartimentul Nr. paturi 

aprobat 

de Min. Sănătății 

Nr. paturi aprobat de 

CAS Teleorman 

A.T.I.  15 5 

Boli infecţioase 25 21 
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Chirurgie generală 25 21 

Ortopedie și traumatologie 10 5 

Medicină internă 

compartiment cardiologie 

45 

10 

45 

10 

Neonatologie 12 5 

Neurologie 30 30 

Obstetrică-ginecologie 45 30 

Oftalmologie 15 9 

Oncologie 13 13 

Otorinolaringologie 15 9 

Pediatrie 28 25 

BFT 20 20 

Total            298 233 

 

La data de 31 decembrie 2014 datoriile curente totale ale unității erau în 

sumă de 4.721.126 lei, din care arierate 500.968 lei.  

Datoriile către bugetul consolidat al statului, la încheierea anului 2014, 

cifrate la 1.167.954 lei, prezintă o scădere absolută față de aceeași perioadă a 

anului 2013, când datoriile erau de 9.562.796 lei. 

 

*** 

Sistemul privat de sănătate este prezent pe teritoriul Municipiului Roşiorii 

de Vede, având următoarea structură: 6 societăţi medicale - din care 4 de medicină 

primară, 1 medicină dentară, 1 laborator clinic şi cabinet medical de specialitate; 1 

centru de diagnostic şi tratament; 33 cabinete medicale individuale (15 de 

medicină de specialitate, 10 de medicină dentară, 8 de medicină primară).    

Pe raza municipiului îşi desfăşoară activitatea 11 farmacii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport anual 2014 

 

 15 

5. Protecţie socială 
 

 Prin Legea asistenței sociale este reglementat cadrul general al măsurilor ce 

pot fi acordate de autoritatea locală pentru prevenirea marginalizării sociale a 

persoanelor aflate în situație de nevoie. În acest scop, prin serviciul de specialitate 

sunt identificate și soluționate, în limitele de competență, problemele sociale ale 

comunității din domeniul protecției copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor 

cu dizabilități, familiilor și persoanelor singure care, datorită veniturilor reduse 

sau a stării de sănătate se afla în situație de risc social. Măsurile ce pot fi aplicate 

sunt din categoria prestațiilor financiare de asistență socială și/sau complementar 

prin servicii sociale. 

După cum este bine cunoscut municipalitatea gestionează o diversitate de 

servicii sociale, care în anul 2014 s-au concretizat prin: servicii de educare, 

îngrijire și asistență, socializare și petrecerea timpului liber pentru copiii din 

categoria de vârsta 8-14 ani, proveniți din familii marginalizate social și cu risc de 

separare al părinților de copii, prin Centrul de Zi, cheltuindu-se 16.379 lei pentru o 

medie de 17 copii asistați; găzduirea pe o perioadă nedeterminată și asigurarea de 

asistență medicală și îngrijire, socializare și petrecerea timpului liber pentru 

persoanele vârstnice provenite din comunitate, care nu au sau nu mai pot fi 

sprijinite de grade de rudenie, în Căminul de bătrâni „Sf. Teodor”, activitate căreia 

i s-a alocat și cheltuit suma de 134.844 lei pentru o medie de 14 asistați; găzduirea 

temporară pe timp de noapte, prepararea și servirea hranei - cină și mic dejun, 

asistență medicală primară și igienizare pentru persoanele majore, fără locuință, 

fără grade de rudenie și fără venituri, prin Adăpostul Temporar, pentru o medie 

lunara de 16 asistați/noapte cheltuindu-se suma de 16.787 lei; prepararea și 

servirea hranei - masa de prânz și cina - persoanelor fără venituri sau cu venituri 

reduse, prin Cantina de Ajutor Social unei medii anuale de 46 asistați, cheltuindu-

se din bugetul local 109.697 lei. 

Au fost asigurate servicii de creștere, îngrijire și educare a deprinderilor 

timpurii pentru 18 copii din grupa de vârsta 1-4 ani, prin Creșa Municipală. 

Cheltuielile de funcționare în condiții optime și de calitate s-au ridicat la 5.375 lei. 

Trebuie să menționez și intervențiile financiare ale autorității pentru situații 

de urgență, prin acordarea de ajutoare în 39 cazuri în sumă totală de 17.100 lei. 

Prin Compartimentul de asistență medicală și stomatologică au fost realizate 

consultații, examene de bilanț, campanii de vaccinare și triaje pentru cei peste 

6.500 elevi înscriși în unitățile de învățământ din municipiu. 

Au fost acordate facilități medicilor proveniți din alte județe, care au 

acoperit activitatea din secțiile Spitalului Municipal „Caritas” Roșiorii de Vede 

deficitare la personalul specializat, în sumă totală de 16.900 lei.  

De asemenea, încadrarea în conformitate cu legislația specială, salarizarea și 

monitorizarea îndeplinirii atribuțiilor unui număr de 50 asistenți personali pentru 

persoane cu handicap grav, a generat cheltuirea sumei de 635.025 lei. 

Pe parcursul anului 2014 au fost monitorizate 263 familii și persoane 

singure în vederea acordării venitului minim garantat în conformitate cu Legea nr. 

416/2001, pentru care s-au cheltuit de la bugetul de stat 685.353 lei. În 
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conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2011 s-au acordat ajutoare de încălzire în 

sezonul rece unui număr de 1.437 beneficiari, suma alocată fiind de 390.712 lei. 

În cadrul programul PEAD 2013, finalizat în februarie 2014, au fost 

distribuite alimente a căror achiziție a fost asigurată din fondurile alocate de 

Uniunea Europeana pentru un număr de 2358 beneficiari, din următoarele 

categorii prevăzute de lege: pensionari cu pensii sub 400 lei (816 persoane); 

beneficiari de ajutor social (562 persoane); persoane cu handicap accentuat și grav 

neinstituționalizate (650 persoane) și șomeri indemnizați (330 persoane). 

