
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

„Planificare strategică revizuită în noul context socio - economic” cod SMIS 12922, proiect co-finanţat din Fondul Social European 

 prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007 - 2013

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman pentru perioada 2012 – 2020

2

C U P R I N S 

Cuvânt înainte al Primarului Municipiului Roşiorii de Vede 7

I INTRODUCERE 8

II REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD MUNTENIA 11

2.1 Introducere 11
2.2 Regiunea Sud Muntenia 12

2.2.1 Localizarea geografică şi resursele naturale 12
2.2.2 Poplaţia şi migraţia 13
2.2.3 Educaţia 13
2.2.4 Forţa de muncă 13
2.2.5 Potenţialul turistic 14
2.2.6 Disparităţi regionale 14

III PREZENTAREA JUDEŢULUI TELEORMAN 15

3.1 Localizare şi accesibilitate 15
3.2 Structura adminisstrativă 17
3.3 Cadrul natural 18

3.3.1 Relieful 18
3.3.2 Reţeaua hidrografică 18
3.3.3 Climă 19



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

„Planificare strategică revizuită în noul context socio - economic” cod SMIS 12922, proiect co-finanţat din Fondul Social European 

 prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007 - 2013

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman pentru perioada 2012 – 2020

3

3.3.4 Resurse naturale 19
3.4 Populaţia 19
3.5 Economie 23

3.3.1 Industria 23
3.5.2 Agricultura 24
3.5.3 Mediul antreprenorial 26
3.5.4 Turism 27

IV PREZENTAREA MUNICIPIULUI ROŞIORII DE VEDE 28

4.1 Localizare, relaţii în teritoriu şi suprafaţa administrativă 30
4.2 Cadrul natural 30

4.2.1 Relieful 30
4.2.2 Hidrografia 31
4.2.3 Clima 31
4.2.4 Geologie 31
4.2.5 Seismicitate 31
4.2.6 Riscuri naturale 31
4.2.7 Arii naturale 32

4.3 Istoric 32

V ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE A MUNICIPIULUI ROŞIORII DE VEDE 39

5.1 Demografie 39
5.1.1 Structura demografică 40



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

„Planificare strategică revizuită în noul context socio - economic” cod SMIS 12922, proiect co-finanţat din Fondul Social European 

 prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007 - 2013

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman pentru perioada 2012 – 2020

4

5.1.1.1 Populaţia pe sexe 40
5.1.1.2 Populaţia pe grupe de vârstă 41
5.1.1.3 Structura etnică 42
5.1.1.4 Structura religioasă 44
5.1.1.5 Mişcarea naturală a populaţiei 46
5.1.1.6 Mişcarea internă 47

5.1.3 Disfuncţionalităţi privind evoluţia şi structura populaţiei, modul de ocupare a resurselor de muncă 47
5.2 Suprafaţa administrativă 48
5.3 Infrastructură 49

5.3.1 Infrastructura de transport 49
5.3.2 Alimentarea cu apă şi canalizarea 50
5.3.3 Alimentarea cu gaze naturale 52
5.3.4 Iluminatul public 52
5.3.5 Energia termică 52
5.3.6 Energia electrică 52
5.3.7 Transportul public 53

5.4 Mediu 53
5.4.1 Calitatea mediului (apă, aer, sol) 53
5.4.2 Gestionarea deşeurilor 53
5.4.3 Parcuri şi spaţii verzi 54
5.4.4 Situaţii de urgenţă 55

5.5 Sănătate 56
5.5.1 Infrastructura de sănătate 56

5.5.1.1 Spitale 56
5.5.1.2 Policlinici 58
5.5.1.3 Dotarea cu aparatură şi echipamente medicale 58



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

„Planificare strategică revizuită în noul context socio - economic” cod SMIS 12922, proiect co-finanţat din Fondul Social European 

 prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007 - 2013

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman pentru perioada 2012 – 2020

5

5.5.2 Resurse umane 61
5.5.3 Sistemul privat 62
5.5.4 Deficienţe 62
5.5.5 Oportunităţi 62

5.6 Educaţie şi cultură 62
5.6.1 Învăţământ 62
5.6.2 Cultură 66

5.6.2.1 Casa de Cultură 66
5.6.2.2 Biblioteca Municipală 71
5.6.2.3 Muzeul Municipal 73

5.7 Asistenţă socială 77
5.8 Economie 80

5.8.1 Agricultură 81
5.8.2 Industrie 84

5.9 Turism 84
5.10 Administraţie publică 84

VI ANALIZA SWOT 86

VII POLITICI ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU 105

VIII POLITICI PUBLICE DE DEZVOLTARE 115



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

„Planificare strategică revizuită în noul context socio - economic” cod SMIS 12922, proiect co-finanţat din Fondul Social European 

 prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007 - 2013

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman pentru perioada 2012 – 2020

6

IX PLAN DE ACŢIUNE 124

X MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTARE 147

XI CONCLUZII 150



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

„Planificare strategică revizuită în noul context socio - economic” cod SMIS 12922, proiect co-finanţat din Fondul Social European 

 prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007 - 2013

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman pentru perioada 2012 – 2020

7

Cuvânt înainte al Primarului Municipiului Roşiorii de Vede 

 Dragi cetăţeni ai Municipiului Roşiorii de Vede, 

De la data aderării la Uniunea Europeană, România participă ca membru cu drepturi depline la Politica de Coeziune a U.E. România 
beneficiază astfel, prin intermediul instrumentelor structurale, de sprijin financiar pentru susţinerea dezvoltării economice a ţării. Volumul finanţărilor 
disponibile va fi mult mai mare decât cel pe care ţara noastră l-a primit prin programele de pre-aderare PHARE, ISPA şi SAPARD.  

Astfel, autorităţile locale pot accesa fonduri nerambursabile ca să îşi poată îndeplini cât mai bine datoria faţă de cetăţeni, însă şi autorităţile 
locale trebuie să fie receptive la acest lucru. Sprijinul acordat de Uniunea Europeană impune respectarea anumitor reguli şi rigori financiare, care 
condiţionează accesarea acestor fonduri.  

În acest context, poate mai mult ca niciodată, se impune necesitatea existenţei unei viziuni strategice care să cuprindă direcţiile de dezvoltare 
a municipiului Roşiorii de Vede şi care să se constituie într-un document coerent, exprimând o abordare integrată a problemelor cu care se confruntă
comunitatea oneşteană şi care să prezinte aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, bazat pe potenţialul local de dezvoltare.

Existenţa strategiei de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat pentru a aborda problemele şi oportunităţile cu care se confruntă comunitatea oneşteană, 
reprezintă o condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale armonioase.  

Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele cu care se confruntă Municipiul Roşiorii de Vede abordate într-un cadru integrat, corelat 
cu obiectivele şi planurile strategice elaborate la nivel regional, naţional şi european.  

Strategia de dezvoltare a municipiului Roşiorii de Vede reprezintă un prim pas spre viitor şi este rezultatul activităţilor derulate de factorii interesaţi, pe de o parte 
administraţia publică locală şi pe de altă parte actorii locali interesaţi, care au participat la grupurile de lucru susţinute pe toată perioada de desfăşurare a proiectului, având un 
interes comun, acela de a identifica şi dezbate problemele socio – economice, dar şi resursele existente şi potenţialul real pe care îl deţine municipiul. Totodată, în urma acestor 
dezbateri au fost stabilite în deplin acord direcţiile viitoare de dezvoltare, priorităţile şi măsurile ce se impun. 

Proiectul a vizat stabilirea politicilor publice care vor fi incluse în strategia de dezvoltare, urmărind un echilibru între priorităţi, factorii interesaţi şi nevoile comunităţii. 
Din dorinţa de a oferi condiţiile necesare unui trai decent pentru cetăţenii Municipiului Roşiorii de Vede, cât şi pentru cei care doresc să vină în municipiul nostru, 

autoritatea locală a demarat un amplu proces de modernizare a infrastructurii tehnico –edilitare şi ambientale. 
Autoritatea locală doreşte atragerea tinerilor în Municipiul Roşiorii de Vede punând în acest sens în prezent accent pe dezvoltarea infrastructurii educaţionale şi mizând 

pentru viitor în dezvoltarea unui centru universitar şi sportive. Este vital ca Municipiul Roşiorii de Vede să se focalizeze în perioada următoare pe principiile strategice definite în 
acest document – cadru, urmărind o dezvoltare durabilă şi lăsând astfel generaţiilor viitoare resursele necesare, fără a le compromite posibilitatea de a-şi satisface nevoile lor. 

Primarul Municipiului Roşiorii de Vede, 
Jr. Ion Nuţu 
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I. INTRODUCERE 

Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen mediu şi lung şi presupune o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă
prin atingerea obiectivelor şi măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente. 
 Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi finalizând cerinţele actuale şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea 
realizării propriilor obiective de dezvoltare. 
 Strategia de dezvoltare a municipiului Roşiorii de Vede este un document de planificare strategică pentru perioada 2012 - 2020, conceput în 
corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a municipiului Roşiorii de Vede cu rol în 
orientarea dezvoltării economico-sociale şi în accesarea fondurilor struturale şi de coeziune ale Uniunii Europene. 
 Strategia, prin obiectivele propuse, respectă direcţiile de dezvoltare ale municipiului Roşiorii de Vede şi se încadrează în documentle 
programatice naţionale. 
 Scopul acestei strategii este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă implementând măsuri de 
reabilitare / modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor 
sociale, dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. Toate aceste menţiuni vor avea ca rezultat 
transformarea municipiului Roşiorii de Vede într-un pol regional de dezvoltare economico - socială. 

Se doreşte ca municipiul Roşiorii de Vede să devină un municipiu animat, curat, sănătos, cu o infrastructură modernă, cu activităţi 
educaţional – culturale intense şi o activitate economică ascendentă
 Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale corecte şi coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi 
dezvoltare a municipiului în deplin acord cu voinţa cetăţenilor. 
 Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare dobândite la nivel local, regional şi naţional pentru a 
implementa toate măsurile şi proiectele propuse în cadrul prezentei strategii, astfel încât afirmaţiile anterioare să poată deveni realitate. 

Se doreşte crearea, prin procese de reinventare şi reconectare, a unui municipiu nou, vibrant în care comunitatea va beneficia de un nou mod 
de a trăi, ca urmare a măsurilor luate pentru acoperirea nevoilor populaţiei şi calităţii mediului. 
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 Pentru reuşita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, consultare publică, planificare raţională, capacitate 
de organizare şi efort susţinut. 
 Acest proces, dacă urmează paşii implementării judicioase, trebuie să ducă la transformarea municipiului Roşiorii de Vede într-o comunitate 
modernă, europeană, dinamică şi prosperă. 
 Este de datoria celor implicaţi să fie ferm angajaţi în asigurarea eficienţei fiecărui instrument procedural de implementare, urmărind 
îmbunătăţirea continuă a activităţii şi evaluând permanent stadiul atins, pentru a avea posibilitatea eliminării în timp util a deficienţelor apărute. 

Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu precum şi de activităţile care vor fi întreprinse de autorităţile 
locale, organizaţiile, instituţiile şi parteneriate dezvoltate la nivel local. Acestea printr-un efort conjugat şi orientat către susţinerea viziunii, pot 
contribui la atingerea ei. 

 Obiectivul general al proiectului implementat constă în dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice şi de planificare strategică
la nivelul administraţiei publice a municipiului Rosiorii de Vede. 

Scopul proiectului este de a urmări: 
• reconsiderarea obiectivelor de dezvoltare durabilă a localităţii, în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare ale judeţului şi ţinând cont de noile 
condiţii socio - economice şi prirităţi înscrise pe agenda publică; 
• o mai bună planificare, gestionare şi direcţionare a resurselor existente de către administraţia publică locală; 
• ccrearea condiţiilor necesare identificării şi accesării de noi surse de finanţare care să susţină atingerea obiectivelor de dezvoltare stabilite; 
• creşterea predictibilităţii acţiunilor administraţiei municipiului pe termen mediu şi lung şi susţinerea acestora din punct de vedere financiar prin 
bugetarea multianuală bazată pe programe, toate acestea contribuind, în final, la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor municipiului Roşiorii de Vede, în 
condiţiile unei dezvoltări socio-economice durabile.  

Scopul proiectului va fi atins prin îndeplinirea obiectivelor specifice: 
Obiectiv specific 1:  

Creşterea capacităţii personalului administraţiei publice locale implicate în procesul de formulare şi implementare a politicilor publice prin 
formare specializată în domenii precum: 

• proceduri standard de elaborare a politicilor publice,  
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• planificare strategică si bugetarea multianuală bazată pe programe,  
• dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse, 
• managementul financiar al proiectelor,  
• metode de evaluare a impactului politicilor publice implementate. 

Obiectiv specific 2: 
Formularea unui document de politică publică în concordanţă cu reglementările în vigoare, care va sprijini planificarea strategică şi 

direcţiile viitoare de dezvoltare durabilă ale municipiului Roşiorii de Vede pe termen mediu şi lung. 
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II. REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD MUNTENIA 

2.1 Introducere 
În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea 

consiliilor judeţene din România, pentru a coordona dezvoltarea regională
necesară aderării la Uniunea Europeană. Aceste regiuni nu au personalitate 
juridică şi nici statut administrativ deşi ele devin din ce în ce mai 
semnificative în dezvoltarea regională. 
 Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte infrastructurale 
regionale şi au devenit membre ale Comitetului Regiunilor în 2007 când 
România a aderat la Uniunea Europeană. Regiunile de dezvoltare ale 
României corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea Europeană. 

Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat 
prin legea nr. 151 / 1998, privind dezvoltarea regională în România. 

România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după
poziţia geografică în ţară, respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - 
Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi Ilfov. 

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 75 / 2001 privind funcţionarea 
Institutului Naţional de Statistică au fost create opt direcţii generale pentru 
statistică regională, care alături de cele 34 de direcţii judeţene de statistică, au 
ca scop dezvoltarea statisticii regionale. 
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Actele normative cu privire la organizarea statistică a României definesc structurile asimilabile NUTS, după cum urmează: 

   ● Nivel NUTS I: macro-regiuni; 
   ● Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane locuitori; 
   ● Nivel NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ teritorială a Românie;
   ● Nivel NUTS IV: nu se foloseşte, deoarece nu s-au identificat asocieri de unităţi teritoriale; 
   ● Nivel NUTS V: 265 municipii şi oraşe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care reflectă structura administrativ teritorială a 

României. 

2.2 Regiunea Sud Muntenia 
2.2.1 Localizarea geografică şi resursele naturale 

 Regiunea Sud Muntenia este a treia regiune ca mărime din România ocupând o 
suprafaţă de 34.453 km2. Este localizată în partea de sud a ţării, înconjurând regiunea 
Bucureşti - Ilfov. În partea de sud a regiunii, fluviul Dunărea reprezintă graniţa naturală
cu Bulgaria, oferind posibilitatea de a avea comunicaţii cu cele 8 ţări riverane, iar prin 
intermediul canalului Dunăre - Marea Neagră de a avea ieşire la Marea Neagră şi deci 
acces la Portul Constanţa - principala poartă maritimă a ţării. 
 Nefiind o structură administrativă, Regiunea Sud Muntenia este formată din 7 
judeţe (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa, Giurgiu, Prahova şi Teleorman), 16 
municipii, 32 oraşe şi 517 comune cu 2018 sate. 
 Varietatea formelor de relief şi complexitatea geologică a acestora fac astfel 
încât resursele naturale ale regiunii să fie destul de diversificate. Zona montană şi de 
deal localizate în partea de nord a regiunii concentrează resurse naturale ale subsolului 
(petrol, gaze naturale, cărbune - în special cărbune brun şi lignit, minereuri radioactive 
şi metalifere, sare, marne calcaroase, sulf, acumulări de gips şi izvoare minerale) 
importante pentru industria energetică, chimică şi a materialelor de construcţii. Alături 
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de aceste resurse, se găsesc şi alte resurse naturale, de o importanţă deosebită şi cu influenţe directe în dezvoltarea anumitor sectoare economice. 
Astfel, suprafaţa agricolă concentrată preponderent în judeţele din sud deţine 71,1% din aria totală a regiunii, din care 80,6% reprezintă teren arabil.

2.2.2 Populaţia şi migraţia 
 Populaţia regiunii număra 3.329.762 de locuitori la 1 iulie 2005 (15,4% din populaţia ţării) cu o densitate de 96,6 locuitori/km 2. Structura 
demografică a regiunii din punctul de vedere al categoriilor de vârstă relevă prezenţa unui proces lent, dar stabil, de îmbătrânire a populaţiei, datorat 
în principal scăderii natalităţii, dar şi soldului migratoriu negativ. Analizată pe zone, se poate observa o pondere ridicată a populaţiei din spaţiul 
rural (58,3%), faţă de populaţia urbană (41,7%). Diminuarea populaţiei din mediul urban pe ansamblu are drept cauze principale scăderea sporului 
natural şi migraţia dinspre mediul urban către cel rural. De asemenea, există şi un fenomen de migraţie către zonele rurale ce afectează toate 
regiunile ţării, fiind specific în special populaţiei de peste 40 de ani. 
 Este cazul persoanelor, care în urma restructurării companiilor de stat nu au reuşit să se reprofileze, fiind astfel forţate să se întoarcă în 
zonele rurale unde desfăşoară activităţi agricole de subzistenţă. 

2.2.3 Educaţia 
 Structura educaţională din Regiunea Sud Muntenia poate asigura o şcolarizare la toate nivelurile şi a constat în anul şcolar 2005/2006, în 
1901 unităţi cu personalitate juridică, din care un număr de 604 grădiniţe, 1092 de şcoli primare şi gimnaziale, 178 de licee, 10 şcoli profesionale şi 
de ucenici, 13 şcoli postliceale şi de maiştri şi 4 instituţii de învăţământ superior: Universitatea de Petrol şi Gaz din Ploieşti, Universitatea Valahia 
din Târgovişte, Universitatea de Stat din Piteşti şi Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti. La începutul anului şcolar 2005/2006, 508,3 
mii copii, elevi şi studenţi frecventau o formă de învăţământ organizată. 
 Un avantaj major pentru regiune cu privire la formarea superioară educaţională şi dezvoltarea sa viitoare îl constituie proximitatea celui mai 
mare centru universitar şi de cercetare din România - Bucureşti, localizat la mai puţin de 90 de km faţă de fiecare oraş reşedinţă de judeţ al regiunii. 

2.2.4 Forţa de muncă
 La sfârşitul anului 2005, populaţia activă civilă era de 1 282 000 persoane, reprezentând 14,4% din populaţia activă civilă a României şi 
manifestând o tendinţă de declin. Distribuţia forţei de muncă este caracterizată, în perioada 2000-2005, de o creştere a forţei de muncă în sectorul 
serviciilor, în timp ce procentul populaţiei ocupate în agricultură a scăzut. Rata şomajului din regiune calculată în funcţie de populaţia activă a 
scăzut de la 10,4% în 2000 la 7,3% în 2005.
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2.2.5 Potenţialul turistic 
 Regiunea Sud Muntenia dispune de un potenţial turistic considerabil, localizat cu precădere în partea de nord, pentru dezvoltarea turismului 
şi a activităţilor de recreare datorită condiţiilor naturale favorabile şi a tradiţiilor culturale şi istorice existente.  
 Principalele puncte de atracţie turistică pentru practicarea sporturilor de iarnă şi a turismului de week-end sunt localizate în partea de nord - 
staţiunile montane de pe Valea Prahovei-Masivul Bucegi, ce acoperă necesităţile de cazare şi au o infrastructură adecvată. 
 Comparativ cu zona de nord, zona de sud a regiunii şi în special zona riverană fluviului Dunărea deţine un potenţial turistic neexploatat 
suficient până în prezent, dar care în timp poate deveni prin investiţii susţinute o alternativă la turismul clasic montan. 
 În anul 2005, Regiunea Sud Muntenia deţinea 11,7% din capacitatea de cazare în funcţiune a ţării, iar indicele de utilizare netă a capacităţii 
de cazare turistică în funcţiune în anul 2005 a fost de 28,1%.