După un an de funcționare, Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor” a reunit un 

număr de 172 membri legitimați, în activitățile de socializare și petrecere a 

timpului liber. 

Autoritatea locală în perioada sărbătorilor de iarnă a acordat pachete de 

Crăciun pentru 130 familii cu posibilități materiale reduse și pentru 25 veterani de 

război.  
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6. Învăţământ 
 

Unul din sectoarele dinamice ale societăţii roşiorene, învăţământul, se 

dezvoltă pe baza unor cerinţe bine fundamentate în documentele elaborate de 

Guvernul României, armonizate cu cele elaborate de instituţiile europene. Aceste 

documente îşi definesc pragmatismul la nivelul comunităţii locale, ţinându-se cont 

de specificul şi condiţiile concrete comunitare. 

Diagnoza stării învăţământului are în vedere gradul de realizare a 

priorităţilor fundamentate în Planul managerial al Inspectoratului Şcolar 

Teleorman. Liniile directoare ale activităţilor specifice Inspectoratului Judeţean 

Teleorman au vizat eficienţa, competenţa şi performanţa, fiind orientate spre 

creşterea calităţii proceselor educaţionale, spre sporirea responsabilităţii 

manageriale la nivelul unităţilor şcolare şi spre îmbunătăţirea performanţelor 

sistemului. Acestea se realizează prin raportare la indicatorii de evaluare a calităţii 

şi a eficienţei interne în educaţie, elaboraţi în concordanţă cu sistemele 

internaţionale de indicatori ai educaţiei, prin care se măsoară competenţele 

individuale, calitatea managementului instituţional şi performanţele sistemului în 

ansamblu său. 

La nivelul municipiului Roşiorii de Vede funcţionează 11 unităţi de 

învăţământ cu personalitate juridică, 7 unităţi arondate şi o şcoala postliceală – 

Centrul de Formare şi Evaluare Profesională FEG.  În anul 2014, în învăţământul 

preşcolar, şcolar şi liceal erau înregistraţi 6671 elevi. 

În cursul anului 2014, performanţe deosebite a avut Colegiul Naţional 
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„Anastasescu”, rezultate bune s-au înregistrat la Liceul Tehnologic „Virgil 

Madgearu” și la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” şi modeste la Liceul 

Tehnologic „Emil Racoviţă” şi Liceul Tehnologic nr. 2.  

           Din bugetul local au fost asigurate sume pentru: investiţii, reparaţii capitale, 

consolidări, burse, transport elevi şi navetă cadre didactice, concursuri şcolare şi 

activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului de învăţământ, 

asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul angajat, preşcolari şi 

elevi. 

Este al doilea an în care sunt aprobate sume pentru acordarea de burse 

pentru elevi. Prin HCL nr. 66 din 27. 02. 2014 s-a aprobat un număr total de 670 

burse, din care: 486 de merit; 10 de studiu; 174 de ajutor social. 

În anul 2014 s-a menţinut gratuitatea transportului şcolar, facilitatea fiind 

gândită şi ca o măsură de reducere a abandonului şcolar pe raza municipiului. 

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, începând cu 26 octombrie 2012, 

timp de 19 luni, a implementat o serie de activități în cadrul Proiectului de 

Mobilităţi Leonardo da Vinci IVT (Initial Vocational Trening/Formare iniţială 

vocaţională) din cadrul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong 

Learning Programme LLP), având ca temă „Strategii de practică internaţionale – 

elevi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii!” (International interships, students 

better preparated for labor market), finanţat din fonduri europene. Partener de 

proiect a fost localitatea Montijo din Portugalia. 

Colegiul Tehnologic „Anghel Saligny” Roşiorii de Vede, în perioada  

1 august 2012 – 31 iulie 2014, a implementat Proiectul Comenius multilateral – 

”Common Help for European Enviromental Responsibility by Students” 

(CHEERS) derulat în parteneriat cu licee din Polonia, Germania, Danemarca, 

Bulgaria, Lituania şi Turcia.  

Școala Gimnazială „Alexandru Dăpărățeanu” este cuprinsă în Proiectul 

POSDRU „Prevenirea abandonului școlar și oferirea unei a doua șanse pentru cei 

care au părăsit timpuriu școala!” 

Din 2014, Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” este implicată în proiectul 

Erasmus+  „Share Play”, proiect internațional cu finanțare europeană, având ca 

parteneri școli din Norvegia, Germania, Lituania, Portugalia,Turcia, Estonia, 

Grecia și Polonia.  

O participare activă în comunitatea virtuală o are Școala Gimnazială „Dan 

Berindei prin participarea în proiecte ”eTwinning”. 
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7. Cultură, creaţie, sport 

 

Cultura este una dintre componentele esenţiale ale serviciilor sociale pe care 

orice stat democratic are datoria de a le oferi cetăţenilor săi. Ea se constituie într-

un bun social public atipic comparativ cu celelalte, unul a cărui valoare creşte 

proporţional cu numărul celor care îl acceptă. 

În anul 2014, au fost realizate activităţi culturale de anvergură, care s-au 

adăugat celor prevăzute în programele şi proiectele aprobate. Aceste evenimente 

culturale au atras nu doar spectatori din rândul publicului roşiorean, ci şi din 

comunele limitrofe sau din alte oraşe ale judeţului. Instituţia de cultură roşioreană 

a avut în atenţie revitalizarea creaţiilor autentice, pentru păstrarea vie a identităţii 

noastre naţionale, asumându-şi obligaţia de a fi factor principal de educaţie de o 

necesitate stringentă, prin implicarea directă în viaţa spirituală a localităţii, de 

cercetare, conservare, valorificare şi promovare a valorilor reprezentative ale 

culturii şi tradiţiilor teleormănene.  

O privire de ansamblu asupra activităţii Direcţiei pentru Cultură, Educaţie, 

Creaţie şi Sport relevă o serie de programe şi proiecte ce au cuprins în anul 2014: 

lansări de carte; aniversări literare; simpozioane, colocvii şi sesiuni ştiinţifice pe 

teme de cultură, istorie, economie, literatură, religie, artă, patrimoniu, tradiţii şi 

obiceiuri populare; mese rotunde și dezbateri pe teme de larg interes cultural-

ştiinţific şi social; evocări ale unor evenimente majore din istoria naţională, viaţa 

culturală naţională şi locală, precum şi ale unor personalităţi marcante ale vieţii 

social-istorice şi ştiinţifice; concerte de muzică simfonică și corală; recitaluri de 

muzică și poezie; expoziţii de artă plastică și sculptură, de carte, de icoane pe 

lemn, de ilustrate, de obiecte decorative, goblenuri, bijuterii și mărțișoare; 

festivaluri de muzică; editarea ziarului Drum; editarea unor volume de proză, 

poezie, cercetări istorice și publicistică sub egida colecției „Drum”; spectacole şi 

concerte susţinute de artişti consacraţi şi de membri ai cercurilor tematice ale 

Direcţiei în cadrul Zilelor Municipiului, Galei Mărțișorului, Zilei Internaționale a 

Copilului, Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și cu prilejul sărbătorilor de 

iarnă; schimburi cultural - artistice cu instituţii similare din ţară şi din străinătate; 

competiţii sportive; susţinerea unor instituţii de cult şi promovarea sportului 

roşiorean. De asemenea, s-au inițiat şi desfăşurat cercuri ştiinţifice şi tehnice, de 

artă şi vocaţionale, precum și organizarea cursurilor de educaţie permanentă şi de 

formare profesională de interes comunitar. 

La nivelul Municipiului Roşiorii de Vede, comunitatea căreia aparţin cei 

mai mulţi dintre beneficiarii serviciilor Direcţiei pentru Cultură, Educaţie, Creaţie 

şi Sport, există câteva instituţii, asociaţii şi organizaţii care, prin relativa 

similitudine a ofertelor instructiv-educative, cultural-artistice, sportive şi formativ 

recreative, constituie un factor vizibil de cooperare şi parteneriat.  

Astfel, Direcţia pentru Cultură, Educaţie, Creaţie şi Sport a colaborat, pe 

parcursul anului trecut, cu: Asociaţia Culturală „Mihai Eminescu”; Asociaţia 
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Culturală „Mileniul 3”; Clubul Copiilor; unităţile şcolare şi preşcolare din 

municipiu; unităţile de cult din Roşiorii de Vede; Clubul Pensionarilor; Clubul 

Femina; Academia Olimpică Română – Filiala Teleorman; Clubul Sportiv ATAC; 

Clubul Sportiv Micky Gin; Radio Impact; Centrul Judeţean pentru Conservare şi 

Promovare a Culturii Tradiţionale Teleormănene; Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Teleorman; Biblioteca Judeţeană 

„Marin Preda; Muzeul Judeţean Teleorman; Ansamblul „Burnasul”; Uniunea 

Artiştilor Plastici din România; Ansamblul de dansuri populare "Florile 

Teleormanului" Conţeşti; Trustul de presă Media Sud Alexandria; Alexandria TV; 

Postul „Radio Impact” Roşiorii de Vede. 

În acelaşi timp, dată fiind importanţa întoarcerii la adevăratele valori, 

reorientarea către cultură, susţinerea artiştilor, în special a celor tineri, care 

studiază sau activează în domeniul culturii, iniţierea şi colaborarea la diverse 

programe şi proiecte internaţionale cu instituţii de cultură şi educaţie din ţară şi 

străinătate, cu asociaţii şi 

fundaţii cultural-educative, cu 

forurile administrative, Direcţia 

a colaborat cu instituţii de 

profil din Municipiului Gorna 

Oryahovitsa (Bulgaria), oraş 

înfrăţit cu Municipiul Roşiorii 

de Vede, cu prilejul sărbătorii 

locale „Zilele Municipiului 

Roşiorii de Vede” sau cu 

ocazia sărbătorii oraşului bulgar înfrăţit. 

Casa de Cultură a Municipiului Roşiorii de Vede, ca structură a Direcţiei, 

şi-a structurat activitatea pe coordonatele menţinerii, afirmării şi perpetuării 

elementelor definitorii ale unei naţiuni: limba, arta, cultura în general, etnografia 

şi folclorul. Întreaga activitate desfăşurată de colectivul instituţiei a fost 

caracterizată de convingerea că păstrarea identităţii noastre naţionale este singura 

în măsură să ne asigure un loc demn în rândul naţiunilor europene şi al popoarelor 

lumii. De aici şi importanţa demersului municipalității de a descoperi şi promova 

zestrea culturală şi spiritualitatea comunităţii din această zonă. 