2.2.6 Disparităţi regionale 
 Din punctul de vedere al caracteristicilor geografice şi socio-economice, regiunea Sud Muntenia poate fi divizată în două zone distincte, 
după cum urmează: 
 Partea nordică (formată din judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Prahova) este mai dezvoltată din mai multe puncte de vedere, concentrând un 
număr mai mare de companii industriale tradiţionale sau noi. În partea de nord sunt localizate toate cele 4 universităţi şi majoritatea institutelor de 
cercetare, în conexiune directă cu industriile predominante: chimie şi petrochimie, metalurgie şi constructoare de maşini, alimentară, ICT etc. 
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III. PREZENTAREA JUDEŢULUI TELEORMAN 

3.1 Localizare şi accesibilitate 
Judeţul Teleorman este situat în partea de sud a ţării, în zona centrală a Câmpiei Române, la intersecţia dintre paralela 440 N şi meridianul 

250 E. Teritoriul judeţului Teleorman este încadrat în partea de nord de judeţele Argeş şi Dâmboviţa, în partea de est de judeţul Giurgiu, în partea de 
vest de judeţul Olt, iar la sud este delimitat de fluvial Dunărea care constituie şi graniţa României cu Bulgaria. Dunărea, scăldând toată latura sudică
a judeţului, reprezintă unul dintre atuurile acestuia, constituind un potenţial vector de dezvoltare prin oportunităţile de cooperare transfrontalieră cu 
Bulgaria. 
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Judeţul Teleorman se întinde pe o suprafaţă de 5790 km2, situându-se pe locul 19 la nivel naţional ca judeţ de talie mijlocie. În cadrul 
regiunii Sud-Muntenia, din care face parte, judeţul Teleorman ocupă locul doi ca suprafaţă, după judeţul Argeş. 

Drumurile naţionale ce străbat judeţul Teleorman sunt preponderente 
în zona de vest, centru şi sud, partea de nord având o reţea mai dezvoltată de 
drumuri judeţene. Drumurile naţionale la nivelul judeţului Teleorman 
însumează 390 de kilometri, din totalul de 1.525 km de drumuri publice, 
făcând legătura între următoarele localităţi principale: 

E 70 – Bucureşti – Alexandria – Roşiorii de Vede 
DN51 – Alexandria – Zimnicea 
DN51A – Zimnicea – Turnu Măgurele 
DN52 – Alexandria – Turnu Măgurele 
DN54 – Izlaz – Turnu Măgurele 
DN65 A – Balaci – Roşiorii de Vede – Turnu Măgurele 
DN5C – Petroşani - Zimnicea 
Dacă partea de Nord a judeţului dispune de o reţea bine dezvoltată

de drumuri judeţene (în special) şi drumuri comunale, partea de sud, în afară
de drumurile naţionale ce fac legătura între principalele localităţi ale 
judeţului, are o reţea rutieră formată preponderent din drumuri comunale. 

La nivel judeţean, gradul de modernizare a drumurilor publice este 
destul de mic, de 56%, situaţia pe categorii de drumuri publice prezentându-
se astfel: drumurile naţionale sunt modernizate în proporţie de 89,4%, iar 
drumurile judeţene şi comunale în proporţie de doar 44,8%. 

Dintre drumurile naţionale ce intersectează judeţul Teleorman, cele 
mai solicitate (peste 5.000 de autovehicule/zi) sunt: 
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• E 70 Bucureşti – Alexandria – Roşiorii de Vede, tronsoanele cele mai solicitate fiind: Ghimpaţi – Drăgăneşti Vlasca; Drăgăneşti Vlasca - 
Alexandria; Roşiorii de Vede – limita de judeţ; 

•DN51 Alexandria – Zimnicea, pe tronsonul Alexandria Smârdioasa; 
•DN51A Zimnicea – Turnu Măgurele, pe tronsonul Zimnicea – Piatra; 
•DN 52 Alexandria – Turnu Măgurele. 

3.2 Structura administrativă
 Structura administrativă a judeţului Teleorman cuprinde: 
- 3 municipii: Alexandria, Turnu Măgurele şi Roşiorii de Vede 
- 2 oraşe: Zimnicea şi Videle 
- 92 comune şi  
- 231 sate, excepţie face satului Cosoaia care aparţine oraşului Videle 

În ceea ce priveşte dimensiunea unităţilor administrative din judeţul 
Teleorman, în afara celor 3 oraşe mai mari, Alexandria, Turnu Măgurele, 
Roşiori de Vede, cu o populaţie care se situează în categoria oraşelor mijlocii, 
celelalte două oraşe, Zimnicea şi Videle, fac parte din categoria oraşelor mici, 
cu o populaţie de până la 20.000 ocuitori.  

În mediu rural situaţia demografică se prezintă astfel: 
- 51 comune au până în 4.000 de locuitori; 
-  25 comune au între 4.000 şi 6.000 de locuitori; 
- 7 comune au peste 6.000 de locuitori. 
Cele mai mari comune sunt: 

- Orbeasca, 8750 locuitori; 
- Peretu, 8430 locuitori; 
- Botoroaga, 7.285 locuitori; 
- Lunca, 7.076 locuitori. 
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Majoritatea comunelor cu un număr mai mare de patru sate se găsesc în jumătatea de nord a judeţului, partea de sud fiind caracterizată prin 
comune cu mai puţine sate şi cu o populaţie mai mare, aspect caracteristic în general zonei de luncă a Dunării. Se constată o concentrare a 
comunelor cu numărul cea mai mare populaţie în zona mediană a judeţului, în timp ce în nord, sud şi parţial în vest comunele sunt de mărime mai 
mică. 

Alexandria, reşedinţa de judeţ, este un municipiu din categoria oraşelor mijlocii cu funcţiuni economico-sociale complexe, cu rol de 
coordonare şi armonizarea dezvoltării în teritoriu. Roşiorii de Vede este un municipiu din categoria oraşelor mijlocii, nod feroviar, cu funcţiuni 
industriale şi de servire a localităţilor din nord-vestul judeţului. Similar, Turnu Măgurele se încadrează în tipologia oraşelor mijlocii, fiind totodată
un centru industrial şi portuar cu rol de servire a localităţilor din sud-vestul judeţului. Zimnicea este un port fluvial, cu rol administrativ de 
importanţă locală, iar Videle păstrează apartenenţa la industria petrolieră, prin existenţa unei schelei de extracţie petrolieră

Majoritatea satelor au profil predominant agricol, numai patru sate fiind centre extractive (Poeni, Siliştea, Talpa şi Cosmeşti), şi opt sate 
având profil mixt, agro-industrial (Poroschia, Brânceni, Drăgăneşti Vlaşca, Piatra, Nanov, 0lteni, Smârdioasa, Ţigăneşti).  

Principala problemă legată de reţeaua de localităţi este gradul scăzut de urbanizare al judeţului. În ceea ce priveşte mediul rural, multe dintre 
localităţi au o viabilitate scăzută cauzată de prezenţa unor elemente critice, precum procesul accentuat de îmbătrânire, numărul mic de locuitori, 
potenţialul economic scăzut şi depopularea masivă. 

3.3 Cadrul natural 
3.3.1 Relief 

Relieful judeţului este definit de două trepte principale, câmpie şi luncă, respectiv Câmpia Munteniei de Vest, Lunca Dunării, şi Lunca 
Oltului, întregul teritoriu prezentând o uşoară înclinare către sud - est. Altitudinile cele mai mari sunt de 170 m, prezente în partea de Nord. Lunca 
Dunării este treapta cea mai joasă din relieful teritoriului, altitudinea acesteia fiind de 24 m la Turnu Măgurele şi 20 m la confluenţa cu râul Vedea. 

3.3.2 Reţeaua hidrografică
Reţeaua hidrografică este formată din fluviul Dunărea şi afluenţii principali din acest sector: Oltul, Călmăţuiul şi Vedea. Judeţul este 

traversat de asemenea de râul Teleorman şi de pârâurile Burdea, Câinelui, Tinoasa, Nanov şi Târnava. Resursele de apă (exceptând Dunărea şi 
Oltul) sunt moderate sub aspect cantitativ. Râul Vedea, alături de afluentul său, Teleorman, drenează circa 80% din teritoriul judeţului. 

Cu excepţia râului Teleorman, toate râurile din bazinul hidrografic al Vedei au fost transformate în salbe de iazuri, în scopul reţinerii pentru 
perioada de vară a unor rezerve necesare irigaţiilor şi unităţilor agrozootehnice. Numeroase astfel de iazuri se găsesc şi pe celelalte râuri (Călmăţui, 
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Urlui, Glavacioc) pe tot cuprinsul judeţului existând circa 170 iazuri, peste 50% din acestea fiind folosite pentru piscicultură şi irigaţii, altele având 
rol de prevenire a inundaţiilor. Cu toate acestea, judeţul Teleorman nu dispune de un sistem de irigaţii reabilitat, ceea ce împiedică dezvoltarea 
agriculturii la un nivel avansat. 

3.3.3 Clima 
Clima este temperat - continentală, specifică pentru câmpia sudică, având un potenţial caloric ridicat, cu amplitudini mari ale temperaturii 

aerului, cantităţi reduse de precipitaţii, cu regim adeseori torenţial (în perioada de vară), însoţite de perioade frecvente de secetă. Poziţia centrală a 
câmpiei face ca zona să aibă un climat de tranziţie între partea estică - clima mai moderată - şi partea vestică, având climat continental. 

3.3.4 Resurse naturale 
Specificul reliefului şi gradul scăzut de diversitate imprimă judeţului un nivel limitat în ceea ce priveşte resursele naturale. Resursele 

subsolului sunt constituite în principal din zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale în zona nord - estică, în perimetrul Videle – Olteni – Poieni - Siliştea 
Nouă. Structurile de zăcăminte cele mai importante sunt exploatate pe teritoriul localităţilor Videle, Blăjeşti, Siliştea, Moşteni, Baciu, Prejba, 
Sericu, Purani. 

Rocile utile sunt prezente sub forma argilelor comune (în zonele Alexandria, Gorgani-Zimnicea, Ciuperceni) nisipuri şi pietrişuri (zăcăminte 
importante la Turnu Măgurele, Zimnicea, Plosca, Poroschia -Ţigăneşti, Scrioaştea şi zone de perspectivă la Orbeasca, pe râul Vedea şi afluenţi în 
raza comunelor Cevenia, Mavrodin, Nanov). Există de asemenea şi un zăcământ de lignit, care nu a fost însă explorat amănunţit. 

Un avantaj al reliefului este potenţialul solurilor care prezintă un grad ridicat de fertilitate naturală, favorabil dezvoltării de culturi agricole. 
Cele mai întâlnite soluri sunt cernoziomurile, solurile brun-roşcate şi solurile brune de pădure, care se succed de la sud spre nord în ordinea de mai 
sus. Aceste soluri creează condiţii favorabile pentru culturile cerealiere, precum şi pentru legume şi plante tehnice (culturile de rapiţă fiind prezente 
în special în judeţ). 

3.4 Populaţia 
Dezvoltarea socio-economică este influenţată, printre alţi factori, de evoluţiile demografice înregistrate la nivelul judeţului Teleorman. 

Interdependenţa dintre dezvoltarea economică și dezvoltarea demografică fundamentează demersul unei analize de tipul celei iniţiate în acest 
capitol. Evoluţia indicatorilor demografici furnizează informaţii privind modul în care evoluţia economică afectează starea populaţiei. În acest 
capitol vor fi prezentate principalele tendinţe semnalate în evoluţia indicatorilor demografici (densitatea populaţiei, populaţia pe sexe, natalitate, 
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mortalitate, nupţialitate, divorţialitate, spor natural, mortalitate infantilă), cei referitori la incluziunea socială precum și date privind ocuparea forţei 
de muncă în judeţul Teleorman. 

Tendinţele generale la nivelul judeţului în ceea ce privește indicatorii demografici indică o scădere constantă generală a populaţiei judeţului. 
Valorile indicatorilor prezentaţi, în ciuda unor fluctuaţii ușor pozitive cunosc în general evoluţii negative. Această situaţie ar putea obiectul 
politicilor iniţiate la nivelul judeţului prin care să se creeze premisele unor tendinţe pozitive în evoluţia demografică. Domenii precum educaţia, 
sănătatea sau serviciile sociale reprezintă câteva din ariile de intervenţie care impun luarea unor măsuri care să conducă la stabilizare și ulterior la o 
creștere a valorii indicatorilor demografici.

 Populaţia pe sexe şi medii potrivit datelor statistice de la INSSE Teleorman în perioada 2002 – 2009 a fost: 
Total 

(număr persoane)
Urban 

(număr persoane)
Rural 

(număr persoane)Judeţul 
Teleorman Ambele 

sexe
Masculin Feminin

Ambele 
sexe

Masculin Feminin
Ambele 

sexe
Masculin Feminin

Locuitori 
/ km2

2002 437862 215450 222412 145684 71319 74365 292178 144131 148047 75.6
2003 432856 212731 220125 145029 70829 74200 287827 141902 145925 74.8
2004 427745 210202 217543 142820 69621 73199 284925 140581 144344 73.4
2005 422314 207488 214826 141884 69052 72832 280430 138436 141994 72.9
2006 417183 204900 212283 140755 68349 72406 276428 136551 139877 72.0
2007 413064 203029 210035 138971 67522 71449 274093 135507 138586 71.3
2008 407377 199904 207473 136010 65722 70288 271367 134182 137185 70.4
2009 402462 197391 205071 135220 65309 69911 267242 132082 135160 69.5
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 Populaţia pe grupe de vârste la 1 iulie în perioada 2002 – 2009 potrivit datelor statistice de la INSSE Teleorman: 
Pe grupe de vârstă

Judeţul Teleorman Total
0 - 14 ani 15 - 59 ani 60 ani şi peste

2002 437862 67238 251709 118915
2003 432856 64359 251394 117103
2004 427745 61742 249773 116230
2005 422314 58960 248658 114696
2006 417183 57729 245864 113590
2007 413064 55883 243584 113597
2008 407377 54353 239243 113781
2009 402462 52942 235866 113654

Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale: 
Mii persoane

Judeţul Teleorman
(CAEN Rev.1)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total economie 186.7 174.0 168.0 158.8 159.4 157.7 158.9 154.8
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 122.8 107.1 102.4 93.4 94.7 88.7 87.2 85.3
Pescuit şi piscicultură - - - - - - - -
Industrie 26.9 27.9 27.3 26.0 24.4 24.6 24.4 22.8
      din care:                 
           Industrie extractivă 5.6 5.4 5.4 4.9 4.1 3.5 2.9 2.8
           Industrie prelucrătoare 19.3 20.6 20.3 18.9 18.6 19.2 20.2 18.7
           Energie electrică şi termică, gaze şi apă 2.0 1.9 1.6 2.2 1.7 1.9 1.5 1.3
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Construcţii 2.9 2.1 2.2 2.7 2.1 3.4 3.6 4.0
Comerţ 10.2 11.5 10.2 10.9 12.4 13.4 14.1 13.3
Hoteluri şi restaurante 0.4 0.9 0.7 0.6 0.6 0.7 1.0 0.7
Transport, depozitare şi comunicaţii 4.6 5.0 5.3 3.8 4.0 4.5 5.0 4.5
Intermedieri financiare 0.7 0.8 0.6 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 3.3 3.0 3.2 3.8 3.9 4.5 4.7 4.1
Administraţie publică şi apărare 3.0 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 4.1 4.8
Învăţământ 5.9 5.7 5.8 5.8 5.4 5.4 5.4 5.6
Sănătate şi asistenţă socială 4.5 5.2 5.3 5.1 5.2 5.6 5.7 5.7
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 1.5 1.7 1.8 2.5 2.5 2.6 2.9 3.3

Mii persoane
Judeţul Teleorman
(CAEN Rev.2)

2008 2009

Total economie 154.8 153.1
Agricultură, silvicultură şi pescuit 84.8 84.9
Industrie 24.6 22.0
Industrie extractivă 2.8 2.0
Industrie prelucrătoare 18.7 16.7
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 0.8 0.8
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 2.3 2.5
Construcţii 4.1 3.5
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 13.6 13.7
Transport şi depozitare 4.4 4.6
Hoteluri şi restaurante 0.7 0.7
Informaţii şi comunicaţii 0.6 0.5
Intermedieri financiare şi asigurări 0.7 0.7
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Tranzacţii imobiliare 0.6 0.6
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1.1 1.1
Activităţi de servicii administrative şi activităţi  de servicii suport 2.4 2.4
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 4.7 4.9
Învăţământ 5.6 5.9
Sănătate şi asistenţă socială 5.6 5.6
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 0.3 0.4
Alte activităţi ale economiei naţionale 1.0 1.6

3.5 Economie 
3.5.1 Industrie 

În prezent industria în judeţul Teleorman prezintă urmările fenomenului privatizării și al restructurării. Totodată, perioada actuală de criză
economico - financiară a adus și mai multă presiune asupra angajaţilor din întreprinderile industriale din judeţul Teleorman, înregistrându-se o serie 
de disponibilizări, sub forma șomajului tehnic sau structural. 

Ca structură, industria judeţului Teleorman este împărţită pe ramuri ale industriei grele și ale industriei ușoare, centrele industriale fiind 
distribuite relativ omogen în cele 5 localităţi urbane din judeţ. 

Industria grea este reprezentată de fabrica de rulmenţi de la Alexandria, combinatul chimic din Turnu Măgurele, fabrica de motoare electrice 
din Turnu Măgurele, schela de petrol de la Videle, producătorul de ţevi din oţel de la Zimnicea etc. 

Industria ușoară este reprezentantă de industria de textile și confecţii, care funcţionează la capacităţi reduse faţă de anii trecuţi și de industria 
alimentară, care a înregistrat o dezvoltare semnificativă în ultimii ani. 

Pe lângă actorii industriali activi în prezent, există un număr mare de foste mari puncte industriale care fie sunt închise, fie funcţionează la 
capacitatea minimă. În fiecare localitate urbană există astfel de puncte industriale în care există un potenţial latent pentru reconversia lor fie sub un 
alt specific fie prin revitalizarea sectorului respectiv. Dintre acestea amintim în municipiul Turnu Măgurele închiderea fabricii de conserve și a 
uzinei de pirită. În Roşiorii de Vede industria este reprezentată în prezent prin cele trei fabrici de textile care funcţionează în sistem lohn și care 
angajează doar un număr de 1200 persoane dar și prin fabrica de dulciuri cu tradiţie în zonă.  
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În concluzie industria judeţului Teleorman este caracterizată de: 
- o activitate continuă și în dezvoltare a marilor actori industriali (industria chimică, industria de rulmenţi, etc.) și revenire a creșterii 

producţiei industriale în anul 2010 
- un număr mare de puncte industriale inactive sau care funcţionează la capacitate redusă  
- o industrie alimentară în dezvoltare 
- un număr ridicat de persoane disponibilizate cu nivel mediu de educaţie în urma tendinţei de automatizare a activităţii actorilor industriali 
- o dificultate în a găsi resurse umane cu calificări superioare în judeţ, cerute datorită proceselor de automatizare de înaltă tehnologie din 

industrie. 

3.5.2 Agricultură
Judeţul Teleorman dispune de premise favorabile pentru realizarea unei agriculturi productive. Deşi agricultura reprezintă o ramură

importantă a economiei judeţului Teleorman, potrivit opiniei generale nu este valorificată suficient pentru a putea deveni un pilon real de susţinere a 
economiei locale. Totuşi, analiza derulată la nivelul judeţului a permis identificarea unor iniţiative de asociere, prin care se poate asigura dezvoltarea 
lanţului valoric producţie-procesare-comercializare, atât de necesar pentru o agricultură competitivă. 