În anul 2014, la solicitările venite din partea cititorilor şi utilizatorilor 

serviciilor bibliotecii,  aproximativ 1.100 de volume au intrat în patrimoniul 

Bibliotecii Municipale „Gala Galaction”, dintre care, în jur de 1.000 au fost 

achiziţionate cu fonduri de la bugetul local, iar restul reprezintă donaţii din partea 

iubitorilor de carte. În anul  ce a trecut, aproximativ 400 de utilizatori noi s-au 

înscris la biblioteca roşioreană, alţi 1.200 au împrumutat cărţi,  iar Internet-ul a 

fost accesat gratuit de 12.312 ori. Biblioteca Municipală a oferit, astfel, publicului 

roşiorean, pe lângă serviciile specifice prevăzute de lege, accesul gratuit și 

nediscriminatoriu la informaţie, contribuind la educaţia și formarea continuă a 

membrilor comunităţii roşiorene. Totodată, aici au fost organizate cercuri, servicii 
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şi cursuri adresate cetățenilor din municipiu, precum și specialiștilor în 

biblioteconomie.  

Muzeul Municipal de Istorie „Petre Voievozeanu” deţine 12.884 de obiecte 

de patrimoniu cultural, structurate în colecţii de arheologie, numismatică, istorie, 

etnografie, documente şi piese etnografice. În anul 2014, colecţia s-a mărit cu un 

număr de 52 de obiecte donate de locuitori ai Municipiului Roşiorii de Vede. 

Valorificarea patrimoniului material şi imaterial a avut în vedere atât organizarea 

de expoziţii permanente şi temporare, simpozioane, de omagiere a unor 

evenimente importante din istoria naţională, dar şi derularea unor programe 

educaționale de interes local și naţional  

 Prin Compartimentul pentru Sport, din bugetul local, au fost alocate, în 

2014, sume semnificative pentru susţinerea şi promovarea sportului roşiorean la 

nivel de club şi de asociaţii, dar şi pentru sprijinirea unor instituţii de cult din 

Municipiul Roşiorii de Vede, de diverse confesiuni. 

În ceea ce priveşte finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei, 

acestea au fost asigurate din alocaţii de la bugetul local şi din venituri gestionate 

în regim extrabugetar potrivit actelor normative în vigoare.  

Deşi în aparenţa lor, evenimentele culturale par a fi perisabile, experienţa 

civilizaţiei umane a demonstrat că lucrarea spiritului, integrată valorilor culturale, 

rămâne fundamentală pentru orice formă ar avea viitorul. Cultura, prin însăşi 

calitatea ei de chintesenţă a condiţiei umane, este forma prin care calităţile şi 

valorile fiinţei sunt conservate şi transmise din generaţie în generaţie pentru a 

întocmi profilul universal al civilizaţiei omeneşti. În acest context, s-au înscris şi 

iniţiativele şi intenţiile culturale ale Direcţiei pentru Cultură, Educaţie, Creaţie şi 

Sport, încercându-se să se adauge specificul creaţiei roşiorene la acest ansamblu 

cultural-universal.  

 

*** 

 

Competiţia Parada Europei a adus pe străzile din Roşiorii de Vede un 

adevărat spectacol. Tinerii din 19 licee teleormănene, care au reprezentat tot atâtea 

state membre ale Uniunii Europene, 

B.R.I.C. şi S.U.A, s-au întrecut în 

câștigarea trofeului la cea de-a IX - a 

ediţie a concursului Parada Europei, 

eveniment organizat de Asociaţia Euro 

Teleorman şi Consiliul Judeţean al 

Tinerilor, în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Roșiorii de Vede. 
Juriul din care au făcut parte oficialităţi 

şi oaspeţi din țară și străinătate a 

desemnat câștigător al premiului special Colegiul Naţional „Anastasescu”,  urmat 

pe podium de Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”. Municipiul a mai fost 

reprezentat în competiție de Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” și Liceul 

Tehnologic „Emil Racoviță” Roșiorii de Vede. 
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8. Siguranţa cetăţeanului 
 

Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică a 

reprezentat permanent o prioritate pentru autorităţile publice. Evoluţia generală a 

societăţii roşiorene şi dinamica situaţiei operative, caracterizată prin perpetuarea 

faptelor infracţionale, care pun în pericol viaţa şi integritatea persoanei, avutul 

public şi privat, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor, impun o abordare 

coerentă a elementelor care stau la baza bunei funcţionări a serviciilor abilitate în 

prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, având ca prioritate ordinea şi 

siguranţă publică. 

Pentru diminuarea efectelor acestor cauze, structurile locale ale Poliţiei 

Locale, Poliţiei Municipale şi Detaşamentului Local de Jandarmi au acţionat în 

comun, respectând în acelaşi timp principiul ce delimitează în mod clar 

competenţele şi răspunderile fiecărei categorii de forţă. 

În scopul asigurării legăturii dintre cele trei structuri cu atribuţii în 

domeniul ordinii şi siguranţei publice, la nivelul Municipiului Roşiorii de Vede a 

fost constituită, potrivit Legii nr. 155/2010, Comisia locală de ordine publică. 

Pentru combaterea fermă a infracționalității și activității antisociale și 

creșterii nivelului de securitate a cetățeanului, a fost montat un sistem de 

supraveghere și monitorizare video a zonelor centrale intens circulate, 

eficientizând programul comun de pază şi ordine publică, derulat de cele trei 

structuri municipale. 

Poliţia Locală. În anul 2014, activitatea personalului Poliţiei Locale s-a 

desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 şi H.G. nr. 1332/2010. 

Poliţia Locală a fost  înfiinţată prin Hotărâre a Consiliului Local şi organizată ca 

Direcţie, fără personalitate juridică. 

Polițiștii locali au fost angrenați în mai multe acțiuni privind: asigurarea 

ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea încălcării normelor legale 

privind curățenia municipiului, actelor de comerț ilicit stradal, de combatere a 

cerșetoriei, gestionarea situației persoanelor fără adăpost, măsuri de ordine pe 

stadionul municipal în timpul manifestărilor sportive, disciplina în construcții, 

protecția mediului înconjurător, circulația pe drumurile publice. 

Pe tot parcursul anului 2014 s-a acţionat pentru prevenirea producerii unor 

evenimente negative în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ de pe raza 

localităţii cât şi pe traseele pe care se efectuează transportul elevilor de la şi către 

unităţile şcolare. 

Activităţi specifice au fost executate în imediata apropiere a Şcolilor 

Gimnaziale „Zaharia Stancu” şi „Dan Berindei”, unde prin colaborarea cu 

directorii respectivelor unităţi şcolare s-a asigurat un climat de linişte la cursurile 

şcolare.  

Efectivele Poliţiei Locale au asigurat monitorizarea şi intervenţia la Şcoala 

Gimnazială „Gala Galaction”, Şcoala Primară nr. 5,  Şcoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu”, Atelierele Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”, Direcţia Impozite şi 
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Taxe şi Muzeul municipal „Petre Voievozeanu”, prin sincronizarea cu  sistemul de  

alarmare al acestor instituţii.  

         Începând cu luna mai 2013, în baza protocolului de colaborare în domeniul 

circulaţiei rutiere, încheiat între Direcţia Poliţie Locală Roşiorii de Vede şi 

Serviciul Rutier al Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, poliţiştii locali 

sunt implicaţi în constatarea şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, cu 

respectarea atribuţiilor  prevăzute de Legea nr.155/2010 a Poliţiei Locale şi 

O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

          În domeniul disciplinei în construcţii, la sesizările cetăţenilor, precum şi ca 

urmare a autosesizării poliţiştilor locali, au fost efectuate 18 verificări, fiind 

depistate 15 locaţii unde se executau lucrări neautorizate sau fără respectarea  

autorizaţiei de construire, procedându-se la amendarea şi oprirea imediată a 

lucrărilor până la intrarea în legalitate.  

Pe linia protecţiei mediului s-au verificat condiţiile de ridicare, transport şi 

depozitare a deşeurilor menajere şi industriale de către operatorul desemnat în 

acest sens. În urma verificărilor au fost identificate mai multe persoane fizice care 

depozitau necontrolat deşeuri, fiind sancționate și obligate să înlăture deşeurile 

respective şi să aducă terenul la forma iniţială.  

La spitalul municipal „Caritas” s-a asigurat permanent monitorizarea prin 

prezenţa unei patrule auto în imediata apropiere, având ca scop intervenţia pentru 

dezamorsarea unor stări conflictuale, la solicitarea cadrelor medicale sau din 

oficiu. 

Poliţia Municipală. În anul 2014, activitatea Poliţiei Municipiului Roşiorii 

de Vede s-a focalizat pe creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, 

destructurarea grupurilor infracţionale ocazionale şi a celor care generează 

conflictele stradale,  eficientizarea activităţilor de combatere a evaziunii fiscale şi 

contrabandei, consolidarea şi diversificarea parteneriatului cu comunitatea. 

Începând cu prima zi a lunii februarie a anului trecut, au intrat în vigoare 

noul Cod Penal și noul Cod de Procedură Penală, care au adus modificări 

substanțiale normelor penale și procesual penale, cu implicări majore în activitatea 

organelor de poliție. Conform noilor proceduri, au fost înregistrate 18 persoane 

sub supraveghere judiciară și 4 persoane cu măsura arestului la domiciliu. 

Pe raza municipiului au fost desfășurate activități pentru prevenirea și 

combaterea faptelor antisociale, fiind organizate 293 acțiuni și 247 de controale, 

în urma cărora au fost descoperite 208 infracțiuni. 

La Poliția municipiului  au fost sesizate 1209 infracțiuni, în scădere cu 258  

față de anul 2013, înregistrându-se: 616 infracțiuni de natură judiciară, 125 

infracțiuni de natură economico-financiară, 469 infracțiuni de altă natură. 

Comparativ cu anul 2013, în 2014 au scăzut furturile de materiale feroase, 

cele din autoturisme și din societăți comerciale, crescând însă furturile din 

buzunare și cele din locuințe. 

Cu privire la activitatea de cercetare penală, polițiștii au avut în lucru 1318 

dosare penale cu autori cunoscuți, fiind soluționate cu propuneri corespunzătoare, 

prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiorii de Vede, 919 dosare penale.  
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Lucrătorii Biroului de Investigații Criminale au supravegheat 9 grupuri 

infracționale, reușind să documenteze activitatea infracțională la 7 dintre acestea,  

reținând și, ulterior, arestând 11 dintre membrii grupurilor monitorizate.  

În anul 2014 au fost sesizate 55 de dispariții de persoane, 48 fiind minore, 

în 34 de cazuri fiind dispuse măsuri specifice de urmărire la nivel național.  

Cadrele Biroului de Ordine Publică Urbană au acţionat în patrule pedestre 

sau auto pe raza de competenţă, intervenind urgent la solicitările cetăţenilor, atât 

când au fost solicitaţi direct, cât şi prin Apelul de Urgenţă 112. 

Pe parcursul anului 2014, poliţiştii din cadrul Biroului Investigaţii 

Criminale, au preluat de la posturile comunale arondate 30 de dosare cu autori 

necunoscuți, care comiteau infracțiuni de profanare de morminte și furturi din 

locuințe, reușindu-se prinderea în flagrant și arestarea acestora. 

În cadrul proiectului „Tu decizi!”, poliţiştii de proximitate au desfăşurat 

activităţi în unitățile de învățământ pentru prevenirea violenţei în mediul şcolar. O 

altă activitate a polițiștilor de proximitate a fost cea de consiliere a persoanelor 

vârstnice în privința prevenirii efectelor practicilor de înşelăciuni prin metoda 

„accidentul”. 