Înfiinţarea asocierilor agricole se află în stare incipientă, însă în ultimul timp au fost constituite 2 cooperative cu sprijin din partea Direcţiei 
pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și Prefectura Teleorman. De asemenea, în cadrul întâlnirii consultative de la Camera de Comerţ, principalul 
subiect abordat a avut în vedere proiectul privind Centrul Regional România - Bulgaria pentru Dezvoltare Agricolă (CRDA) implementat în anul 
2005 în parteneriat cu Centrul de Afaceri din Svistov, Bulgaria şi cu judeţul Giurgiu, care a urmărit specificul agricol al judeţului Teleorman, 
oraşului Svistov şi al judeţului Giurgiu. Rezultatul imediat al implementării acestui proiect a constat în înfiinţarea primei asociaţii agricole care în 
prezent gestionează 30.000 ha teren agricol (specificul asociaţiei fiind cultivarea cerealelor). După finalizarea proiectului, CRDA actualizează
permanent pagina de internet a proiectului, cu informaţii din domeniu şi aspecte preliminare privind organizarea târgurilor şi expoziţiilor în sectorul 
agricol. 

Fondul funciar în judeţul Teleorman are o suprafaţă totală de 578.978 hectare, iar suprafaţa agricolă măsura 499.175 hectare în anul 200827, 
pe parcursul perioadei analizate 2002-2008 înregistrând fluctuaţii pozitive şi negative, potrivit datelor prezentate în tabelul de mai jos. 
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2002 2008 
Suprafaţa totală a fondului funciar (ha) 578.978 578.978 
Suprafaţa agricolă (ha) 497.549 499.175 

Arabil 454.036 454.980
Păşuni 31.204 35.773
Fâneţe 717 845

Vii şi pepiniere viticole 11.072 7.427
Livezi şi pepiniere pomicole 520 150

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 28.718 29.735
Ape şi bălţi 16.959 15.538

Alte suprafeţe 35.752 34.530

Principalele culture - din suprafaţa cultivată în anul 2008 (367.091 ha, în scădere faţă de anul precedent), aproximativ 97% era în proprietate 
integral privată, iar principalele culturi, potrivit datelor statistice erau următoarele: 

- cereale pentru boabe (grâu şi secară, orz şi orzoaică, ovăz, porumb) 71,2%; 
- leguminoase pentru boabe (mazăre, fasole) 0,3%; 
- plante uleioase (floarea soarelui, soia etc.) 22%; 
- cartofi 0,4%; 
- plante de nutreţ 6,6%, 
- alte legume 1,8%. 
Culturile cu cel mai bun randament la nivelul judeţului Teleorman au fost identificate ca fiind rapiţa şi cerealele, cu precădere porumbul. 

Cultivarea pe suprafeţe mari a acestor plante energetice în judeţul Teleorman determină apariţia unităţilor de producere a biocombustibilului. 
Apicultura este o arie importantă a agriculturii în judeţul Teleorman, pentru care s-a dezvoltat un interes aparte, producţia agricolă de miere 

extrasă înregistrând performanţe deosebite, după producţia de carne şi lapte. Totodată, un exemplu care susţine acest domeniu este şi procesul de 
retehnologizare a fabricii de procesare miere din comuna Bragadiru din SE judeţului, care a presupus utilarea acesteia cu linii tehnologice 
achiziţionate prin intermediul fondurilor structurale. Un interes deosebit a fost manifestat şi pentru agricultura ecologică, potrivit datelor furnizate 
de Camera Agricolă Județeană, domeniu care a constituit tema numeroaselor campanii de informare şi sesiuni de instruire a fermierilor. 
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Sectorul zootehnic este reprezentat de creşterea păsărilor, porcinelor, ovinelor, bovinelor. În multe localităţi rurale, dar şi în oraşele în care 
agricultura reprezintă o ramură de tradiţie, creşterea animalelor este favorizată de o bază furajeră corespunzătoare. În ceea ce priveşte sectorul 
zootehnic, în unele comune creşterea animalelor pentru cetăţeni reprezintă o activitate practicată pentru consumul propriu, dar constituie şi o sursă
importantă de venit. Totodată, producţia animală realizată se situează la nivele relativ ridicate, problema majoră fiind legată de disfuncţionalităţile 
privind valorificarea principalelor produse. 

Producţia de lapte a înregistrat o creştere de 1,9 puncte procentuale în anul 2008 şi reprezintă 2,6% din media naţională. Producţia de ouă şi 
miere extrasă au înregistrat, de asemenea fluctuaţii pe parcursul perioadei şi reprezintă 3,6% şi respectiv, 2,8% din nivelul producţiei naţionale. 

La nivelul judeţului, principalele pieţe de desfacere sunt târgurile şi oboarele, precum şi agenţii economici care achiziţionează produse 
agricole. Târgurile săptămânale funcţionează în cele 5 oraşe şi 53 comune. O cantitate semnificativă de produse agricole este comercializată în 
municipiul Bucureşti. Numărul insuficient al pieţelor de desfacere reprezintă un element negativ care caracterizează sectorul agricol din judeţul 
Teleorman, întrucât producţia de legume şi fructe nu-şi găseşte desfacere în pieţe interne din judeţ, care să promoveze economia locală şi creşterea 
valorii adăugate a producţiei. 

Piscicultura se practică pe Dunăre şi apele curgătoare interioare, precum şi în iazurile şi heleşteele amenajate, însă este un sector al 
agriculturii aflat în declin. 

În concluzie, deşi terenurile agricole sunt caracterizate de un grad ridicat de fărâmiţare, ce indică dezvoltarea în continuare a agriculturii de 
subzistenţă, la nivelul judeţului a fost identificat un trend în asociere. În acest sens, autorităţile publice locale pot avea un rol important în 
consilierea şi informarea micilor proprietari de terenuri asupra beneficiilor unei agriculturi realizate la scară largă, prin forme asociative. 

De asemenea, în judeţul Teleorman sunt prezenţi şi producători şi procesatori importanţi, care aduc valoare adăugată sectorului agricol, prin 
asigurarea lanţului valoric producţie-procesare-comercializare 

3.5.3 Mediul antreprenorial 
Dezvoltarea antreprenorială în acest context de restructurare industrială și în criză economico-financiară actuală,constituie un element cheie 

care poate contribui semnificativ la crearea de locuri de muncă pentru comunităţile locale. Sectorul antreprenorial al judeţului Teleorman se poate 
caracteriza pe scurt prin: 

- creștere constantă în perioada dinainte de criză a numărului de firme (2005 - 2008), deși majoritatea sunt într-un sector cu valoare adăugată
scăzută, de exemplu comerţil cu amănuntul; în anul 2009 s-au înregistrat scăderi în toate domeniile, deși în comerţ valorile au variat foarte puţin; 

- sectorul servicii este puţin dezvoltat și diversificat; 
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- existenţa unui număr de terenuri disponibile pentru investiţii dar nefolosite, 
- lipsa culturii antreprenoriale atât în rândul tinerilor cât și în rândul persoanelor disponibilizate din activităţi industriale. 

3.5.4 Turism 
Cu toate că specificul cadrului natural al judeţului Teleorman este mai puţin expresiv, limitând posibilităţile de dezvoltare a turismului, 

există câteva zone cu potenţial pentru organizarea unor zone de agrement: Lunca Dunării, cu lacul Suhaia şi complexul lacustru din zona de 
confluenţă a râului Vedea cu Dunărea, pădurile de zăvoi din Lunca Oltului, Vedei şi Teleormanului, precum şi pădurile de stejar din apropierea 
municipiului Roşiorii de Vede (mai puţin afectate de procesul de despădurire de la nivelul întregului judeţ). 

Sursa datelor: Strategia de dezvoltare a judeţului Teleorman 2010 – 2020, INSSE Teleorman şi site-ul Consiliului Judeţean Teleorman 
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IV. PREZENTAREA MUNICIPIULUI ROŞIORII DE VEDE 

4.1 Localizare, relaţii în teritoriu şi suprafaţa teritorial - administrativă
 Municipiul Roşiorii de Vede este situat în partea vestică a judeţului Teleorman, în 
lunca râului Vedea, la o distanţă de 35 km faţă de municipiul de reşedinţă, Alexandria, la 
întretăierea paralelei de 44007' latitudine nordică cu meridianul de 250 longitudine estică. 

Municipiul Roşiorii de Vede se învecinează: 
- în partea de vest cu comuna Măldăieni; 
- în partea de sud cu comunele Peretu şi Troianu; 
- în partea de est cu comunele Vedea şi Drăgăneştii de Vede; 
- în partea de nord cu comuna Scrioaştea. 

 Municipiul Roşiorii de Vede este atât un nod rutier important datorită infrastructuriii 
de drumuri naţionale existente (DN 6 Alexandria - Craiova) şi drumuri europene (E 70), cât şi 
un nod de cale ferată, cel mai important din judeţ, datorită magistralei CF Bucureşti – 
Craiova. 
 Distanţe rutiere faţă de celelalte oraşe ale judeţului Teleorman şi faţă de marile oraşe 
din România: 

→ Alexandria      35 km 
→ Turu Măgurele     40 km 
→ Zimnicea      75 km 
→ Piteşti    100 km 
→ Craiova    100 km 
→ Bucureşti    120 km 
→ Timişoara    443 km 
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→ Cluj Napoca   428 km 
→ Rm. Vâlcea   167 km 
→ Tg. Mureş    387 km 
→ Bacău    427 km 
→ Braşov    248 km 
→ Constanţa    350 km 
→ Iaşi     531 km 
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4.2 Cadrul natural 
 4.2.1 Relieful 

Relieful municipiul Roşiorii de Vede este caracteristic părţii de centru - vest a Câmpiei Române despărţită în partea de răsărit de valea rîului 
Vedea în Găvan Burdea şi în partea de apus de Câmpia Boian. 

În zona Roşiorii de Vede, pe malul drept al râului care completează numele oraşului, 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 municipiului este fragmentată de văile râurilor Vedea, Bratcov şi Urlui. Intravăile sunt înguste, având lăţimea de numai 300 
– 1000 m între Vedea şi Bratcov sau 2 – 2,5 km între Bratcov şi Urlui. 
 Cea mai mare parte a caselor din municipiu sunt aşezate în lunca înaltă a râului Vedea, la altitudinea absolută de 82,5 m, însă cea mai mare 
parte a întreprinderilor industriale au fost ridicate pe vechea terasă vestică a râului, până la altitudinea de 99 m atingînd nivelul câmpiei care domină
teritoriul municipiului. 

4.2.2 Hidrografia 
 Câmpia din jurul municipiului este fragmentă de văile râului Vedea şi a pârârilor Bratcov şi Urlui. Municipiul Roşiorii de Vede este 
poziţionat pe malul drept al râului Vedea, care are o lungime totală de 215 km şi face parte din bazinul hidrografic al râului Vedea – Călmăţui. 
Datorită faptului că afluenţii râului îşi au izvoarele în zona deluroasă, regimul anualal acestora este nepermanent. Cursurile mijlocii şi cele inferioare 
devin permanente datorită aportului izvoarelor freatice.  
 Atât râul Vedea, cât şi pârâul Bratcov străbat partea de sud – est a intravilanului municipiului Roşiorii de Vede şi prezintă un curs meandrat, 
îndiguit parţial cu zone de risc de inundaţii între suprafeţele de sigurantă şi cele insulare. 
 În perioadele cu ploi masive şi de topire a zăpezilor se înregistrează creşteri ale debitelor acestor ape de suprafaţă cu caracter permanent, 
depăsind albia minoră. 
 Apele de suprafaţă sunt folosite în special pentru agricultură şi pentru alimentarea unităţilor industriale 

Apele subterane, înmagazinate în depozitele de nisipuri şi pietrişuri ale stratelor de Frăteşti la adâncimi de cca. 20 m şi în depozite aluviale 
nisipo - argiloase de terasă şi de luncă la adâncimi de până la 5 m. Apele subterane înmagazinate la adâncimi de cca. 20 m fac posibilă captarea prin 
puţuri forate. 
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 4.2.3 Clima 
 Municipiul Roşiorii de Vede aparţine zonei de climă de tip continental cu veri calde, ierni reci cu viscole rare şi frecvente intervale de 
încălzire, cu precipiaţii moderate, adesea sub formă de averse, cu influenţe ale climatului de luncă (veri calde şi ierni blânde). 

Temperatura media anuală este de 10°C, media celei mai calde luni, iulie fiind de +22,5°C, în timp ce media celei mai reci luni, ianuarie 
fiind de –3,2°C. Maximele absolute au fost înregstrate cu valori de +41,7°C (20.08.1945) şi –34,6°C (25.01.1942). 

Cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 562,0 mm. Caracteristicile vânturilor sunt date de poziţia municipiului faţă de masele 
pincipale 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 viteza 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. 

 4.2.4 Geologie 
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 care 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 m. ca principale 
caracteristici ale pămînturilor se remarcă: compresibilitatea redusă, gradul ridicat de consolidare, fiind totodată contractile şi sensibile la umezire. 

 4.2.5 Seismicitate 
Conform Legii nr.575/2001 apărută în M.O.nr.726/2001(anexa nr.3) municipiul Roşiorii de Vede este amplasat într-o zonă cu intensitate 

seismică de gradul VIII (exprimat în MSK). 

 4.2.6 Riscuri naturale 
 În această categorie se încadrează inundaţiile şi alunecările de teren. În cadrul teritoriului administrativ al municipiului Roşiorii de Vede au 
fost dentificate zone de risc natural prin inundaţii şi eroziuni de maluri. 
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 Inundaţii se produc pe cursul râului Vedea şi a pârâului Bratcov, care beneficiază de lucrări de indiguire şi regularizare, atât în zona 
municipiului, cât şi în amonte, pe anumite porţiuni. 

 4.2.7 Arii naturale 
Zonele verzi şi în special suprafeţele împădurite, ca ecosisteme complexe cu posibilităţi de autoreglare şi autoregenerare, au repercursiuni 

directe şi benefice asupra dezvoltării ecologice urbane. 
În municipiul Roşiorii de Vede suprafaţa totală a zonelor de parc, sport, agrement şi plantaţii naturale amenajate sau cu rol protector este de 

78 ha, reprezentând 6,77% din suprafaţa teritoriului intravilan. 
În municipiul Roşiorii de Vede suprafaţa totală a zonelor verzi este de 30,31 ha distribuită astfel: 
• 5 parcuri – 175092 mp; 
• 1 ştrand – 574 mp; 
• pădurea Terasa-Vedea – 30000 mp; 
• zona de agrement Vedea – 12000 mp; 
• spaţii verzi – 85400 mp. 

4.3 Istoric 
 Veche localitate, care a răzbit prin timp şi s-a dezvoltat chiar în condiţiile năvălirilor barbare, precum şi a pustiitoarelor invazii turceşti, 
aşezarea aceasta de pe Vedea a constituit un punct nodal de tranzit între lunca Dunării şi nesfârşitul Bărăgan. 

În urmă cu secole, târgul de atunci era o adevărată insulă demografică, în jur cu o salbă de sate bogate, în marea de păduri. De la est de Olt, 
până la râul Teleormanul, această pădure ancestrală avea un nume împrumutat de la migratorii turcomani, şi anume deliormani, de aici Telerman şi, 
mai târziu, Teleorman, nume al râului care va hotărnici, în timpul lui Mircea cel Bătrân, judeţul cu acelaşi nume. Dincolo de râul Teleorman se 
întindea pădurea Vlăsia, cu reţea întinsă şi deasă de ape, cu malurile populate de români. 
 În cuprinsul acestei păduri, pe dreapta râului Vedea, pe paralele de 450 latitudine nordică se afla aşezat târgul Ruşii de Vede, care abia în 
secolul al XX va purta oficial titulatura de Roşiorii de Vede. 
 Numele târgului este atestat documentar în secolul al XIV-lea sub forma ruşi, apoi Ruşi cu „i” scurt şi, în fine, Ruşii de Vede. Cea mai veche 
informaţie asupra denumirii scrise o avem dintr-o traducere din limba germană, scriere prilejuită de călătoria a doi pelerini, care au lăsat cu precizie 
itinerariul pe teritoriul Ţării Româneşti. 
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 În anul 1835, pelerinii germani Peter von Sparnau şi Urlich von Tennstädt trec pe la Târnovo, în Bulgaria, în Ţara Românească, iar de la 
Ozwista, Zimnicea de azi, ajung la Russenart, Ruşii de Vede, apoi prin Nuwestadt, Nerx, Langrrow sau Langernau, în ordine Slatina, Argeş, 
Câmpulung, şi pătrund în Ardeal. 

În secolul al XII-lea, în drumul lor către sud, spre ţinuturile bizantine, rutenii, galiţienii vor coborî pe cunoscutul drum al Oltului şi pe râul 
Vedea, ţinuturile de la est până la ruşi fiind ocupate de pecenegi şi cumani, iar aceşti galiţieni de la Halici vor fi consemnaţi de unele izvoare 
europene sub numele de ruşi, ceea ce va determina pe amintiţii pelerini să traducă numele aşezării Ruşii, prin Russenart, „locul ruşilor”. În realitate, 
toponimicul ruşi este de origine slavă bulgară, provenit prin traducere din limba latină. 

La jumătatea secolului al II-lea înainte de Hristos, geograful Ptolemeu din Alexandria, în tabelul oraşelor dacice, consemna o canabă romană
sub numele de „Pinus”, plasată de istorici pe locul oraşului de azi, denumirea referindu-se la coniferul „pin”, deşi geograful se gândise la pădurea 
din jur fără să-i ştie esenţa, pentru că arborele nu a crescut niciodată pe aceste meleaguri. Acelaşi geograf consemnează, însă, şi localitatea Pirum 
(peri, de la păr, arbor fructifer în limba latină) pe râul Vedea, afirmaţie îndreptăţită, pe de-o parte de frecvenţa numelui unui număr mare de sate din 
jurul oraşului – Peret, Perii-Râioşi, Perii-Broşteni, pe de altă parte de faptul că mai târziu bulgarii vor spune „chruşi” sau „hruşi”, adică „peret” sau 
„loc cu peri”, iar de aici românescul „ruş” sau „ruşi”, nume controversat al târgului al cărui sens, în realitate, s-a pierdut în timp. 

În vremea domniei lui Mircea cel Bătrân (1386-1418), are loc prima delimitare a ţinuturilor din cuprinsul Ţării Româneşti. Cu această
ocazie, târgul Ruşi devine reşedinţa judeţului Teleorman, un adevărat act de botez istoric al aşezării. 



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

„Planificare strategică revizuită în noul context socio - economic” cod SMIS 12922, proiect co-finanţat din Fondul Social European 

 prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007 - 2013

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman pentru perioada 2012 – 2020

34

  



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

„Planificare strategică revizuită în noul context socio - economic” cod SMIS 12922, proiect co-finanţat din Fondul Social European 

 prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007 - 2013

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman pentru perioada 2012 – 2020

35

Existenţa oraşului pe hărţile secolului al XVI-lea şi următoarele arată că era o localitate veche, dar cunoscută de autorii de hărţi. La 1507, în 
harta lui Nicolaus Germanus, „Tabula moderna”, se vede o localitate la nord de Dunăre, scrisă Prosscare şi care, după aşezarea geografică, este sigur 
Ruşii de Vede. La 1570, pe harta lui A. Ortelius, „Theatrum Orbie Terranum Antverpiae”, se vede înscrisul Ris la nord de Dunăre, în dreptul 
localităţii Nicopole. Or, aceasta nu poate fi decât Ruşii de Vede.  

În volumul „Istoricul cartografiei”, la 1630, pe harta numărul patru, apare localitatea Riche, la nord de Dunăre, la est de Olt, care nu poate fi 
decât Ruşii de Vede. Pe harta din 1630 a lui Petrus, Kaeerius, „Vetus descriptic Daciarum nec non Moesiarum”, se văd localităţile la est de Olt, 
Pinum-Arcina. Pe malul drept a lui Uros, se află Pinum, adică Ruşii de Vede. 

În mai toate hărţile din secolul al XVI-lea, avem forma „Ruşii” cu o grafie nesigură, ceea ce dovedeşte că se uitase chiar de atunci etimologia 
şi originea bulgară Chrus-Hrus-Peri-Pirum, şi se tindea să i se dea după etimologia populară şi fonetică o altă origine, de astă dată în legătură cu 
ruşii. 