În executarea atribuţiilor de serviciu Poliţia  Municipiului Roşiorii de Vede 

a colaborat foarte bine cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede, 

Administraţia Locală, Jandarmeria, Poliţia Locală și I.S.U.   

Detaşamentului 3 Jandarmi. Activitatea desfăşurată de către 

Detaşamentul 3 Jandarmi Roşiorii de Vede în anul 2014, a urmărit cu precădere 

asigurarea unui climat optim de ordine şi siguranţă civică, prevenirea şi 

combaterea faptelor de natură contravenţională sau penală care afectează viaţa, 

siguranţa persoanei, precum şi proprietatea publică  sau privată în zonele de 

interes operativ sau în mediile de risc criminogen ridicat, stabilite de comun acord 

cu Poliţia Municipiului Roşiorii de Vede, independent sau în patrule mixte cu 

lucrătorii de poliţie. 

Jandarmii au executat 1376 misiuni de menţinere a ordinii publice, astfel: 

178 misiuni de menţinere a ordinii publice în zonele de siguranţă publică de pe 

raza Municipiului Roşiorii de Vede, executate prin patrule mixte de ordine 

publică, pedestre şi auto; 120 misiuni de menținere a ordinii publice; 1078 misiuni 

de menţinere a ordinii publice în zonele de siguranţă publică de pe raza 

Municipiului Roşiorii de Vede, executate prin patrule independente, pedestre şi 

auto. 

În baza planurilor de cooperare şi a protocoalelor de colaborare încheiate 

între Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman şi alte instituţii, în anul 2014, 

cadrele din subunitatea locală de jandarmi au executat un număr de 169 misiuni, 

după cum urmează: 50 misiuni în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Teleorman, pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a examenului de 

bacalaureat în cele două sesiuni; 112 misiuni cu organele administraţiei publice 

locale pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice pe timpul desfăşurării 

alegerilor europarlamentare și prezidențiale; o misiune în cooperare cu Biroul 
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pentru Imigrări Teleorman, pentru controlul şi depistarea străinilor fără drept de 

şedere legală pe raza de competenţă a subunităţii; 6 misiuni de cooperare cu 

Poliția; 6 misiuni de cooperare cu Inspectoratul Județean pentru Situații de 

Urgență Teleorman  și cu organele administrației publice locale pentru înlăturarea 

efectelor produse de inundații. 

Ca urmare a necesităţii menţinerii unui climat de ordine şi siguranţă publică 

în zona unităţilor de învăţământ efectivele de jandarmi au patrulat zilnic în zona 

Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu”, Colegiul Naţional „Anastasescu” şi 

Liceul Tehnologic nr. 2.  

În colaborare cu ofițerii specialiști din cadrul  Compartimentului Prevenirea 

şi Combaterea Faptelor Antisociale au fost organizate şi desfăşurate acţiuni cu 

caracter preventiv în locuri cu public numeros, instituții de învățământ 

preuniversitar, cu accent pe prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, a celor 

comise cu violență, a fenomenului de absenteism școlar și a delincvenței juvenile. 

Pe linia constatării şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, în anul 2014, 

activitatea s-a concretizat prin aplicarea unui număr de 413 sancţiuni 

contravenţionale, comparativ cu cele 359 aplicate în anul 2013. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Alexandru Dimitrie Ghica” 

al Judeţului Teleorman. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” 

al Judeţului Teleorman, funcţionează în baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 363/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 25/2004 aprobată prin Legea nr. 329/2004, Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă aprobată prin Legea nr. 15/2005, Hotărârea Guvernului României nr. 

1490/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului 

României nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi 

atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. Ghica” al Judeţului 

Teleorman, constituit ca serviciu deconcentrat în subordinea Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă, are în componenţă şi Detaşamentul de 

pompieri Roşiorii de Vede. 

Pe parcursul anului 2014, Detaşamentul de Pompieri Roşiorii de Vede a 

acționat în următoarele situaţii de urgenţă: 23 incendii la populație ; 5 incendii la 

societăți comerciale; 17 intervenții în alte situații; 2 intervenții în salvări de 

animale; o intervenție la inundații.  
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9. Starea de mediu  
 

În acest capitol sunt cuprinse informaţii despre calitatea aerului, calitatea 

apei, a mediului urban, deşeuri şi poluare fonică. 

Mediul şi sănătatea populaţiei sunt afectate de calitatea necorespunzătoare a 

aerului. Impactul poluanţilor atmosferici este clar – dăunează sănătăţii pe termen 

lung şi scurt, de cele mai multe ori afectează ecosistemele şi duce la corodarea şi 

impurificarea materialelor, inclusiv a celor care fac obiectul unei comori culturale.  

Calitatea aerul. Problemele cele mai importante privind poluarea aerului 

sunt generate de emisiile poluante. În absenţa unor surse industriale specifice, 

traficul rutier are ponderea cea mai mare la poluarea atmosferei cu monoxid de 

carbon şi oxizi de azot.  

Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi amenajate pe teritoriul Municipiului 

Roşiorii de Vede, însumează 85 hectare, din care: 77 hectare reprezintă zone verzi 

(parcuri, scuaruri, aliniamente), 3 hectare pădure, 3 hectare Stadionul Municipal, 

1,4 hectare Stadionul Obor, 0,3 hectare zona „Pescăruş” şi 0,3 hectare Zona de 

Agrement „Vedea”. 

Raportat la numărul populației din municipiu, fiecărui locuitor îi revin 

aproximativ 32 mp de zonă verde. 

Pe raza Municipiul Roşiorii de Vede sunt amenajate 5 parcuri: Parcul 

„Avocat Nicolae Popescu Vedea” – 0,85 hectare; Grădina Publică „Mihail C. 