Pe harta stolnicului Cantacuzino, din 1700, târgul Ruşii de Vede este notat „Ruşi”. Pe harta lui F. J. Ruhedorf, târgul Ruşii de Vede este 
notat „Rufs Vede”, aceasta pe la anul 1788. La 1781, pe harta anexată lucrării „Istoria Daciei Transalpine”, al lui Franz Joseph Sulzer, târgul este 
notat cu numele „Ruschy den Vedea”. Pe harta austriacă din 1785, referitoare la lupta de la Orşova, târgul Ruşii de Vede este notat „Rush”, iar pe 
harta austriacă din 1790 a locotenentului Specht este notat „Ruschvede”. Şi lista ar putea continua. 

În secolele XV - XVI, aşezarea cunoaşte o dezvoltate economică impetuoasă comparativ cu  multe dintre localităţile Câmpiei Muntene. 
Locuitorii din Ruşii de Vede erau agricultori, negustori, dar şi meseriaşi pricepuţi. În 1503, Ruşii de Vede apare în documente ca având relaţii de 
comerţ cu Braşovul. Relaţiile continuă şi în 1542, 1543,1546 şi vor continua încă multe secole. Viaţa social economică se desfăşoară în jurul 
mănăstirii Ruşii de Vede, pe care documentele de arhivă, cât şi mai toate cărţile medievale o evidenţiază. Ea a fost construită de călugări sârbi, 
izgoniţi de la sud de Dunăre de expansiunea otomană şi a fost întărită cu ziduri puternice de apărare de către Mircea cel Bătrân. Mănăstirea şi 
fortăreaţa erau necesare pentru apărarea vechii aşezări, care se afla pe o cale importantă de comunicare, ce lega Balcanii de Târgovişte şi 
Transilvania. 

Şi în vremea lui Mihai Viteazul, mănăstirea îşi păstrează rolul şi importanţa militară. Fortăreaţa mănăstirii constituia pivotul de apărare a 
liniei Dunării între râurile Olt şi Teleorman. Această fortăreaţă a fost martoră a evenimentelor din vremea lui Tudor Vladimirescu, din 1821. În 
chiliile ei, a găsit adăpost un grup de panduri conduşi de slugerul Dimitrache Borăscu, trimis de Tudor Vladimirescu cu ordinul de a apăra târgul 
Ruşii de Vede, reşedinţa judeţului Teleorman. 
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Importante evenimente au avut loc şi în timpul revoluţiei de la 1848, târgul Ruşii de Vede fiind aşezarea aflată în centrul evenimentelor. A 
doua zi după Adunarea de la Islaz, în piaţa oraşului Ruşii de Vede, populaţia a luat parte la „împuşcarea” Regulamentului Organic şi arderea 
„Arhondologiei”. 

Dârzenie în convingeri vor avea roşiorenii şi în continuarea marilor evenimente istorice care au trecut peste aceste meleaguri. Ei se vor 
manifesta în forţă şi cu prilejul luptei pentru unirea din 1859, fiind mândri că în Divanul Ad-hoc se aflau reprezentanţi ai oraşului. De asemenea, 
izbucnirea Războiului de Independenţă din 1877-1878 găseşte societatea roşioreană gata pregătită pentru a sprijini efortul de război, atât cu ofrande 
şi contribuţii economice, cât şi cu ostaşi care să lupte pe front. 

Viaţa economică este dominată de atelierele de cizmărie, tăbăcărie, câteva mori şi o presă de ulei. Comerţul se baza, în primul rând, pe 
produsele manufacturiere, dar se făcea şi comerţ la scară mare cu cereale. La 2 ianuarie 1887, Roşiorii de Vede devine şi nod feroviar, odată cu 
inaugurarea căii ferate Costeşti - Roşiori şi, mai apoi, în 12 septembrie 1887, a tronsonului Roşiori – Turnu Măgurele. 

În anii următori, se dau în exploatare şi tronsonul Roşiori – Alexandria, la 2 decembrie 1895, şi Alexandria – Zimnicea, la 1 iunie 1901. Prin 
deschiderea acestor tronsoane, Roşiorii de Vede se instalează definitiv în fruntea localităţilor care fac un comerţ intens cu cereale. 

După o perioadă de linişte şi prosperitate economică a oraşului, viaţa locuitorilor este afectată violent, în noiembrie 1916, când armatele 
germane ocupă localitatea şi impun un regim sever, care aduce „multe jale şi disperare în rândul populaţiei”. La Roşiorii de Vede are loc vestita 
„şarjă a căpitanului Corlătescu”, pildă de înalt patriotism. Pentru opoziţia făcută intrării trupelor germane în oraş roşiorenii sunt obligaţi să plătească
500.000 lei aur, refuzul însemnând bombardarea şi incendierea oraşului. Războiul din 1916-1918 a fost una dintre cele mai grele încercări la care a 
fost supusă populaţia românească, dar el ne-a adus împlinirea visului de veacuri, adică România Mare. 

Realizarea statului naţional – român şi modernizarea legislaţiei au influenţat pozitiv dezvoltarea economică a ţării şi, implicit, a oraşului 
Roşiorii de Vede. În 1933, în Roşiorii de Vede existau două ateliere de ţesătorie, nouă darace mecanice de lână, o fabrică de lichioruri, cinci fabrici 
de brânzeturi. Dar în oraş existau şi întreprinderi mari, cu mulţi salariaţi: Ţesătoria Teleorman, mori mecanice moderne, fabrica de ulei vegetal.  

Oraşul, în plină dezvoltare economică, avea cinci bănci: Banca Steaua, Banca de Credit Mărunt, Banca Financiară Română, Banca Carpaţi şi 
Banca de Credit Românesc.  

Al Doilea Război Mondial a adus un şir întreg de suferinţe şi mari pierderi roşiorenilor. La Aeroportul militar al oraşului a avut loc cea mai 
spectaculoasă capturare a unui detaşament german, petrecută în noaptea de 24 august 1944 şi săvârşită de armata română cu contribuţia roşiorenilor.  

Martorul atâtor evenimente importante din zbuciumata istorie a poporului român, de la începuturile sale şi până în prezent, cronica oraşului, 
risipită în paginile documentelor şi cărţilor, vorbeşte despre o civilizaţie importantă a locuitorilor acestor meleaguri. 



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

„Planificare strategică revizuită în noul context socio - economic” cod SMIS 12922, proiect co-finanţat din Fondul Social European 

 prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007 - 2013

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman pentru perioada 2012 – 2020

38

  



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

„Planificare strategică revizuită în noul context socio - economic” cod SMIS 12922, proiect co-finanţat din Fondul Social European 

 prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007 - 2013

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman pentru perioada 2012 – 2020

39

V. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE 

5.1 Demografie 
Conform datelor Servicilui Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor municipiul Roşiorii de Vede are în prezent o populaţie de 

34.185 locuitori, ceea ce reprezintă 8,5 % din populaţia judeţului Teleorman. 
În perioada 2002 – 2010 populaţia municipiului Roşiorii de Vede a avut următoarea evoluţie: 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
31849 33135 32553 32208 31793 31255 30448 30154 30052 

Grafic privind evoluţia populaţia de la recensământul din 2002 până în anul 2010 
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 5.1.1 Structura demografică
  5.1.1.1 Populaţia pe sexe 
 Populaţia pe grupe de sexe a cunoscut de la recensământul din 2002 următoarea evoluţie: 

2002 2004 2007 2006 2007 2009 2011 
Masculin 15514 15884 15729 15514 15251 14758 16679 
Feminin 16335 16669 16479 16279 16004 15690 17506 

Grafic privind structura populaţiei pe sexe şi evoluţia ei din 2002 până în 2011 
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  5.1.1.2 Populaţia pe grupe de vârstă
Populaţia pe grupe de vârstă conform datelor statistice de la Serviciul de Evidenţă a Populaţiei Roşioriii de Vede din 2011: 

0 – 6 ani 7 – 18 ani 19 – 25 ani 26 – 45 ani 46 – 67 ani Peste 67 ani 
Bărbaţi 1046 2093 1828 5561 4767 1384 
Femei 936 1981 1752 5324 5506 2007 
Total 1982 4074 3580 10885 10273 3391 

Grafic privind structura populaţiei pe grupe de vârstă
conform datelor preluate de la Serviciul de Evidenţă a Populaţiei al Municipiului Roşiorii de Vede 
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  5.1.1.3 Structura etnică
 La recensământul din 2002 structura etnică a populaţiei municipiului Roşiorii de Vede era următoarea, iar totalul populaţiei era de 31849 
locuitori: 

Etnie Număr locuitori 
Români 30699 

Maghiari 12 
Rromi 1113 

Ucrainieni 3 
Germani 9 

Ruşi/lipoveni 2 
Turci 4 

Bulgari 1 
Greci 1 
Evrei 1 

Armeni 1 
Altă etnie 3 

Etnie nedeclarată 0 
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Grafic privind structura etnică la recensământul din 2002 
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  5.1.1.4 Structura religioasă
 Conform datelor recensământului din 2002 municipiul Roşiorii de Vede avea următoarea structură religioasă:  

Religie Număr locuitori 
Ortodoxă 31264 

Romano – catolică 17 
Reformată 8 

Penticostală 12 
Greco – catolică 9 

Baptistă 116 
Adventistă de ziua a şaptea 275 

Musulmană 5 
Creştină după Evanghelie 12 

Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană 3 
Evanghelică 51 
Altă religie 7 
Fără religie 38 

Atei 12 
Religie nedeclarată 20 
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Grafic privind structura religioasă la recensământul din 2002 
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  5.1.1.5 Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii, în anul 2009 
 Mişcarea naturală a populaţiei este un fenomen biologic - social aflat sub influenţa unor evenimente demografice pure, naşterea şi decesul. 
Mişcarea naturală exprimă procesul de reînnoire al unei populaţii de tip închis, nesupuse fluxurilor migratorii. Indicatorul care sintetizează mişcarea 
naturală a populaţiei este sporul natural (∆n = N-M unde N este numărul născuţilor vii iar M numărul deceselor) 
 În judeţul Teleorman mişcarea populaţiei, pe medii, la nivelul anului 2009 a constat în:

Judeţul Teleorman Total Urban Rural 
Date absolute (număr) 

Născuţi vii 3341 1299 2042 
Decese 7130 1444 5686 
Sporul natural -3789 -145 -3644 
Căsătorii 1924 831 1093 
Divorţuri 555 277 278 
Născuţi - morţi 21 10 11 

Rate (la 1000 locuitori) 
Născuţi vii 8,3 9,6 7,6 
Decese 17,7 10,6 21,2 
Sporul natural - 9,4 - 1,0 - 13,6 
Căsătorii 4,7 6,1 4,0 
Divorţuri 1,37 2,04 1,04 

Născuţi –morţi la 1000 născuţi (vii + morţi) 6,2 7,6 5,3 
Decese la o vârstă sub 1 an la 1000 născuţi vii 10,1 9,2 10,7 
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 Municipiul Roşiorii de Vede a înregistrat în perioada 2005 – 2009 următorul spor natural: 

2005 2006 2007 2008 2009 
Născuţi vii 296 272 255 308 306 
Decedaţi 357 351 335 312 247 
Sporul natural - 61 - 79 - 80 - 4 - 41 

Şansele de revigorare a demografie prin creşterea numărului de naşteri va fi scăzută, fapt demonstrate în ultimii ani atât prin evoluţia 
demografie în celelalte ţări europene, cât şi prin evoluţia demografică din ţara noastră, implicit la nivelul judeţului Teleorman. 

  5.1.1.6 Migraţia internă
 Mişcarea migratorie internă reprezintă totalitatea deplasărilor însoţite de schimbarea definitivă a domiciliului între unităţi teritorial – 
administrative ale ţării. Această mişcare este corelată cu prodesele de dezvoltare şi schimbările economice, de structură socială sau de calitatea a 
vieţii. Alături de mişcarea naturală a populaţiei contribuie la creşterea sau scăderea populaţiei, dată de soldul migratoriu. 
 La nivelul judeţului Teleorman migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii, în anul 2009 a fost următoarea: 

Judeţul Teleorman Plecaţi Sosiţi Sold 
Total, din care: 6219 5464 - 755 

Urban 2490 1566 - 924 
Rural 3729 3898 + 169 

 5.1.3 Disfuncţionalităţi privind evoluţia şi structura populaţiei, modul de ocupare a resurselor de muncă
Populaţia municipiului este şi va fi afectată în viitor de următoarele fenomene demografice cu efecte asupra situaţiei economico – sociale: 
● Reducerea populaţiei active şi creşterea numărului de persoane inactive (elevi, pensionari, casnice) va afecta dezvoltarea economică a 

oraşului. 
● Îmbătrânirea populaţiei va pune probleme pentru asigurarea corespunzătoare cu servicii sociale şi medicale. 
● Numărul mic de tineri şi creşterea numărului de persoane în vârstă va afecta înlocuirea simplă a generaţiilor. 
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● Creşterea în viitor a problemelor sociale şi economice legate de populaţia cu vârsta peste 65 de ani. 
● Reducerea forţei de muncă la nivelul localităţii, datorită plecării populaţiei active la muncă în alte ţări. 
● Plecarea părinţilor la muncă în alte ţări, lăsându-şi copiii în grija bunicilor sau a altor persoane, creează probleme sociale şi de educaţie 

foarte grave. 
● Elaborarea de politici şi proiecte sociale la nivelul administraţiei locale, care au în  vedere ameliorarea şi rezolvarea problemelor sociale 

ale populaţiei. 
● Creşterea numărului de populaţie de etnie rromă conduce la încurajarea unei părţi a populaţiei să nu muncească , ”se poate şi aşa” 

conducând la creşterea numărului de ,,întreţinuţi” social. 

 5.2 Suprafaţa teritorial administrativă
Municipiul Roşiorii de Vede se întinde pe o suprafaţă de 7258 ha, ceea ce reprezintă 1,24 % din suprafaţa totală a judeţului Teleorman. 
Structura suprafeţei administrativ teritoriale a municipiului Roşiorii de Vede este următoarea: 

Suprafaţa totală: 7258 ha 
Intravilan 1152,5 ha 
Extravilan 6105 ha 
Teren arabil 5437 ha 
Păşune 675 ha 
Pădure 

din care: 
- în proprietatea Consiliului Local 

245 ha 

3 ha 
Bălţi (iazuri) 

din care: 
- Iazul Mare 
- Iazul Mic 
- Iazul CAP 
- Iazul Vadu Vacii 

37,51 ha 

16,9 ha 
6,91 ha 
6,24 ha 
7,46 ha 



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

„Planificare strategică revizuită în noul context socio - economic” cod SMIS 12922, proiect co-finanţat din Fondul Social European 

 prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007 - 2013

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman pentru perioada 2012 – 2020

49

Teritoriul unităţii administrativ - teritoriale Roşiorii de Vede este constituit din: 
A - terenuri intravilane în suprafaţă de 1152,5 ha. Perimetrul intravilan este compus din terenuri aparţinând domeniului public de interes local, 
domeniului privat al persoanelor fizice şi juridice. 
B - terenuri situate în extravilan, după cum urmează: 

a) terenuri agricole cu diverse categorii de folosinţă în suprafaţă totală de 5957,5 ha; 
b) terenuri silvice în suprafaţă de 245 ha; 
c) terenuri aflate permanent sub ape (respectiv iazurile de pe râul Urlui şi albia minoră a râului Vedea în suprafaţă de 41,68 ha. 

 5.3 Infrastructura 
  5.3.1 Infrastructura de transport 
 Accesul în Municipiul Roşiorii de Vede se poate face astfel: 

→ pe drumul naţional DN 6 (E 70) Bucureşti – Alexandria - Roşiorii de Vede – Craiova (km 119+150 – km 119+900 ), drum care 
traversează localitatea de la est la vest, 

→ pe drumul naţional DN 65 A Roşiorii de Vede – Turnu Măgurele 
→ pe drumul judeţean DJ 612 A Cringeni – Roşiorii de Vede – Văcăreşti, drum care traversează localitatea de la sud la nord. 

 Municipiul Roşiorii de Vede se leagă de reţeaua feroviară naţională prin calea ferată normală dublă electrificată Bucureşti – Craiova şi calea 
ferată normală simplă neelectrificată Roşiorii de Vede – Alexandria şi Roşiorii de Vede – Turnu Măgurele. 
 Municipiul Roşiorii de Vede are două gări, respectiv Gara CFR Roşiorii Nord pe linia CF Bucureşti – Craiova şi Gara CFR Roşiorii Est de 
unde pleacă trenurile pe liniile Roşiorii de Vede – Alexandria şi Roşiorii de Vede – Turnu Măgurele. 
 Cele două gări asigură necesităţile populaţiei, deservind atât traficul de personae, cât şi cel de mărfuri. 

Pentru reducerea transbordărilor, din staţia C.F. sunt realizate linii de legătură normale simple cu principalele unităţi economice ale 
municipiului. 
 Căile de comunicaţie şi transport care deservesc teritoriul administrativ al municipiului Roşiorii de Vede acoperă necesităţile actuale de 
trafic numai sub aspect cantitativ şi mai puţin calitativ. 

Drumul naţional DN 6 (E 70) oferă condiţii bune de circulaţie, datorită stării tehnice a carosabilului aflat în stare bună în urma lucrărilor de 
reabilitate realizate. 
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Drumul naţional DN 65 A pe tronsonul care străbate teritoriul intravilan oferă condiţii bune de circulaţie, starea tehnică a carosabilului fiind 
în stare bună. 
 Drumul judeţean DJ 612 A oferă condiţii mediocre de circulaţie atât datorită stării tehnice a sistemului rutier, cât şi a elementelor geometrice 
şi a lipsei lucrărilor periodice de întreţinere. 
 Pe toate categoriile de drumuri se remarcă existenţa unor tronsoane unde lipsesc acostamentele şi fâşiile de siguranţă. 
 Se remarcă lipsa lucrărilor de întreţinere care să asigure viabilitatea lucrărilor de artă, precum şi colectarea şi evacuarea apelor pluviale din 
zona drumurilor.  

Circulaţia pe căile ferate din teritoriu se desfăşoară în condiţii normale. 
 Căile de comunicaţie şi transport ale municipiului Roşiorii de Vede satisfac în prezent o bună parte a necesităţilor, dar în condiţii 
necorespunzătoare, în special în sectoarele cu străzi nemodernizate. 

Sunt de remarcat următoarele aspecte: 
- starea proastă a carosabilului la străzile modernizate în special în zona ansamblurilor de locuinţe şi lipsa îmbrăcăminţilor rutiere moderne la 

un număr destul de mare de străzi reprezentând 52,29 % din reţeaua stradală existentă la nivelul municipiului; 
- lipsa trotuarelor, a marcajelor şi indicatoarelor rutiere corespunzătoare; 
- lipsa şanţurilor şi rigolelor şi întreţinerea necorespunzătoare a celor existente  pentru a asigura o scurgere corespunzătoare a apelor pluviale; 
- lipsa spaţiilor pentru parcare special amenajate; 
- lipsa lucrărilor permanente pentru întreţinerea sistemului rutier şi a lucrărilor de artă aferente; 
- străzi înguste care nu pot asigura desfăşurarea traficului  în dublu sens. 

  5.3.2 Alimentarea cu apă şi canalizarea 
 Municipiul Roşiorii de Vede dispune de un sistem de alimentare cu apă compus din următoarele:

 - captare apă; 
 - staţie de tratare; 
 - conducte de aducţiune; 
 - reţele de distribuţie. 

 Alimentarea cu apă a municipiului se face în sistem centralizat din sursă subterană prin fronturi de captare existente pe suprafaţa comunei 
Măldăieni, astfel: 
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  - captare din 28 de puţuri de adâncime, cu sistem de tubaj metalic, cu adâncimea variind între 82 si 90 m, cu un debit de 5-6 l/s, 
dintre care 23 de puţuri sunt de exploatare şi 5 de supraveghere 
  - frontul de captare uzina de apă compus din 13 puţuri de adâncime, 12 de exploatare şi 1 de supraveghere. 
 De la uzina de apă pleacă o aducţiune compusă din două fire, executate din ţevi de oţel Dn 250 mm şi conducta de azbociment Dn 500 mm. 
Din acestea se ramifică reţelele de distribuţie pe străzile municipiului, lungimea totală a conductelor fiind de 48,059 km 61,48 km. Presiunea în 
conductele de aducţiune este asigurată prin pompare. Pe străzile principale au fost prevăzuţi un număr de 136 hidranţi de incendiu de tip subteran, 
de diametru 3’’. 
 Gradul de acoperire al municipiului în ceea ce priveşte alimentare cu apă este de 69 %, fiind branşate un număr de 20854 locuitori. 
 Deficienţele sistemului de alimentare cu apă constau în faptul că conducta de aducţiune are o durată de funţionare depăşită, iar materialelul din 
care este realizată este impropriu transportului apei, conform standardelor în vigoare, necesitând şi foarte multe intervenţii pentru a putea fi păstrate 
în funcţiune. De asemeni, conductele de distribuţie din oţel şi azbociment necesită a fi înlocuite. 
 Sistemul de canalizare şi epurare a apelor menajere are următoarea componenţă: 
   - reţele de canalizare executate în cea mai mare parte din beton în lungime totală de 26,135 km; 
   - reţele de canalizare din PVC în lungime de 0,835 km; 
   - staţie de epurare a apelor uzate menajere. 
 Reţelele de canalizare au diametrele între 250 şi 600 mm. Aceste reţele sunt racordate la un colector principal de canalizare, executat din 
tuburi de beton Dn 800 mm, care conduce apele uzare la staţia de epurare, amplasată la ieşirea din oraş, în apropiere de râul Vedea. Nu există sistem 
de canalizare pe toate străzile municipiului. 
 Pe un număr redus de străzi există reţele de transport a apelor uzate de canalizare pluvială, acestea sunt executate din beton, cu diametre între 
300 - 600 mm şi două colectoare principale de diametre 800 - 1500 mm situate pe străzile 1 Decembrie şi Mărăşeşti în lungime de 4,535 km care 
conduc apele uzate în râul Vedea. Apele uzate pluviale sunt colectate cu ajutorul rigolelor şi a 169 guri de scurgere. 
 Gradul de acoperire al reţelei de canalizare în municipiul Roşiorii de Vede este de 56 %, populaţia branşată la canalizare fiind de 17180 
locuitori. 
 Deficienţele sistemului de canalizare constau în starea tehnică precară a reţelei actuale cauzată atât de vechimea ei, cât şi de materialele 
utilizate la momentul executării conductelor. 
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  5.3.3 Alimentarea cu gaze naturale 
Municipiul Roşiorii de Vede beneficiază de reţea de distribuţie a gazelor naturale, alimentarea realizându-se printr-o staţie SRM, staţie de 

reglare – măsurare de predare, racordată la conducta magistrală de transport Corbu – Turnu Măgurele. Staţia are capacitate de reglare de 22.000 
Nmc/h şi funcţionează într-o treaptă de reglare de la presiune înaltă la presiune medie. Reţeaua de repartiţie, reţeaua de gaze de presiune medie are o 
lungime de 2.980ml şi este realizată subteran din conducte de otel. Din aceste reţele se alimentează zona industrială, Spitalul TBC şi SRMS (staţia 
de reglare de sector) care funcţionează într-o treaptă de reglare de la presiune medie la presiune redusă şi are o capacitate maximă de reglare de 
16.000Nmc/h. În aval de SRS se extinde sistemul de distribuţie gaze naturale în regim de presiune redusă, realizat din conducte de polietilena PEHD 
SDR 11. 

  5.3.4 Iluminatul public 
Reţeaua de iluminat public are o lungime totală de 80 km şi un procent de acoperire al oraşului de 90 %. Modernizările care au fost efectuate 

au constat în înlocuirea a 500 lămpi de iluminat 

  5.3.5 Energia termică
În municipiul Roşiorii de Vede există un număr de 9 centrale termice de cvartal de putere mare şi 21 centrale termice montate la instituţii 

publice de putere mică. Reţeaua de transport a agentului termic şi conductele de distribuţie au o lungime de 22690 ml cu o durată depăşită de 
uncţionare, unele având o vechime de peste 30 de ani, realizate din ţeavă de oţel care necesită înlocuire cu ţeavă preizolată. 

  5.3.6 Energia electrică
Alimentarea cu energie electrică se realizează din Sistemul Energetic Naţional prin intermediul liniei electrice LEA 110 kV. Consumatorii 

casnici, social - edilitari şi agenţii economici sunt alimentaţi cu energie electrică din două staţii de transformare 110/20Kv şi prin intermediul 
posturilor de transformare de tip PCZ, PTA, PTAB şi PTM, care sunt bine distribuite pe teritoriul municipiului, reuşind să alimenteze cu energie 
electrică, în condiţii corespunzătoare toţi consumatorii existenţi. Reţeaua electrică destinată consumatorilor este, în general, bună şi este montată pe 
stâlpi de beton şi lemn. 
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  5.3.7 Transportul public 
Administraţia publică nu dispune de un serviciu de transport public propriu. Transportul public se realizează cu microbuze în sistem privat, 

pe un singur traseu, Barieră – Gară, ceea ce atrage nemulţumirea populaţiei deoarece nu acoperă toate zonele municipiului. 

 5.4 Mediu 
  5.4.1 Calitatea mediului (apă, aer, sol) 

Calitatea apelor poate fi deteriorată prin deversări de reziduuri necontrolate direct în apele curgătoare de la unităţi de producţie şi gospodării 
individuale. Calitatea apelor subterane poate fi alterată din pricina lipsei reţelei de canalizare pe întreg teritoriul municipiului şi folosirii în 
gospodării la foselor impropriu realizate. 

Calitatea aerului poate fi alterată din cauza traficului rutier prin emisia de noxe, praful datorat străzilor parţial asfaltate sau neasfaltate.  
Calitatea solului poate fi alterată datorită depozitării necontrolate a deşeurilor menajere produse în gospodării şi unităţi de producţie sau 

comerciale care refuză încheierea contractelor de salubritate. 

  5.4.2 Gestionarea deşeurilor 
Rampa de deşeuri menajere este închisă şi necesită reecologizare. Urmează să fie realizat un depozit ecologic la Mavrodin şi puncte de 

colectare. Deşeurile provenite din construcţii şi demolări, sunt constituite din două componente individuale: deşeuri din construcţii şi deşeuri din 
demolări. Aceste deşeuri provin din infrastructura construcţiilor şi clădirilor, total sau parţial demolate, din reparaţia drumurilor etc. 

Deşeurile provenite din construcţii şi demolări au fost identificate ca o prioritate a fluxului de deşeuri de către UE. Datorită volumului mare 
de deşeuri provenite din construcţii şi  demolări este necesar un spaţiu mare de depozitare. Aceste deşeuri necesită resurse şi tehnologii pentru 
separarea şi recuperarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări, tehnologii accesibile şi în general puţin costisitoare. 

Anumite cantităţi de deşeuri provenite din construcţii şi demolări sau materiale escavate pot fi utilizate ca material de acoperire pentru 
straturile sau drumurile interioare din depozite de deşeuri. Această activitate rezultă din colaborarea dintre depozite şi companiile de construcţii din 
judeţele Regiunii şi Consiliile Judeţene. 

Deşeurile provenite din construcţii şi demolări reprezintă aproximativ 25 % din deşeuri , ele provenind în mare parte din demolări şi renovări 
ale clădirilor vechi. Sunt alcătuite din materiale cum ar fi cărămizi, beton, lemn, sticlă, metale, plastic, solvenţi, azbest, sol excavat, multe din ele 
putând fi reciclate într-un fel sau altul. 
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  5.4.3 Parcuri şi spaţii verzi 
Grădina Publică a fost amenajată în anul 1877 la intersecția Căii Oltului cu Bulevardul Victoria actual Republicii, pe terenurile donate de 

Nicolae Butculescu şi ocupa în anul 1934 o suprafaţă de 1,9 ha, iar în 1969 a fost extinsă cu încă un hectar. 
Parcul Tineretului plasat în 1957 lângă stația CFR Roșiori Nord, devine Parcul Nicolae Bălcescu din 1969. 
Spaţiile verzi şi de agrement sunt insuficiente conform normelor europene şi nu sunt corespunzător amenajate. 
În sprijinul amenajării spaţiilor verzi în municipiul Roşiorii de Vede funcţionează Sera de Flori aparţinând administraşiei publice care 

produce material floricol. 
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  5.4.4 Situaţii de urgenţă
În municipiul Roşiorii de Vede funcţionează servicii de urgenţă profesioniste. Detaşamentul de Pompieri Roşiorii de Vede deţine următoarea 

logistică: 
 Resurse umane: 
    - ofiţeri: 2 
    - servanţi: 108 
    - şoferi: 28 
    - maistru militar: 1  
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 Resurse materiale: 
    - maşină de intervenţie cu apă şi spumă: 4 
    - autoscară: 1 
    - maşină de descarcerare: 1 
    - autocamion: 1 
    - salvare: 1 
    - A.P.I.C 

5.5 Sănătatea 
5.5.1 Infrastructura de sănătate 

  5.51.1 Spitale 
 În municipiul Roşiorii de Vede funcţionează spitalul municipal cu o capacitate de 303 paturi, din care 283 pentru acuţi şi 20 pentru cronici. 
Spitalul este situat în apropierea drumului european E 70. Spitalul municipal funcţionează în două locaţii aflate la 2 km distanţă una de cealaltă. 
Structura clădirilor este de tip monobloc (P + 5) construită în anul 1987 şi pavilionar, clădiri care datează din anul 1898, respectiv 1975. 

 Structura spitalului este următoarea: 

Secţia / compartimentul Număr paturi Număr cabinete ambulatoriu de specialitate 
A.T.I. 15 - 
Boli infecţioase 25 1 
Chirurgie generală 25 1 
Medicină internă 45 1 

- din care cardiologie 10 1 
Neonatologie 12 - 
Neurologie 30 1 
Obstretică - ginecologie 50 1 
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- din care spital de zi 5 
Oftalmologie 15 1 
Oncologie 13 1 
Ortopedie – traumatologie 10 1 
Otorinolaringologie 15 1 
Pediatrie 28 1 

- din care terapie acută 3 
Recuperare, medicină fizică ţi balneo 20 1 
Total spital 303 
Bloc operator 
Dermatologie 1 
Neuropsihiatrie infantilă 1 
Psihiatrie 1 
Planificare familială 1 
Radioterapie 1 
CPU 1 
Farmacie 
Sterilizare 
Radiologie şi imagistică Deservesc atât secţiile 
Cabinet stomatologic cu paturi, cât şi ambulatoriu 
Laborator analize medicale 
Serviciu anatomie patologică

Laborator RMFB 
SPCIN 
Aparat funcţional 
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  5.5.1.2 Policlinici 
 În cadrul spitalului ambulatoriul de specialitate cuprinde 17 specialităţi. 

  5.51.3 Dotări cu aparatură şi echipamente medicale 

Nr. 
Crt. 

Denumire aparat / echipamente Secţie Bucăţi 

1 Aparate de anestezie ATI 4 
2 Aparat electroterapie 2 canale BTL - 5620 BFT 1 
3 Aparat magnetoterapie 2 canale BTL - 5920 BFT 1 
4 Aparat multifuncţional BFT 1 
5 Aparat respiraţie asistată ATI 1 
6 Aparat terapie ultrasunete BTL - 5710 BFT 1 
7 Aparat termostat 25 l laborator 1 
8 Aparat unde scurte BTL - 20 BFT 1 
9 Aparat rontgen diagnostic Duo Diagnost radiologie 1 
10 Aparat rontgen radiografie Qombigraf Quadro radiologie  1 
11 Analizor de hematologie până la 18 parametri laborator 1 
12 Analizor biochimic până la 80 probe/oră laborator 1 
13 Analizor automat de biochimie laborator 1 
14 Aspirator chirurgical ORL 1 
15 Aspirator chirurgical ambulatoriu 1 
16 Aspirator intrauterin obstretică 1 
17 Aspirator nou născuţi neonatologie 1 
18 Aspirator secreţii portabil CPU 1 
19 Audiometru MA52 ORL 1 
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20 Balon de resuscitare neonatologie 1 
21 Bicicletă kinetoterapie BFT 1 
22 Cardiotocograf ginecologie 1 
23 Cardiotocograf pentru nivelul 5 obstretică 1 
24 Centrifugă electrică  laborator 2 
25 Coagulometru COATRON M1 laborator 1 
26 Defibrilator automat TEC 7621 K interne 1 
27 Defibrilator automat + monitor funcţii vitale TEC 7731 K CPU 1 
28 Defibrilator cu monitor CPU 1 
29 Detector doppler fetal mobil obstretică 1 
30 Echipament pentru sterilizare staţia sterilizare 1 
31 Eco Doppler imagic 5000 KONTRON neurologie 1 
32 Ecograf CHISON 8300 + monitor ginecologie 1 
33 Ecograf MINDRAY OP - 1100 interne 1 
34 EKG portabil 3 canale BTL 08SD3 ATI, neurologie, interne 3 
35 Electrocardiograf CPU 1 
36 Electrocauter chirurgie, ortopedie 2 
37 Electroencefalograf ambulatoriu 1 
38 Endoscop pentr endoscopie digestivă superioară chirurgie  1 
39 Frigider pentru corpuri patologică 1 
40 Histeroscop ginecologie 1 
41 Holter ABPM interne 1 
42 Holter EKG 2 canale Interne  2 
43 Hotă laminară laborator 1 
44 Incubator standard neonatologie 1 
45 Injectormat pediatrie 2 
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46 Injectomat CPU, interne 2 
47 Instalaţie radiologică dentară KODAC 2100 radiologie 1 
48 Lampă mobilă de examinare CPU 1 
49 Lampă mobilă pentru fototerapie neonatologie 1 
50 Lampă operaţie ortopedie, ginecologie, chirurgie 4 
51 Laringoscop cu lame pentru nou născuţi neonatologie 1 
52 Laringoscop cu set de lame CPU  1 
53 Masă autopsie patologică  1 
54 Masă chirurgicală mobilă QA 4 chirurgie 1 
55 Masă ginecologică ginecologie 1 
56 Masă radiantă standard pentru resuscitare neonatologie 1 
57 Masă standard pentru obstretică-ginecologie obstretică 1 
58 Maşină automată developat X – RAY PROCESOR GIMAD 395 S / N 

8372 
radiologie 1 

59 Microscop MC 400 patologică 1 
60 Monitor ECG +pulsoximetru Interne. CPU 4 
61 Monitor EKG non invaziv TA CPU 3 
62 Monitor EKG pentru copii Pediatrie  1 
63 Monitor funcţii vitale ortopedie, chirurgie, ATI 9 
64 Motor multifuncţional ortopedic ortopedie 1 
65 Otoscop - oftalmoscop CPU 1 
66 Pompă perfuzie pediatrie 2 
67 Pulsoximetru adulţi ATI 1 
68 Pulsoximetru standard pentru copii neonatologie 1 
69 Set resuscitare CPU 1 
70 Sistem de ventilaţie cu presiune pozitivă neonatologie 1 
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71 Spirometru KOKO LEGEND Interne 1 
72 Stepper BFT 1 
73 Trailer hidraulic patologică 1 
74 Trusă autopsie patologică 1 
75 Trusă endoscopie diagnostic ORL ORL 1 
76 Ventilator transport CPU, ATI 2 

5.5.2 Resurse umane 
 Resursele umane ale spitalului municipal înregistrate la data de 31 august 2011: 

Număr  Număr  
posturi 

aprobate 
Medici Alt 

personal 
medical 
superior 

Asistenti 
medicali 

Alte 
categorii 

posturi 
aprobate 

Medici Alt 
personal 
medical 
superior 

Asistenti 
medicali 

Alte 
categorii 

Spital 433 51 9 184 189 347 44 8 147 148 
din care 
rezidenti 

13 

Ambulatoriu 27 10 - 17 - 12 4 - 7 1 
din care 
rezidenti 

2 

Total 460 61 9 201 189 359 48 8 154 149 

 Resursele umane din cadrul dispensarelor: 
    ■ 5 cadre medii – cabinet medical şcolar aflat în ambulatoriul spitalului 
    ■ 1 medic – cabinet şcolar de stomatologie aflat la Liceul Economic 
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5.5.3 Sistemul privat 
 Sistemul privat este prezent pe teritoriul municipiului Roşiorii de Vede având următoarea structură şi resurse umane: 
►societăţi medicale: 6, din care: 

- 4 medicină primară (8 medici de familie) 
- 1 medicină dentară  
- 1 laborator clinic şi cabinet medical de specialitate 

►centru de diagnostic şi tratament: 1 (cabinet medical de specialitate) 
►cabinete medicale individuale: 33, din care: 

- 15 medicină de specialitate 
- 10 medicină dentară
- 8 medicină primară

5.5.4 Deficienţe 
 Sistemul sanitar din municipiul Roşiorii de Vede se confruntă cu probleme legate de lipsa personalului, în special pe secţiile de ATI şi 
medicină de urgenţă, cât şi salarizarea slabă care conduce la scăderea interesului specialiştilor pentru ocuparea posturilor vacante. 

5.5.5 Oportunităţi 
Spitalul municipal dispune de spaţii libere (pavilioane şi spaţii verzi) pe care le poate închiria sau poate înfiinţa noi secţii. 

5.6 Educaţie şi cultură
 5.6.1 Educaţie 
 În Municipiul Roşiorii de Vede funcţionează un număr de 18 unităţi de învăţământ preuniversitar, după cum urmează: 
  ► Învăţământ preşcolar (gradiniţe) 
  ► Învăţământ liceal, postliceal şi profesional. 
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 Efectivul elevilor pe categorii de învăţământ: 

Învăţământ preşcolar Învăţământ primar Învăţămînt gimnazial Învăţământ liceal 

801 1057 1090 4486 

Grafic privind efectivul din intituţiile de învăţământ din Municipiul Roşiorii de Vede 

Efectivul elevilor înregistraţi în învăţământul roşiorean
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Situaţia privind numărul de elevi pe nivelul de învăţământ, filieră, profil, specializare / domeniu 

Nr. Crt Denumire instituţie Nivel / filieră / profil Forma de învăţământ Număr elevi 
1 2 3 4 5 
1 Gradiniţa nr.1     197 

   învăţământ preşcolar cu program normal zi 81 
   învăţământ preşcolar cu program prelungit / săptămânal zi 116 

2 Gradiniţa nr. 2     59 

   învăţământ preşcolar cu program normal zi 59 
3 Gradiniţa nr. 3     65 

   învăţământ preşcolar cu program normal zi 40 
   învăţământ preşcolar cu program prelungit / săptămânal zi 25 

4 Gradiniţa nr. 4     208 

   învăţământ preşcolar cu program normal zi 79 
   învăţământ preşcolar cu program prelungit / săptămânal zi 129 

5 Gradiniţa nr. 5     59 

   învăţământ preşcolar cu program normal zi 59 
6 Gradiniţa nr. 6     117 

   învăţământ preşcolar cu program normal zi 117 
7 Gradiniţa nr. 7     96 

   învăţământ preşcolar cu program normal zi 96 
8 Şcoala Mihai Eminescu     754 

   învăţământ primar normal zi 364 
   învăţământ primar step by step zi 42 
   învăţământ gimnazial zi 348 

9 Şcoala Al. Depărăţeanu     316 

   învăţământ primar zi 106 
   învăţământ primar "A doua şansă" zi 10 
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   învăţământ gimnazial zi 158 
   învăţământ gimnazial "A doua şansă" zi 42 

10 Şcoala Gala Galaction     166 

   învăţământ primar zi 99 
   învăţământ gimnazial zi 67 

11 Şcoala nr. 4     210 

   învăţământ primar zi 90 
   învăţământ gimnazial zi 120 

12 Şcoala nr. 5     80 

   învăţământ primar zi 80 
13 Şcoala Zaharia Stancu     572 

   învăţământ primar zi 266 
   învăţământ gimnazial zi 306 

14 Grupul Scolar Agricol     799 

   învăţământ liceal filiera tehnologică zi 395 
   învăţământ liceal filiera tehnologică seral 374 
   învăţământ liceal filiera teoretică seral 30 

15 Colegiul Tehnic Anghel Saligny     1261 

   învăţământ liceal teoretic zi 108 
   învăţământ liceal vocaţional zi 30 
   învăţământ liceal tehnologic zi 817 
   învăţământ liceal tehnologic seral 254 
   învăţământ liceal teoretic fr 20 
   învăţământ liceal tehnologic fr 32 

16 Liceul Econimic Administrativ     1013 

   învăţământ liceal teoretic zi 56 
   învăţământ liceal tehnologic zi 957 
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17 Colegiul Naţional Anastasescu     952 

   învăţământ gimnazial zi 49 
   învăţământ liceal teoretic zi 903 

18 Grup  Şcolar Auto     410 

   învăţământ liceal tehnologic zi 410 

TOTAL GENERAL 7334 

 5.6.2 Cultură
  5.6.2.1 Casa de cultură

Mişcarea culturală şi artistică din Roşiorii de Vede a fost stimulată şi susţinută adesea de numeroase societăţi şi asociaţii culturale care şi-au 
împlinit menirea difuzând valorile culturale, artistice şi ştiinţifice ale românilor. Organizată din iniţiativa unor persoane sau grupuri care au înţeles 
rolul culturii în păstrarea identităţii naţionale, aceste societăţi şi asociaţii culturale şi artistice s-au bucurat, de-a lungul vremii, de sprijinul 
Administraţiei locale.  