Mănciulescu” – 2,77 hectare; Parcul „Nicolae Bălcescu” – 12,75 hectare; Parcul 

Antreprenorul – 0,4 hectare; Parcul Gara de Est – 0,32 hectare.  

 În scopul creşterii calităţii vieţii în Municipiul Roşiorii de Vede, în anul 

2014, la sectorul „zone verzi” au fost efectuate următoarele lucrări: mobilizare a 

solului în parcuri și aliniamentele stradale din zona centrală şi s-au plantat 67. 123 

flori etapa II (crăițe, gălbenele, cârciumărese, verbine, gura leului, dalie pitică, 

buxus, ienupăr, salvie, garofițe, petunie, crin, canna indica, trandafiri, crizanteme, 

clopoței), răsaduri ce au fost obţinute în sera proprie a Primăriei; corecţii de tăieri 

la arbori şi tăierea arborilor uscaţi; s-au cosit aliniamentele stradale, parcurile şi 

curţile unităţilor şcolare; a fost efectuată salubrizarea zilnică a celor cinci parcuri, 

stropirea parcurilor, zonelor de agrement, a curților școlilor şi a serei cu soluţie 

împotriva căpuşei şi omidei păroase; s-au efectuat lucrări de stropire a suprafeței 

de 1200 ha împotriva țânțarilor; au fost efectuate lucrări de reparații a băncilor și 

aparatelor de joacă; au fost achiziționate și montate 100 de coșuri pentru gunoiul 

stradal; în zona centrală s-au montat 20 de jardiniere mari, fiind realizate și 

amenajări peisagistice. 

          Calitatea apelor. Societatea Comercială „APA SERV” Teleorman, în 

calitate de operator judeţean licenţiat  ANRSC al serviciului public de alimentare 

cu apă şi canalizare, asigură furnizarea apei potabile, respectiv preluarea şi 

epurarea  apelor uzate pentru Municipiul Roşiorii de Vede. 

Apa potabilă furnizată populaţiei  provine din două surse de apă subterană 

de mare adâncime (aproximativ 90 m): Măldăeni și Vedea. Astfel, există 28 de 
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puţuri pe frontul de captare de la Măldăeni cu un debit de 15 mc/oră/puţ, aceste 

puţuri fiind forate între anii 1974 – 1991, având o lungime de 5,9 km. Din totalul 

acestora, 10 puţuri au fost reabilitate prin proiectul MASTERPLAN – faza I, 

efectuându-se lucrări de denisipare şi echipare cu pompe Groundfos de 7,5 kw şi 

5,5 kw, asigurând 8 l/s (28,8 mc/h). Restul de 18 puţuri fiind în conservare de 

rezervă. Din frontul de captare Vedea fac parte 13 puţuri captate în incinta Uzinei 

de apă şi în jurul acesteia, forate între anii 1962-1982 . Aceste puţuri au un debit 

de 10 mc/oră/puţ şi vor intra în reabilitare în etapa a II-a a MASTERPLANULUI. 

În Municipiul Roşiorii de Vede, aproximativ 80% din populaţie este 

conectată la reţeaua de apă, diferenţa de locuitori alimentându-se din surse proprii. 

Întrucât sursele de apă de mică adâncime utilizate încă în sistem propriu în 

gospodării individuale nu sunt de natură să asigure calitatea corespunzătoare a 

apei, concomitent cu lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare executate 

în cadrul proiectului ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și 

canalizare în județul Teleorman”, derulat prin S.C. APA SERV S.A.,  în 

municipiul Roșiorii de Vede s-au finalizat lucrările de extindere și reabilitare a 

capacității de producție, tratare și pompare a apei. Acestea au constat în 

reabilitarea frontului de captare Măldăeni,  împrejmuirea zonei de protecție 

sanitară, reabilitarea staţiei de tratare Măldăeni (cămin de debimetru, stația de 

clorinare, stația de pompare), amenajarea spațiilor pentru laborator și dispecer, 

precum și a incintei stației de tratare, măsurarea clorului rezidual, al Ph-ului și a 

temperaturii apei la plecarea din stație. 

Reţeaua publică de distribuţie a apei are o vechime considerabilă, pe alocuri 

depășind 60 de ani, are o lungime de 59 km, urmând ca până în 2020, în etapa a 

II-a, să se adauge încă 16 km, definitivându-se extinderea rețelei de apă la nivelul 

întregului municipiu.  

La finele anului 2014 se înregistrau 3645 de branșamente la rețeaua de apă, 

urmând ca în 2015 numărul acestora să crească până la 3700. În ceea ce privește 

contorizarea consumului de apă acesta este realizat în proporție de 97%.  

În Municipiul Roşiorii de Vede, reţeaua de canalizare lucrează în regim 

unitar, având o lungime de 53 km. Până în anul 2020 aceasta va fi extinsă cu încă 

32 de kilometri, ceea ce va acoperi necesarul pentru întregul municipiu. Racordare 

populației la rețeaua de canalizare este realizată în proporție de 89%. 

Tot în cadrul proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman”, derulat prin S.C. APA 

SERV S.A., în municipiul Roșiorii de Vede s-au finalizat lucrările de extindere și 

reabilitare a Staţiei de epurare. Lucrările au vizat optimizarea soluţiilor tehnice 

pentru preluarea apelor uzate şi tratarea acestora în cadrul stației, în baza celor mai 

noi tehnologii aplicate la nivel european.  