Putem considera începutul organizării oficiale a vieţii culturale odată cu înfiinţarea, în anul 1891, a Secţiei Roşiorii de Vede a Ligii 
Culturale, având ca preşedinte pe primarul oraşului, Mihail C. Mănciulescu. Secţiunea roşioreană şi-a continuat munca şi în anii următori, 
organizând acţiuni de popularizare a istoriei naţionale, prin conferinţe, serbări, mitinguri şi expoziţii, cele mai multe desfăşurându-se în cunoscuta 
sală Giuvelca.  

În februarie 1895, este ales un nou comitet, iar la 29 iulie 1895 are loc primirea şi sfinţirea steagului Secţiei din Roşiorii de Vede a Ligii 
Culturale. La 11 iunie 1898, Secţia din Roşiorii de Vede a Ligii Culturale organizează o manifestare culturală de amploare, prilejuită de împlinirea a 
jumătate de veac de la memorabila zi de 11 iunie 1848. 

După o perioadă de stagnare, activitatea Secţiei roşiorene a Ligii Culturale a fost reluată în ianuarie 1910, prima sa manifestare publică
având loc în 27 februarie 1910, cu o conferinţă având ca temă patriotismul de ieri şi de astăzi al românilor, ţinută de preotul Ştefan Popescu, 
preşedintele secţiei, precum şi un concert şi un recital de poezie, pe versurile lui Octavian Goga şi George Coşbuc. 

La Roşiorii de Vede, în anul 1907, se înfiinţează cercul cultural - artistic „Lumina”, iar în 27 iunie 1909, în sala Giuvelca, în organizarea 
Căminului cultural – artistic „Lumina” şi cu concursul Societăţii Corale „Carmen” din Bucureşti are loc „Festivalul Eminescu”.   
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\

În 1 martie 1923, a fost înfiinţat Căminul Cultural „Mihai Viteazul” al Fundaţiei Culturale „Principele Carol”, care, prin statut, îşi propunea 
înfiinţarea unei biblioteci publice pentru adulţi şi a uneia pentru şcolari, organizarea de şezători culturale, permanentizarea unor vizite medicale 
periodice şi organizarea unor tabere de odihnă pentru copii. 

Ulterior, Căminul Cultural şi-a încetat activitatea, rămânând activă doar biblioteca. Acest fapt, până în 26 noiembrie 1933, când este 
reînfiinţat Căminul Cultural „Mihai Viteazul”, de astă dată organizat în cinci secţiuni: Cultura sănătăţii, Cultura muncii, Cultura sufletului, Cultura 
minţii şi sărbători naţionale. 
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În anii 1933-1934, activitatea sa a fost semnificativă pentru viaţa culturală a oraşului, pentru ca în 1938 să se procedeze la reorganizare, 
alegându-se un nou comitet în frunte cu profesor Gheorghe I. Neagu, preşedinte. 

După anul 1948, Căminul Cultural Orăşenesc Roşiorii de Vede primeşte o nouă denumire şi îşi schimbă complet conţinutul activităţii, 
aceasta fiind orientată pentru a răspunde cerinţelor impuse de noul regim.  

Instituţia „Casa de Cultură” a fost înfiinţată în aprilie 1953, iar în perioada 1953-1968 a funcţionat cu statut de Casă Raională de Cultură, 
pentru Raionul Roşiorii de Vede din Regiunea Bucureşti.  

Casa de Cultură şi-a desfăşurat activitatea, iniţial, în Palatul Albina, apoi, după demolarea acestuia în anul 1977, pentru puţină vreme, în 
Casa Leţu. Pentru o scurtă perioadă, aici, în Palatul Albina a funcţionat şi Biblioteca orăşenească.  

În anul 2002, prin hotărârea Consiliului Local are loc reorganizarea instituţiilor de cultură din Roşiorii de Vede într-o direcţie pentru cultură
şi sport, formulă care nu rezistă decât vreme de doi ani, după care se revine la vechea organizare. Totodată, Casa de Cultură, care funcţiona până
acum într-un spaţiu minimal, primeşte o noua locaţie pe strada Dunării, clădire adecvată unor acte culturale, dotată cu o mini sală de spectacole şi 
conferinţe. Tot în această clădire funcţionează şi Biblioteca „Gala Galaction”, precum şi redacţia periodicului DRUM care, prin hotărârea 
Consiliului Local, este de acum înainte editat de Casa de Cultură, devenind o publicaţie exclusiv culturală. Tot în acest timp, zestrea Casei de 
Cultură se îmbogăţeşte cu Centrul Cultural, în esenţă o sală exclusiv de expoziţii. În ultima vreme, se adaugă sala Cinematografului MODERN care, 
însă, are nevoie de reparaţii capitale pentru a fi funcţional în desfăşurarea actului de Cultură. 

Casa Municipală de Cultură, cum este firesc, este centrul cultural al comunităţii roşiorene, fiind implicată în toate activităţile cultural-
artistice, educaţionale stabilite prin programe, care sunt susţinute de cei 12 angajaţi ai instituţiei. 

Calendarul activităţilor culturale în municipiul Roşiorii de Vede: 
După cum îi este menirea, Casa de Cultură iniţiază şi organizează viaţa spirituală a comunităţii. Aşa se face că este prezentă în desfăşurarea 

tuturor evenimentelor cultural-artistice şi cu semnificaţie istorică. Iată doar câteva asemenea momente: 
► 15 ianuarie – Omagierea Poetului Mihai Eminescu; 
► 24 ianuarie – Conferinţe având ca temă Unirea Principatelor; 
► 24 februarie – Dragobetele –povestea iubirii la români; 
► 1 martie – Festivalul Primăverii – Gala Mărţişorului – Miss Mărţişor, spectacol –concurs; 
► aprilie – Concursul de muzică religioasă „TE DEUM LAUDAMUS” 
► aprilie – Sărbătorile Pascale: 
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     ▪ Colocviile pascale; 
     ▪ Dezbateri; 
     ▪ Spectacole. 

► 1 iunie – Ziua Internaţională a copilului: 
     ▪ Spectacole; 
     ▪ Expoziţii; 
     ▪ Concursuri de dans; 
     ▪ Competiţii sportive sub egida mişcării olimpice; 
     ▪ Concursuri de desene şi pictură având ca teme copilăria şi olimpismul; 

► iunie – Ziua Eroilor  
     ▪ Ceremonial de omagiere al Eroilor Patriei; 
     ▪ Expoziţii 

► iunie - Parteneriat cultural în cadrul programului „MIX MUSIC EVOLUTION”; 
► iulie – Expoziţia „Jocurile Olimpice – o istorie pe ... afiş” 
► 1- 12 august – Parteneriat cultural educaţional în Proiectul „Şcoala de vară”, organizat la Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu” 
► 1-10 septembrie – Sărbătoarea locală „Zilele Municipiului”: 

     ▪ Dezbateri în prezenţa unor personalităţi de seamă din diferite sectoare ale vieţii culturale româneşti; 
     ▪ Expoziţii personale şi de grup de artă plastică ale unor artişti consacraţi şi debutanţi; 
     ▪ Lansări de carte; 
     ▪ Spectacole de muzică şi dans; 
     ▪ Miting aviatic; 
     ▪ Dezvelirea Monumentului închinat Eroilor Roşioreni ai Aerului; 
     ▪ Expoziţii de fotografii; 
     ▪ Colocviile creştine şi procesiuni religioase;  
     ▪ Sărbătorirea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi a roşiorenilor care au împlinit 100 de 
ani de viaţă; 
     ▪ Întreceri sportive; 
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► 30 septembrie –1 octombrie: Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice: 
     ▪ Simpozion; 
     ▪ Seară de muzică şi dans; 

► noiembrie – Ziua cărţii roşiorene 
     ▪ Colocviu: Viitorul cărţii în lumea modernă tehnologizată
     ▪ Lansări de carte 
     ▪ Expoziţii de carte 

► 1 Decembrie – Ziua Naţională a României 
     ▪ Ceremonial omagial organizat la Monumentul Eroilor Roşioreni căzuţi pe câmpul de luptă pentru 
apărarea patriei; 
     ▪ Omagierea veteranilor de război; 
     ▪ Simpozion: „Unirea cea mare” 
     ▪ Expoziţii 
     ▪ Recital de poezie şi muzică

► 7 decembrie – Festivalul fulgilor de nea; 
► 8 decembrie – Ziua constituţiei – simpozion; 
► 17 decembrie – Ziua Presei Roşiorene; 
► 22 decembrie – Omagiu Eroilor căzuţi în Revoluţia Română din 1989; 
► 24 decembrie – Concert de colinde  

 De asemenea, la Casa de Cultură sunt în derulare următoarele proiecte: 
    ▪ Cercul de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării; 

    ▪ Cercul de muzică; 
    ▪ Cercul de Ceramică şi Artă Tradiţională; 
    ▪ Editarea Ziarului DRUM. 
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 Casa de Cultură încheie anual parteneriate cu şcolile şi liceele din municipiul Roşiorii de Vede, cu instituţiile preşcolare de învăţământ, cu 
Clubul Copiilor, Clubul Sportiv ATAC, cu Academia Olimpică Română – Filiala Roşiorii de Vede, dar şi cu Biblioteca Municiapală „Gala 
Galaction” şi Muzeul Municipal de Istorie „Petre Voivozeanu” pentru iniţierea şi promovarea actului cultural. 
 Totodată, Casa de Cultură iniţiază, de fiecare dată, parteneriate cu instituţiile media naţionale, judeţene şi locale, pentru mediatizarea 
manifestărilor cultural – artistice organizate de această instituţie de cultură. 

  5.6.2.2 Biblioteca Municipală
 Biblioteca Publică Municipală “Gala Galaction” îşi are începuturile în perioada interbelică, prima atestare documentară o găsim în 
Encicliopedia României, vol. II, din anul 1937 , care menţionează „o bibliotecă publică” sub egida Fundaţiei Regale „Principele Mircea” „între anii 
1950 - 1952 a funcţionat ca bibliotecă regională pentru nevoile regiunii Teleorman, care îşi avea reşedinţa aici, din anul 1952 a funcţionat ca 
bibliotecă raională, pentru nevoile fostului Raion Roşiorii de Vede, din Regiunea Bucureşti, până la reforma administrativă din anul 1968, când 
devine biblioteca orăşenească, în anul 1995 devine biblioteca municipală „Stan V. Cristea – Introducere în istoria culturală a judeţului Teleorman, 
Ed. ROCRISS, 2002.  
 De-a lungul timpului biblioteca a avut sediul în diferite locaţii: Palatul Cultural Albina, Saloanele Gheorghiu, Casa Ghencea, iar din anul 
2004 funcţionează în Complexul Cultural din strada Dunării nr. 54 - 56. 
 Din  anul 1991 Biblioteca Publică ăşi ia numele de „Gala Galaction” (scriitor teleormănean, preot ortodox, profesor de teologie, traducător al 
Bibliei), iar din anul 1995 devine bibliotecă municipală. 
 Biblioteca Publică Municipală „Gala Galaction” este una din principalele instituţii de cultură ale Municipiului Rosiorii de Vede pe cât de 
valoroasă, prin colecţiile sale, pe atât de necesară, prin ceea ce oferă, permanent raportat la comunitatea locală ale cărei interese de informare şi 
documentare le serveşte şi pentru care de altfel a fost creată. 
 Biblioteca este structurată pe două secţii: 
  - Secţia Împrumut Carte pentru Adulţi 
  - Secţia Împrumut Carte pentru Copii 
secţii care au ca scop valorificarea colecţiilor şi serviciilor în beneficiul utilizatorilor.  
 Pe lângă serviciile tradiţionale, biblioteca a organizat şi prezentat de sine stătător sau în colaborare cu instituţii de cultură şi de interes 
general din ţară, o serie de acţiuni de popularizare a cărţii şi bibliotecii, expoziţii tematice de carte, recenzii literare, simpozioane, întâlniri cu 
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scriitori şi autori de cărţi, lansări de carte, aniversări şi comemorări. Cu resurse puţine, dar bine orientate, biblioteca a reuşit să adune pe rafturile 
sale peste 64.000 de volume. 
 Strategia şi obiectivele Bibliotecii Publice „Gala Galaction”, proiectele şi programele elaborate sunt adaptate pentru lărgirea şi aprofundarea 
sferei de cunoaştere a valorilor spirituale şi materiale, dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de creaţie şi valoare, educaţia ecologică, educaţia 
pentru o societate democratică, educaţia pentru protecţia civilă, stimularea capacităţii de receptare a textelor literare, dezvoltarea capacităţii de 
exprimare orală şi în scris, stimularea creativităţii prin creearea de conţinuturi noi, valorificând textele studiate, atragerea preşcolarilor în lumea 
cărţilor, conştientizarea părinţilor de importanţa cărţilor în viaţa copiilor, dezvoltarea interesului pentru lectură, conştientizarea comunităţii asupra 
problemelor sociale existente.  
 Serviciile oferite de biblioteca public sunt consultarea documentelor în sălile de lectură şi împrumutul documentelor la domiciliu, biblioteca 
facilitând, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii ori baze de date prin împrumut interbibliotecar, rezervări de 
titluri, acces gratuit la internet, vizite colective la bibliotecă, manifestări permanente sau prilejuite de marcarea unor evenimente de interes local, 
naţional sau internaţional.  
 În ceea ce priveşte dezvoltarea colecţiilor de carte la Biblioteca Publică „Gala Galaction” , în anul 2010 dezvoltarea, completarea şi înnoirea 
colecţiilor s-a realizat în procent de 100% din  donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice. Ca elemente de noutate, din această toamnă se 
modifică fluxul general de prelucrare a datelor prin înregistrarea şi evidenţa cărţilor cu ajutorul soft - ului de biblioteca Biblis-C (catalogare şi 
evidenţa), care automatizează următorul şir de activităţi: luarea documentelor în evidenţa individuală şi de grup (registrul inventar, registrul de 
mişcare a fondului), redactarea descrierilor documentelor (fişa cărţii), cotarea documentelor, clasificarea zecimală universală şi Biblis-I (împrumut) 
care rezolvă următoarele:  
   - evidenţa cititorilor; 
   - evidenta documentelor împrumutate; 
   - proceduri de recuperare cărţi nerestituite. 
 Atât dezvoltarea, completarea şi înnoirea colecţiilor Bibliotecii Publice „Gala Galaction”, cât şi achiziţa modulelor Biblis-C şi Biblis-I, 
softwarea de bibliotecă, a fost posibilă datorită Programului National „Raiffeisen Comunităţi” (de sponsorizare). 
 Raiffeisen Bank a înţeles că investiţia în biblioteci este o investiţie în educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi a sponsorizat cu 5.500 euro 
programul propus de biblioteca publică roşioreană. Acest program a pus şi pune accent pe învăţarea continuă pe tot parcursul vieţii şi a avut ca 
finalitate dotarea tehnică a secţiilor bibliotecii, achiziţionându-se astfel 2 laptop-uri; un video-proiector; BIBLIS - software de bibliotecă, pentru 
îmbunătăţirea şi automatizarea următoarelor activităţi pentru public: 
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   - cotarea cărţilor; 
   - clasificarea zecimală universală; 
   - întocmirea catalogului alfabetic 
   - întocmirea catalogului sistematic 
   - întocmirea catalogului tematic; 
   - evidenţa cititorilor 
   - evidenţa documentelor împrumutate şi pentru accesarea online a serviciilor Bibliotecii Municipale "Gala Galaction". 
 Au fost achizitionate peste 800 de documente specifice de bibliotecă, din toate domeniile ştiinţei şi cunoaşterii, pe diferite suporturi 
informaţionale. Suma totală, obţinută în urma sponsorizării Raiffeisen Bank, a fost de 23.131,35 lei, din care 12.617,10 lei au fost folosiţi pentru 
achiziţia de carte, iar 10.514,25 lei pentru dotările tehnice. 
 Accesul în bibliotecă publică se face pe bază de permis, care se eliberează gratuit oricărei persoane (indiferent de religie, condiţie socială, 
orientare politică, etnie), pe baza cărţii de identitate, paşaport.  
 Biblioteca Publică Municipală „Gala Galaction” parcurge drumul lung şi sinuos al trecerii de la tradiţional la modern transformându-se într-
un autentic centru de lectură şi informare pentru comunitatea locală, oferind informaţia şi pe alt suport decât cel tradiţional (hârtia) cu ajutorul 
internet-ului. În urma parteneriatului încheiat în anul 2009 cu IREX România - reprezentanta Fundaţiei Bill şi Melinda Gates în România şi 
Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor din  Bibliotecile Publice din România, Biblioteca Publică Municipală "Gala Galaction" a fost dotată prin 
Programul Biblionet - lumea în biblioteca mea, program cu o durată de 5 ani. Dotarea a constat în 10 calculatoare, un scanner, un video - proiector 
şi o imprimantă, în valoare de 4.500 USD şi software donat de Microsoft Corp, în valoare de 10.000 USD. 
 Programul Biblionet - lumea în biblioteca mea are ca scop dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci publice în România, dezvoltarea de 
servicii moderne şi relevante de bibliotecă şi nu în ultimul rand acces gratuit şi permanent la internet, la informaţii şi servicii care pot îmbunătăţii 
viaţa comunităţii locale. 

  5.6.2.3 Muzeul Municipal 
Muzeul de Municipal de Istorie „Petre Voivozeanu” funcţionează ca instituţie de cultură de importanţă locală, cu personalitate juridică, sub 

autoritatea Consiliului Local al Municipiului Roşiorii de Vede, având drept funcţii constituirea, conservarea, cercetarea, restaurarea şi expunerea 
patrimoniului muzeal, în scopul cunoaşterii şi educării. 
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Muzeul de Municipal de Istorie „Petre Voivozeanu” are ca domenii de activitate: 
  - arheologia: 
  - numismatica; 
  - istoria; 
  - etnografia; 
  - arta; 
  - cultura; 
  - civilizaţia şi marile personalităţi. 
Toate aceste domenii reflectă istoria locală şi regională. 
Profesorii Anastase Ştirbu, Petre Voivozeanu şi Florea Costache au avut iniţiativa înfiinţării acestui muzeu în anul 1965, venind în sprijinul 

lor şi alţi intelectuali. A fost realizată expoziţia permanentă „Răscoala ţăranilor din 1907”. Inaugurat în actuala sa formă la 26 ianuarie 1987, muzeul 
dispune de o suprafaţă de 320 m2 şi oferp vizitatorilor o colecţie bogată de documente, facsimile, imagini fotografice şi costume populare, mărturii 
ale prezenţei permanente în istoria patriei. 