Calitatea solului. Zona Municipiului Roşiorii de Vede este afectată de 

tratamentele chimice aplicate suprafeţelor agricole. Implementarea unei politici 

adecvate de gestionare a deşeurilor, precum şi punerea în aplicare a „Sistemului 

Integrat de Management al deşeurilor”, au contribuit la diminuarea semnificativă a 

efectelor nocive provocate de acestea. Primăria Municipiului Roşiorii de Vede 

urmăreşte, prin  operatorul judeţean de salubritate SC Polaris M Holding, să 
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crească gradul de colectare selectivă a deşeurilor, aceasta însemnând ca la 

platforma intermediară, să fie montate containere separate pentru deşeuri 

menajere, sticlă, hârtie şi metal.        

Deşeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) sunt strânse 

periodic de S.C. Urbis Servconstruct S.A, societate aflată în subordinea 

Consiliului Local, de la gospodăriile individuale şi din cadrul Asociațiilor de 

proprietari. 

Poluarea fonică. Aceasta se datorează în principal traficului rutier, 

manifestărilor cultural-sportive, restaurantelor şi discotecilor în aer liber ori mixte, 

precum şi traficul feroviar. Traficul rutier generează nivele ridicate de disconfort 

acustic pe direcţiile principale ale fluxurilor de circulaţie, vorbind aici de intrările 

dinspre Craiova, Alexandria şi arterele principale din interiorul municipiului (str. 

Dunării, str. Carpaţi, str. Republicii, str. Oltului, str. I.L. Caragiale, str. Mărăşeşti, 

str. Viilor). Traficul feroviar afectează liniştea locuitorilor din zona staţiilor C.F.R.  

Parcurile din municipiu, considerate oaze de linişte, sunt la rândul lor 

expuse în special zgomotului rutier şi feroviar, iar aplicarea măsurilor de reducere 

a zgomotului rutier vor avea un impact pozitiv şi pentru aceste zone verzi. 

Acţiunile de reducere a poluării fonice au început în 2012, când autoritatea 

locală a elaborat un Regulament de organizare a traficului autovehiculelor cu 

masa maximă autorizată mai mare  de 3,5 tone, astfel traficul greu urmând să se 

realizeze în afara zonelor rezidenţiale. 

Prin HCL nr. 63/27.09.2012 a fost aprobat şi asumat parteneriatul între 

municipiul Roşiorii de Vede şi Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” privind 

implementarea proiectului multilateral Comenius 2012 – 2014 ”Common Help for 

European Enviromental Responsibility by Students”(CHEERS) derulat în 

parteneriat cu licee din Polonia, Germania, Danemarca, Bulgaria, Lituania şi 

Turcia. Obiectivele propuse în cadrul proiectul sunt de conştientizare a elevilor cu 

privire la problemele mediului înconjurător şi creşterea respectului acestora faţă 

de mediu, motivarea elevilor în căutarea soluţiilor pentru prevenirea poluării, 

folosind în mod adecvat sursele de informare şi documentare electronice, precum 

şi învăţarea cooperării prin munca în echipă ce va conduce la formarea unei noi 

atitudini de respect pentru diversitate şi întreţinerea dialogului intercultural. 

Tot în domeniul protecţiei mediului, prin HCL nr. 64/27.09.2012 a fost 

aprobată asocierea municipiului Roşiorii de Vede, prin Consiliul Local, cu județul 

Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, pentru participarea la „Programul 

privind măsurile de protecția mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în 

județul Teleorman pe perioada 2011-2020”, program ce se întind pe durata a cinci 

ani. Asocierea are drept scop extinderea suprafeței împădurite cu 15,52 ha pe 

teritoriul administrativ al municipiului, asigurându-se creșterea calității condițiilor 

de mediu prin obiective de protecție privind îmbunătățirea calității aerului prin 

reținerea carbonului, refacerea și îmbunătățirea calității solului, refacerea 

echilibrului hidrologic, asigurarea permanenței și stabilității biodiversității, 

combaterea schimbărilor climatic prin diminuarea efectelor secetei și limitarea 
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deșertificării, protecția solului prin diminuarea intensității proceselor de degradare 

a terenurilor și ameliorarea progresivă a capacității de producție a acestora sub 

efectul direct al culturii forestiere, îmbunătățirea aspectului peisagistic, precum și 

creșterea suprafeței de teren ocupate de păduri prin lucrări de împădurire. 

Ecarisaj. Fenomenul câinilor fără stăpân a impus găsirea de soluții legale, 

menite a armoniza grija pentru animalele străzii cu securitatea și sănătatea 

cetățenilor din municipiu. Standardele evidențiate de OUG nr. 155/2001, 

coroborate cu lipsa mijloacelor tehnice și a personalului de specialitate, a 

determinat necesitatea concesionării Serviciului  pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân. Serviciul a fost concesionat, prin licitație publică, către Societatea Urbis 

Servconstruct SA Roșiorii de Vede. 

Până la finele anului 2014 s-au efectuat lucrări de ecarisaj prin strângerea a 

395 de câini comunitari de pe străzi și transportul lor la adăpostul special 

amenajat, aceștia fiind hrăniți, crotaliați și sterilizați. 

 

*** 

 

Acest raport a fost întocmit pe baza informaţiilor actualizate la data de 

31.12.2014, cu sprijinul şi colaborarea compartimentelor de specialitate din cadrul 

Primăriei Municipiului Roşiorii de Vede, a Direcţiei pentru Cultură, Educaţie, 

Creaţie şi Sport, a Poliţiei Municipiului Roşiorii de Vede, Detaşamentului 3 

Jandarmi Roşiorii de Vede, Detașamentului de Pompieri Roșiorii de Vede, 

Biroului Județean de Administrare a Bazelor de  Date privind Evidența 

Persoanelor Teleorman, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Teleorman și  Direcției Județene de Statistică Teleorman. 

 

Mulţumesc pe această cale Consiliului Local pentru sprijinul acordat în 

desfăşurarea activităţii mele. 

 

 

Primar 

Cristian DUICĂ 