Muzeul Municipal de Istorie cuprinde istoria unei aşezări de peste 600 ani. Acest colţ de ţară are un trecut bogat fiinf reflectat în numeroase 
materiale rezultate din săpăturile arheologice din zonă:sabia miceniană (sec. XIV î.Hr.), Tezaurul de la Peretu (sec. IV î. Hr.) şi multe unelte şi arme 
de fier din cetatea dacică de la Albeşti (sec. IV – III î.Hr.), Dulceanca, precum şi patella de la Socetu. 

Momente ca Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazul, evenimentele de la 1821, 1848, 1859, 1877 . 1878 au fost bogat documentate în sălile 
muzeului. 

În încercarea sa de a se implica tot mai mult în educaţia localnicilor, Muzeul Municipal de Istorie desfăşoară o muncă permanentă
concretizată în expoziţii de artă plastică, icoane şi artă populară, simpozioane, expuneri, comunicări, cicluri de conferinţe, expoziţii temporare etc. 

Începând din anul 2004 având în vedere noile arientări  din muzeografie şi muzeologie, Muzeul Municipal de Istorie Roşiorii de Vede şi’a 
reprofilat expoziţia permanentă pe istorie locală. Au fost amenajate cele două saloane: salonul de etnografie şi salonul de etnologie urbană cu 
secvenţe din viaţa cotidiană roşioreană de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea, precum şi expoziţia de arheologie 
antică şi medievală. 

Muzeul Municipal de Istorie Roşiorii de Vede, prin vocaţia sa de instituţie angajată în activitatea de formare a personalităţii umane, se 
înscrie alături de alţi factori de educaţie ca o necesitate stringentă în viaţa spirituală a localităţii. Aici vizitatorii vin în contact direct cu mărturii ale 
trecutului îndepărtat, peste care patina vremurilor s-a aşezat cu grijă, dându-le semnificaţie de simbol. 
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Expoziţii organizate în cadrul muzeului: 
● „Primăvara vine la ... muzeu” – expoziţie de desene, picturi şi colaje realizate de elevii de la Clubul Copiilor 
● „În alb şi roşu” – expoziţie de desene, picturi şi colaje realizate de copiii de la Grădiniţa nr. 4 
● „Primăvara în suflet de copil” – expoziţie de desene, picturi şi colaje realizate de copiii de la Grădiniţa nr. 4 
● „Ortodox RussenART” – expoziţie de artă bisericească românască
● „Oraşul în noapte” – expoziţie de fotografii (noaptea muzeelor) 
● „Culorile copilăriei” – expoziţie de grafică şi pictură realizată în colaborare cu Clubul Copiilor 
● „60 de ani de aviaţie reactivă în România” – expoziţie fotodocumentară realizată în colaborare cu Asociaţia „Aripi Româneşti”. 

Simpozioane: 
● „24 ianuarie 1859” – Unirea Moldovei cu Ţara Românească
● „Hai să dîm mână cu mână...” întâlnire cu preşcolarii de la Grădiniţa nr. 4 
● „Şi noi sărbătorim Unirea” – Şcoală Specială
● „Povestiri despre Cuza” Şcoala Drăcşani 
● „O altfel de oră de istorie” – Şcoala Ciolăneşti 
● „Înger, îngeraşul meu” – muzică religioasă interpretată de preşcolarii de la Grădiniţa nr. 4 
● „Tradiţie şi creştinism” – program realizat în colaborare cu ansamblul „Muguri de fluier”, Merişani 
● „Prima mea vizită la muzeu” – întâlnire cu elevii de la Şcoala Săceni 
● „9 mai – sărbătoare românească şi europeană” 
● „Imagini de noapte” (noaptea muzeelor) 
● „Salvaţi planeta Pământ” – Grădiniţa nr. 4 
● „Ziua Imnului”. 

Muzeul Municipal de Istorie „Petre Voivozeanu” desfăşoară umrătoarele proiecte: 
  ► „Muzeul şi Şcoala – educaţie şi cultură” – program educaţional 
  ► „Circulaţia monetară pe teritoriul actualului praş Roşiorii de Vede” – program de cercetare 
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Muzeul Municipal de Istorie „Petre Voivozeanu” Roşiorii de Vede are parteneriate de colaborare cu şcolile şi grădiniţele din oraş şi din 
judeţ, Clubul Copiilor Roşiorii de Vede, precum şi cu celelalte instituţii de cultură ale municipiului, respectiv Casa Municipală de Cultură şi 
Biblioteca Municipală „Gala Galaction”, parteneriate încheiată în vederea realizării proiectelor comune. 
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5.7 Asistenţă socială
 În municipiul Roşiorii de Vede îşi desfăşoară activitatea Serviciul Public Local Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară care se ocupă de 
următoarele: 
 - minori aflaţi în dificultate; 
 - familii şi persoane singure fără venituri sau cu venituri mici; 
 - persoane vârstnice sau fără adăpost; 
 - persoane cu handicap accentuat şi grav şi însoţitori ai acestora; 
 - persoane care au nevoie de tutelă sau curatelă; 
 - persoane şi familii care nu au locuinţă în proprietate şi solicită sau ocupă o locuinţă din fondul locativ al administraţiei publice locale. 

La nivelul Municipiului Roşiorii de Vede asistenţa socială este asigurată în principal prin Serviciul Public Local Asistenţă Socială şi 
Autoritate Tutelară, serviciu fără personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului Local şi prin unităţile locale ale serviciilor de profil 
descentralizate (AJOFM, DGASPC, DSP s.a.). 

Activitatea Serviciului A.S.A.T. se desfăşoară în sediul administratiei publice din Str. Sf. Teodor nr. 37 D. 
Serviciile de asistenţă socială sunt acreditate şi cuprind: 
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- Cantina de Ajutor Social – acordarea de masă (hrană) persoanelor fără venituri sau ale căror venituri sunt insuficiente asigurării unei 
alimentaţii corespunzatoare în conformitate cu prevederile Legii 208/1997; capacitatea de pregătire a hranei fiind de 300 porţii / zi. 

- Căminul de bătrâni Sf. Teodor – este un centru de tip rezidenţial unde se oferă masă şi cazare persoanelor vârstnice, în conformitate cu 
prevederile Legii 17/2000 privind protecţia persoanelor vârstnice; capacitatea de asistare fiind de 35 locuri. 

- Adapostul Temporar – este un centru de tip rezidenţial de noapte, serviciile se adresează persoanelor adulte fără adăpost; capacitatea de 
asistare fiind de 14 locuri. 

- Centrul de Zi – este un centru de tip rezidenţial de zi şi se adresează copiilor cu risc de abandon şcolar / familiar; capacitatea de asistare 
fiind de 10 locuri pe serie. 

Pe lângă aceste servicii sociale acreditate în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2003, la nivelul funcţiei publice, este asigurată
activitatea de autoritate tutelară şi asistenţă socială prin compartimentele din structura serviciului. Acestea fac referire la aplicarea legislaţiei în 
domeniu la nivelul comunităţii prin acordarea de prestatii social-financiare şi prin beneficii de asistenţă socială, care includ un complex de măsuri şi 
acţiuni menite să sprijine individul aflat în situaţie de nevoie socială.  

Alocatia pentru susţinerea familiei - este o prestaţie socială financiară care la începutul anului a suferit o modificare legislativă, în esenţă
păstrându-se adresabilitatea iniţială (cea reglementată de OUG nr. 105/2003 referitoare la acordarea alocaţiei complementare şi de susţinere pentru 
familia monoparentală) şi anume, sprijinirea familiilor cu copii ale căror venituri nete lunare sunt insuficiente pentru creşterea şi şcolarizarea în 
condiţii de normalitate a acestora. Acordarea acestei alocaţii este condiţionată de frecventarea cursurilor şcolare pentru toţi copiii cu vârstă între 7 – 
18 ani, proveniţi din familiile dependente social şi se achită de către Agenţia Judeţeana de Prestaţii Sociale. În evidenţele serviciului, la finele 
semestrului, figurau 190 familii beneficiare în plată.  

Venitul minim garantat - uzual denumit ajutor social numără la nivelul comunităţii municipiului Roşiorii de Vede 256 familii beneficiare (în 
anul 2010) care cuprind 921 persoane. De la începutul anului, plata acestuia a fost preluată de către Agenţia Judeţeana de Prestaţii Sociale. 

Persoane cu handicap accentuat şi grav şi insotitorii acestora - această categorie figurează în evidenţele noastre pe anul 2010 cu un număr 
de 366 persoane evaluate de Comisia de Expertiză Judeţeană pentru care au fost emise certificare de încadrare în grad de handicap după cum 
urmează: 

- 72 persoane încadrare la handicap grav (gradul I)
- 250 persoane încadrate la handicap accentuat (gradul II) 
- 44 persoane încadrate la handicap mediu (gradul III). 
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Dintre aceştia, beneficiază de asistent personal numai persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi care au această recomandare în 
certificatul constatator eliberat de Comisie. Întrucât revizuirile actelor medicale se realizează anual, numărul persoanelor este fluctuant şi nu sunt 
puţine cazurile în care valabilitatea certificatului este “permanent”. Astfel, conform evidenţelor primăriei sunt încadraţi / salarizaţi 48 de asistenţi 
personali pentru persoanele cu handicap grav. 

Alocaţia de stat pentru copii - în anul 2010 au fost înregistrate şi transmise către plată la A.J.P.S. Teleorman un număr de 359 cereri / dosare 
de alocaţie de stat pentru copii.  

Îndemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani - în anul 2010 au fost înregistrate şi transmise către plată la A.J.P.S. 
Teleorman un număr de 136 cereri / dosare pentru acordarea indemnizaţiei pentru creştere copil în vârstă de până la 2 ani.  

Persoane care au nevoie de tutelă sau curatelă - în anul 2010 au fost instituite în baza Codului Familiei un număr de 22 curatele pentru 
motive medicale sau succesorale. 

Persoane şi familii care nu au locuinţă în proprietate şi solicită sau ocupă o locuinţă din fondul locativ al administraţiei publice locale  la 
finele anului 2010 în evidenţele serviciului A.S.A.T. figurează un număr de 142 solicitări de locuinţe nesoluţionate, deşi au fost repartizate 64 
apartamente prin programul A.N.L. şi 2 locuinţe sociale. 

Minori aflaţi în dificultate  
 - 75 copii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi în urma divorţului; 
 - 70 copii ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară la muncă, a căror situaţie este monitorizată trimestrial; 
 - 100 copii despre a căror situaţie a fost sesizată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman în vederea 

instituirii unei măsuri de protecţie.   
Copii in plasament:
 - 140 proveniti din localitate, din care: 
       - 85 în centre rezidenţiale; 
       - 25 la asistenţi maternali; 
       - 30 în plasament la familia extinsă. 
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5.8 Economie   
 Agenţii economici care au sediul în Roşiorii de Vede sunt în număr de 1650 persoane juridice şi persoane fizice autorizate din care: 
- 1200 agenţi economici – persoane juridice; 
- 450 asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate; 
  

Nr. 
Crt. 

Denumire societate Domeniu activitate Domeniu Număr 
angajaţi 

1 S.C. MINCO S.R.L. Confecţionarea lenjeriei de corp Confecţii 105
2 S.C. BELLMAR IMPEX S.R.L. Lohn Confecţii 90
3 S.C. ADITEX S.R.L. Lohn Confecţii 150
4 S.C. SPICUL S.A. Panificaţie Industrie alimentară 108
5 S.C. SPISUL ETAP S.R.L. Panificaţie Industrie alimentară 72
6 S.C. TECSA BUSSINES S.R.L. Fabricarea dulciurilor Industrie alimentară 500
7 S.C CEREALCOM – SUC ULEI Fabricarea uleiului Industrie alimentară 213
8 S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. Servicii salubritate Servicii 90
9 S.C. OVIDIU SERVCOM S.R.L. Service auto Servicii 29
10 S.C. RTD EUROTRANS S.R.L. Service auto Servicii 40
11 S.C. TRANSURBANA S.R.L. Transport persoane Servicii 28
12 S.C. LILTRANS S.R.L. Transport persoane Servicii 16
13 S.C. COMIXT S.A. Comerţ cu amănuntul Comerţ 120
14 S.C. FULGER ZAREA S.R.L. Comerţ cu amănuntul Comerţ 79
15 S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L. Comerţ cu amănuntul Comerţ 15
16 S.C. REWE ROMÂNIA S.R.L. Comerţ cu amănuntul Comerţ 20
17 S.C. AGROLAZ Agricultură 15
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Municipiul Roşiorii de Vede înglobează în economia sa activităţi industriale, agricole, de transport, comerţ, servicii şi într-o mică măsură
turism. 

Până în anul 1994, industria era bine reprezentată prin societăţi din domeniul prelucrării fibrelor şi confecţiilor textile, din domeniul 
producţiei de ulei, al producţiei de bere, confecţii metalice, piese de schimb pentru maşini agricole, reparaţiile de material rulant prin, acesta 
funcţionând şi în present, însă la o capacitate destul de restrânsă. 

În comparaţie cu numărul de salariaţi din domeniul industriei identificat în anul 1994 la o cifră de 13.626 angajaţi, acesta este în continuă
scădere, în anul 2008 înregistrându-se în industria prelucrătoare un număr de 2341 de salariaţi. 

Scăderea numărului de angajaţi în anul 2008 comparativ cu anul 1994
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Construcţiile şi transporturile deţin împreună circa 14,7 % din numărul de salariaţi, însumând o creştere de 3,2 procente faţă de valoarea din 
anul 1994.  

O ramură care a cunoscut o îmbunătăţire este reprezintată de comerţ, activitatea hoteliera şi de alimentaţie publică, care deţine 18,8 % din 
numărul de salariaţi, înregistrând o creştere de 10 % faţă de valoarea atinsă de această ramură în anul 1994, însumând un număr de 326 de agenţi 
economici. 
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În serviciile administrative şi activităţile de servicii suport lucrează 379 de persoane, reprezentând 3,8 % din numărul total de salariaţi. Acest 
domeniu poate reprezenta o sursă de locuri de munca, mai ales tânără, având în vedere specificul muncii şi dotările moderne de care acest tip de 
activitate trebuie să beneficieze. 

Activităţile industriale şi agro – industriale au funcţionat preponderent în platformele bine conturate amplasate în partea de nord – est, nord – 
vest şi sud a municipiului, cu bune racordări la reţeaua rutieră şi feroviară. Datorită reducerii de activităţi şi în lipsa unor investitorilor strategici, 
aceste activităţi se prezintă într-o stare necorespunzătoare, necesitând reecologizare şi reabilitare. 

Municipiul Roşiorii de Vede este un nod feroviar şi rutier important, prezintând un real potenţial în ceea ce priveşte organizarea activităţilor 
legate de depozitare şi transit, insuficient valorificate până în prezent. 

 5.8.1 Agricultură
 La nivelul municipiului există tipuri de exploataţii agricole cum sunt societăţi comerciale cu profil agricol:  
- SC AGROZOOTEHNICA SA şi SC INTERAGRO SA cu o suprafaţă totală de 6687 ha de teren arabil 
- SC CETATEA, SA DOROBANTUL and SA DELCEL, cu o suprafaţă totală de  1792 ha de teren arabil. 
  

Utilaje agricole existente: 
Societăţi agricole Număr utilaje Gospodării – exploataţii agricole Număr utilaje 

tractoare 20 tractoare 27 
motocultoare 1 pluguri tractor 20 
motocositoare 2 cultivatoare 5 

pluguri 21 grape tracţiune mecanică 20 
cultivatoare 15 combinatoare 3 

grape cu tracţiune mecanică 15 semănători cu tracţiune mecanică pentru păioase 8 
combinatoare 4 semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare 4 

semănători cu tracţiune mecanică pentru păioase 7 X pentru balotat paie şi fân 1 
semănători cu tracţiune mecanică pentru prăşitoare 7 remorci pentru tractor 25 

maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte chimice 8 autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate până 2 
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la 1,5 to 
maşini pentru erbicidat 6 autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate peste 

1,5 to 
2 

vindrovere autopropulsate pentru recoltat furaje 1 Care şi căruţe 40 
prese pentru balotat paie, fân 1 Motopompe pentru irigat 4 

Remorci pentru tractor 18 Instalaţii pentru preparat furaje 8 
autovehicule pentru transport mărfuri cu capacitate 

până la 1,5 to 
1 Instalaţii/cazan pentru preparat ţuică/rachiu 5 

încărcătoare hidraulice 2 Magazii/hambare pentru cereale 250 
magazii pentru cereale 15 

Sectorul zootehnic:  

Efectivul de animale
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 5.8.2 Industrie 
Profilul economic al localităţii este caracterizat de activităţi industriale diverse:  

▪ reparaţii material rulant: S.C. ROVA S.A. 
▪ industria textilă: S.C. TEXTILA S.A., S.C. MINCO, S.C. LIOTEX, S.C. DANAE 
▪ construcţii: SC ANTREPRENORUL SA, transport: SC TRANSURBANA SA,  
▪ industrie alimentară: S.C. ROŞIORI S.A., producător de ulei de floarea soarelui, S.C. TEXA BUSINESS, S.C. ROBEMA S.A. şi S.C. ROBER S.A. – producţia 
de bere, S.C. SPICUL S.A. – panificaţie şi morărit. 

5.9 Turism 
Deşi zona din punct de vedere geografic nu prezintă interes turistic, se pot dezvolta şi promova diverite forme de turism. Având o aşezare 

strategică, ca nod rutier şi feroviar, municipiul Roşiorii de Vede poate promova turismul de tranzit şi, în egală măsură, turismul de agrement datorită
bălţilor existente cu caracter piscicol şi a zonei de pădure şi turismul cultural datorită manifestărilor de acest gen desfăşurate la Casa de Cultură, 
Biblioteca Municipală şi Muzeul Municipal de Istorie.  

În acest sens se recomandă valorificarea potenţialului turistic identificat prin amenajarea deosebită a zonelor amintite, creşterea locurilor de 
cazare şi a calităţii serviciilor oferite în domeniul hotelier şi al alimentaţiei publice 

Castrul roman – amplasament Punctul Urlui, la 8,5 km distanţă de municipiul Roşiorii de Vede 
Cetatea Cazacilor – amplasament intersecţia DN 65 A cu DJ 658 B, la 2 km disptanţă de municipiul Roşiorii de Vede 
Zona de agrement Vedea – 3 ha (pădure în proprietatea Consiliului Local) 

5.10 Administraţie publică
Primăria Municipiului Roşiorii de Vede este situată pe Str. Dunării nr. 58, pe principalul bulevard al oraşului. Activitatea se desfăşoară într-

un sediu vechi, declarat monument istoric, care necesită neapărat fonduri pentru reabilitare.  
 Structura primăriei cuprinde servicii, compartimente şi direcţii locale, conform organigramei aprobate prin HCL nr. 78 din 05.08.2011 
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Venituri încasate 
Categorii de venituri Anul 2008 

- mii lei - 
Anul 2009 
- mii lei - 

Anul 2010 
- mii lei - 

Anul 2011 
- mii lei - 

Venituri proprii 13147 13076 13460 13620 
Venituri fiscale 40627 35049 32145 31800 
Venituri guvernamentale 33364 26208 22531 19000 
Alte categorii de venituri 2610 2193 2489 2200 

Venit preconizat (estimat): 
Categorii de venituri Anul 2012 

- mii lei - 
Anul 2013 
- mii lei - 

Anul 2014 
- mii lei - 

Venituri proprii 14301 15016 15766 
Venituri fiscale 33390 35060 36812 
Venituri guvernamentale 19950 20947 21990 
Alte categorii de venituri 2310 2425 2546 
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VI. ANALIZA SWOT 

Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Roşiorii de Vede a fost evaluarea situaţiei curente a municipiului din 
perspectiva domeniilor cheie care a apermis analiza în detaliu a tuturor aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale. 

Scopul final al acestei evaluări reprezintă atât formularea obiectivelor strategice ale municipiului Roşiorii de Vede pe termen lung, cât şi 
stabilirea direcţiilor de dezvoltare pentru a atinge obiectivel stabilite. 

În procesul de elaborarea a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument managerial, pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a 
aspectelor celor mai importante care vor afecta, într-un mod sau altul, evoluţia viitoare a municipiului Roşiorii de Vede. 

Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea 
viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa 
internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o 
coordonare la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a unei comunităţii pe o perioadă de 5 - 7 ani. 
Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele:  

- realizarea unei analize preliminare; 
- stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii; 
- analiza sectorială a domeniilor strategice principale; 
- articularea documentului strategic. 
Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi 

continuitatea demersului. 
 Pentru a da roade, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea la nivelul administraţiei publice a unui management strategic 
integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile aparute în beneficiul comunităţii. 
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 Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: 
Strengths (puncte tari) 
Weaknesses (puncte slabe) 
Opportunities (oportunitati) 
Threats (riscuri). 

 Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de dezvoltare a municipiului Roşiorii de Vede, în 
cadrul limitărilor impunse de resursele locale disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare 
regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2012 - 2022.  
 Problemel cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare şi prezentate în cadrul unei matrici, sub forma punctelor 
slabe, punctelor tari, oportunităţilor şi ameninţărilor. 

Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de care comunitatea dispune şi care sunt superioare celor 
deţinute de alte comunităţi similare. 

Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile insuficiente sau de o calitate inferioară celor deţinute de alte 
comunităţi similare. 

Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale mediului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme 
extrem de diferite plecând de la schimbările legislative, integrarea europeană şi posibilitatea oferită comunităţii de a se dezvolta într-o formă
superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes. 

Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia privite în ansamblu, care pot îmbrca forme extrem de 
diferite, plecând de a schimbările de mentalitate, lacunele legislative şi evoluţii economice negative sau instabile care afectează capacitatea 
comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care şi le-a propus. 
 Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de prezumţii în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai 
puţin detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul şi în ce condiţii. 
 Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de dezvoltare a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a 
resurselor şi relaţiilor de intercondiţionare. Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât şi realizările comunităţii analiza SWOT permite 
înţelegerea rapidă, simultană şi integrată a legăturilor dintre elementele pozitive şi negative ale comunităţii. 
 Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe" ale comunităţii, iar ameninţările pot fi concrete sau 
potenţiale. 
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În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării 
durabile, şi anume: 

1. Viaţa economică a comunităţii trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale.  
Managerii locali vor trebui să aibă în vedere investirea în revitalizarea vieţii economice a comunităţii, acest fapt devenind prioritatea 

numărul unu, deoarece produce cele mai mari efecte benefice. 
2. Infrastructura necesită îmbunătăţirii continuu, de aceea investiţiile trebuie făcute după anumite criterii economice, astfel încât să producă

beneficii: 
- siguranţa şi securitatea locuitorilor comunităţii; 

MUNICIPIUL 
ROŞIORII DE VEDE

1.Dezvoltare 
economică

2. Dezvoltare 
infrastructură

3.Creşterea 
atractivităţii  

Creare locuri de 
muncă

Programe de formare 
profesională

Competitivitate 

Confort social 

Cultural  

Turism / Agrement 
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- raportul valoare investiţie / efecte economico - financiare produse; 
- raportul valoare investiţie / numărul beneficiarilor. 
3. Conex factorului economic un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunităţii îl constituie facilităţile culturale, de turism şi 

agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere comunitatea, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit. Complementar, 
acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a zonei. 
 Analiza SWOT va fi utilă managerilor locali care vor avea posibilitatea de a formula în mod facil şi eficient obiectivele şi strategiile 
comunităţii şi să direcţioneze resursele disponibile către rezolvarea problemelor de importanţă majoră pentru viitorul comunităţii 
 Analiza SWOT a municipiului Roşiorii de Vede cuprinde urămăarele domenii: 
 - infrastructură şi mediu; 
 - populaţie, ordine şi siguranţă publică; 
 - sănătate şi asistenţă socială; 
 - economie; 
 - agricultură; 
 - educaţie, cultură, culte; 
 - turism. 
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INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
▪ Roşiorii de Vede reprezintă un nod de comunicaţie (nod rutier şi de 
cale ferată) 
▪ existenţa DN 6 / E 70, DJ 612 A, B, C 
▪ existenţa şoselei de centură. 
▪ existenţa reţelei de distribuţie apă potabilă (60%) 
▪ sursă de apă subterană bună
▪ datorită formelor de relief alimentarea cu apă a oraşului se face 
gravitaţional nefiind nevoie de o staţie de repompare 
▪ exitenţa reţelei de canalizare (40%) 
▪ existenţa reţelei de distribuţie gaze naturale 
▪ existenţa reţelei de iluminat public pe întreaga suprafaţă a oraşului 
▪ existenţa unui utilaj de întreţinere a reţelelor în cadrul serviciului 
primăriei
▪ existenţa serviciului de salubritate, colectare, transport şi depozitare 
deşeuri menajere de la persoane fizice, agenţi economici şi instituţii 
publice 
▪ existenţa unui operator local de transport în comun 
▪ calitatea mediului este bună
▪  

▪ procent mic de străzi asfaltate 
▪ trotuare neamenajate corespunzător 
▪ refacerea necorespunzătoare a tuturor intervenţiilor în zona drumurilor  
de către operatorii de reţele (apă, canal, gaze, electrică, telefonie etc) 
▪ reţelele de apă şi canalizare au o vehime de peste 40 ani 
▪ peste 83% din reţeaua de apă este din azbociment şi trebuie înlocuită
▪ deteriorarea reţelelor datorită nelimitării accesului în oraş a mijloacelor 
auto de mare tonaj 
▪ existenţa depozitelor de deşeuri necontrolate în zona de agrement şi în 
zonele periferice 
▪ nedecolmatarea albiei râului 
▪ existenţa foselor în gospodării necorespunzotoare ceea ce duce atât la 
poluarea solului, cât şi a apei subterane 
▪ prezenţa depozitelor de materiale de construcţii în interiorul oraşului 
▪ poluare cu gaze de eşapament mai ales de la mijloacele auto de mare 
tonaj 
▪ lipsa de educaţie civică şi ecologică a cetăţenilor 
▪ refuzul populaţiei şi a agenţilor economici de a încheia contracte de 
salubritate ceea ce duce la depozitarea haotică a deşeurilor pe raza 
municipiului 
▪ resurse bugetare limitate 
▪ neacoperirea uniformă a suprafeţei municipiului cu reţele de utilităţi 
publice 
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▪ tarife apă/canal mari în comparaţie cu puterea de cumpărare a cetăţenilor 
▪ lipsa unui operator de întreţinere a reţelei de iluminat public 
▪ fonduri insuficiente pentru modernizarea şi extinderea reţelei de utilităţi 
publice 
▪ procent mare de apartamente debranşate de la sistemul centralizat 
▪ necolectarea selecţionată a deşeurilor din întreg municipiul 
▪ educaţie ecologică superficială

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
▪ reabilitarea stăzilor municipiului 
▪ extinderea reţelelor de apă, canalizare, iluminat public şi gaze naturale 
▪ realizarea unor campanii de a conştientizare a cetăţenilor 
▪ promovarea campaniilor privind protecţia mediului 
▪ reabilitarea termică a clădirilor 
▪ amplasarea panourilor solare mai ales pe timpul verii pentru apă caldă
▪ înfiinţarea unor centre de colectare maculatură
▪ accesarea programelor de finanţare în vederea dezvoltării utilităţilor 
publice şi protejării mediului înconjurător 
▪ crearea unei politici ecologice intensive pentru stoparea poluării, 
crearea condiţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi economice 
ecologice, asigurarea confortului unei vieţi în mediu curat, fără
expunere la riscuri de poluare 
▪ extinderea şi modernizarea infrastructurii de mediu 
▪ la nivel european se urmăreşte identificarea şi valorificarea surselor 
alternative de energie (biomasă agricolă şi forestieră, panouri solare) 

▪ lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul 
populaţiei şi a micilor întreprinzători  
▪ Incoerenţa cadrului legislativ cu privire la responsabilităţile 
administraţiei locale şi altor institutâţii/companii în domeniul 
infrastructurii 
▪ mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului 
▪ lipsa resurselor finaciare pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii 
propuse 
▪ scăderea veniturilor populaţiei 
▪ cresterea şomajului în zona 
▪ inposibilitatea suportării serviciilor de utilităţi 
▪ lipsa educaţiei civice a cetăţenilor 
▪  
▪  
▪  
▪  
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POPULAŢIE, ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
▪ populaţie omogenă şi stabilă
▪ existenţa unor exemple de succes a unor localnici cu iniţiativă
▪ resurse umane calificate în domeniile în care s-ar putea identifica 
oportunităţi economice 
▪ ocuparea forţei de muncă locale urmăreşte profilul economic al 
municipiului 
▪ ospitalitatea tradiţională recunoscută a locuitorilor 
▪ grad redus de infracţionalitate  
▪ colaborare bună între instituţiile cu atribuţii în domeniul Ordinii şi 
Siguranţei Publice 
▪ existenţa protocoalelor de colaborare cu celelelate instituţii din 
municipiu 
▪ suprafaţa redusă a municipiului care trebuie acoperită
▪ experienţa lucrătorilor şi buna gestionare a resurselor 
▪  
▪  
▪  

▪ îmbătrânirea populaţiei (spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre 
alte centre urbane şi străinătate) 
▪ nivelul socio – economic al municipiului 
▪ adaptarea mai lentă a populaţiei mature şi vârstnice la schimbările şi 
provocările lumii actuale, în general şi la fenomenul mobilităţii şi 
reconversiei profesionale, în special 
▪ lipsa unor venituri constante a populaţiei 
▪ resurse financiare limitate privind susţinerea persoanelor fără venituri 
▪ număr scăzut de resurse umane incluse în programe locale de calificare / 
recalificare şi conversie profesională
▪ lipsa unei pieţe a muncii diversificate şi dinamice 
▪ capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor 
▪ existenţa populaţiei de etnie rromă în mare parte nedeclarată, fără
ocupaţie, familii numeroase, predispuşi la comiterea de acte antisociale şi 
infracţiuni, lipsa educaţiei, nivel scăzut de igienă
▪ numărul mare de persoane fără ocupaţie ceea ce duce la creşterea 
infracţionalităţii, îndeosebi a furturilor 
▪ activitate slabă pe linie de integrare a cetăţenilor de etnie rromă în 
societate 
▪ lipsa personalului specializat în domeniul ordinii şi siguranţei publice  
ţinând cont de problemele existente cu populaţia rromă
▪ lipsa resurselor financiare 
▪ dotare slabă a instituţiilor care asigură ordinea şi siguranţa publică▪
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
▪ organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în 
regiune 
▪ monitorizarea stării ocupaţionale a populaţiei 
▪ programe pentru dezvoltarea ONG –urilor care ar da posibilitatea 
atragerii de fonduri 
▪ programe guvernamentale de subvenţionare a angajării absolvenţilor 
de învăţământ de orice tip 
▪ programe europene de dezvoltare a resurselor umane
▪ modificărea legislaţiei în domeniul asigurării ordinii şi siguranţei 
publice 
▪ înfiinţarea Poliţiei Locale pe cele 6 structuri 
▪ existenţa strategiei naţionale antisărăcie 
▪ posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentală
pentru reconversie profesională şi crearea de noi locuri de muncă
pentru şomeri 
▪ grad redus de ocupare profesională, deci potenţial important al forţei 
de muncă locale la salarii competitive la nivel regional 

▪ existenţa unor lacune legislative în aplicarea cu fermitate a prevederilor 
legale  
▪ revenirea la domiciliu a persoanelor cu antecedente penale, îndeosebi a 
celor de etnie rromă din ţările UE 
▪ reglarea unor conturi între grupurile revenite la domiciliu pentru fapte 
comise în afara ţării 
▪ creşterii ponderii muncii la negru cu efecte negative asupra pieţei 
muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă
▪ scăderea numărului persoanelor calificate prin ieşirea acestora din viaţa 
activă
▪ amplificarea pregătirii teoretice a forţei de muncă în detrimentul 
aspectelor aplicative 
▪ estomparea tradiţiilor locale odată cu trecerea timpului 
▪ degradarea vieţii sociale şi a familiei 
▪ creşterea riscurilor de accidente de muncă
▪ corelarea redusă a cererii şi ofertei de specializări profesionale, lipsa 
dialogului între actorii pieţei muncii 
▪ continuarea migrării persoanelor înalt calificate 
▪ valorificarea principiului de liberă circulaţie a persoanelor după
aderearea României la Uniunea Europeană
▪ lipsa fondurilor bugetare, autorităţi – instituţii de învăţământ – mediu de 
afaceri 
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SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
▪ existenţa Spitalului Municipal Caritas cu o capacitate de 303 paturi 
▪ spitalul deserveşte un număr de 20 localităţi 
▪ structura spitalului este conform Ord. MSP nr. 729/02.06.2010 
▪ existenţa Spitalului TBC dotat şi modernizat 
▪ prezenţa mediului privat în domeniul medical (medicină primară, 
medicină dentară, laborator clinic şi cabinet medical de specialitate, 
centru de diagnostic şi tratament, cabinete individuale – medicină de 
specialitate, medicină dentară, medicină primară) 
▪ existenţa cabinetelor şcolare 
▪ existenţa farmaciilor umane 
▪ prezenţa serviciului de ambulanţă
▪ existenţa unui adăpost de noapte pentru persoanele defavorizate social 
▪ existenţa unui azil pentru bătrâni 
▪ existenţa cantinei de ajutor social 
▪ existenţa unui centru pentru persoanele violentate mamă/copil 
▪ existenţa unui centru de zi 
▪ existenţa unei societăţi tip CAR Pensionari 
▪ existenţa Serviciul Public de Asistenţă Social cu personal calificat şi o 
activitate conştiincioasă

▪ personal insufficient în domeniul medical 
▪ secţii medicale neacoperite 
▪ spaţiile spitalului vechi sunt în degradare 
▪ inexistenţa centrelor de tip respiro 
▪ centul de zi este nefuncţional datorită lipsei de resurse financiare 
▪ indisponibilitatea persoanelor pentru voluntariat 
▪ opinia publică insensibilă
▪ lipsa ONG-urilor 
▪ creşterea demografică a populaţiei de etnie rromă
▪ număr mare de dosare pentru ajutoarele de încălzire 
▪ personal insuficient al Serviciului de Asistenţă Socială
▪ inexistenţa unor spaţii locative pentru specialiştii care ar dori să se 
stabilească la Roşiorii de Vede 
▪ insuficienţa cunoaşterii noţiunilor de hrană sănătoasă
▪ capacitatea redusă a Căminului de bătrâni 
▪ număr mare de persoane asistate social indemnizate 
▪ lipsa unui serviciu de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice 
▪ lipsa unui magazin tip economat pentru pensionari 
▪ lipsa personalului medical la grădiniţele cu program prelungit 
▪ lipsa unor cabinete de consiliere psihologică în şcoli şi licee 
▪ lipsa unor specialişti în boli de nutriţie şi a unei secţii specializate 
▪ dotare incompletă a serviciilor de sănătate umană  
▪ inexistenţa unor programe viabile guvernamentale pentru evaluarea 
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sănătăţii populaţiei şi a unor programe de informare şi conştientizare 
privind prevenirea îmbolnăvirilor 
▪ serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient 
▪ sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
▪ reabilitarea, modernizarea şi valorificarea spaţiilor existente la spitalul 
vechi 
▪ înfiinţarea unui centru paleativ 
▪ programe de reintegrare pentru rromi 
▪ deblocarea angajărilor în sitemul bugetar –atragerea de specialişti 
▪ promovarea activităţilor sportive în rândul tinerilor  

▪ plecarea personalului medical datorită scăderii salariilor  
▪ costurile ridicate ale aparaturii medicale, lipsa fondurilor şi birocraţia 
conduc la renunţarea actului de modernizare şi dotare  
▪ reducerea fondurilor guvernamentale pentru anumite servicii sociale 
▪ subfinanţarea sistematică a sistemului medical 
▪ creşterea numărului de probleme medicale ca urmare a sporirii 
grupului de vârstă înaintată
▪ metode de profilaxie reduse 
▪ creşterea populaţiei de etnie rromă
▪ vârsta mică la care se căsătoresc tinerii de etnie rromă şi marja 
crescută a naşterilor, mai ales a copiilor cu handicap 
▪ instabilitatea economică
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ECONOMIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
▪ aşezarea geografică la distanţe egale de marile oraşe Bucureşti, Craiova, 
Piteşti cu drumuri naţionale şi căi ferate directe 
▪ potenţial economic în agricultură (pământ fertil şi suprafeţe care pot fi 
folosite industrial, climă însorită în jur de 300 zile pe an, precipitaţii în 
cantităţi optime pentru culturile agricole) 
▪ forţa de muncă specializată preponderant în industrie uşoară şi 
alimentară
▪ prin tradiţie este o zonă de schimb a produselor agricole şi a animalelor 
▪ existenţa unei infrastructure complete pentru desfăşurarea unor 
activităţi economice la nivel industrial 
▪ reconversia profesională uşor de realizat în domenii legate de 
agricultură şi de prelucrare a produselor agricole 
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  

▪ lipsa investiţiilor străine în tehnologii performante în domeniul 
industriei agroalimentare 
▪ lipsa capitalului autohton în prelucrarea produselor agricole, a 
fructelor şi legumelor 
▪ lipsa centrelor de colectare, stocare, prelucrare şi distribuţie a 
produselor agricole, a fructelor şi legumelor de la micii producători 
▪ inexistenţa unor terenuri mari deţinute la nivelul autorităţii locale 
pentru a putea fi puse la dispoziţia investitorilor 
▪ lipsa facilităţilor fiscale pe care le putem oferi ca administraţie publică
locală
▪ slaba implementare a sistemului de asigurare a calităţii producţiei şi 
implicit produselor 
▪ slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru 
activitatea de cercetare – dezvoltare 
▪ fragilitatea structurii industriale pentru economia de piaţă datorită unor 
tehnologii învechite, productivităţii şi eficienţei economice scăzute 
▪ ponderea scăzută a investiţiilor cu capital străin 
▪ slaba diversificare a sectoarelor economice 
▪ lipsa centrelor de afaceri, informare şi consultanţă în afaceri 
▪ lipsa asociaţiilor de întreprinzători locali 
▪ lipsa cursurilor de management destinate micilor intreprinzători 
▪ ponderea microintreprinderilor cu activitate de comerţ
▪ parteneriate public-private insuficient dezvoltate
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▪ lipsa stimulării utilizării şi consumului produselor locale, excepţie 
făcând pieţele agro-alimentare 
▪ slaba implicare a comunităţii de afaceri în problemele comunităţii  
▪ lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele 
pieţei care determină decalaje economice mari, greu de recuperat 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
▪ dezvoltarea industriei prelucrătoare a produselor agricole, legumelor şi 
fructelor 
▪ resurse umane disponibile specializate în domeniul industriei uşoare 
▪ valorificarea deşeurilor agricole pentru a genera energie 
▪ utilizarea energie solare pentru producerea energiei termice şi a pei 
calde în locuinţe, instituţii publice şi zona industrială
▪ dezvoltarea serviciilor şi specializarea forţei de muncă  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  

▪ reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia 
▪ industria constructoare de maşini tehnologic depăşită nu poate fi 
înlocuită decât cu eforturi financiare ce ar depăşi eficienţa capitalului 
investit 
▪ instabilitatea legislativă
▪ cadrul legislativ insuficient pentru sprijinul IMM-urilor la debut 
▪ oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari) 
▪ rata ridicată a dobânzii la credite 
▪ scăderea continuă a producţiei prin scăderea productivităţii muncii 
▪ creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei 
muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă
▪ continuarea procedurilor birocratice complexe şi cu durată mare în 
timp pentru obţinerea de finanţări 
▪ învăţământul nu produce forţă de muncă specializată pentru nevoile 
sociale impuse de cerinţele pieţei orientate spre agricultură şi a 
sectoarelor adiacente  
▪ acces limitat la finanţarea întreprinderilor locale 
▪ lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noţiunilor de 
management şi marketing 
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AGRICULTURĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
▪ comasarea terenurilor 
▪ productivitatea bună a terenurilor 
▪ subvenţii acordate în agricultură
▪ dotare tehnică bună
▪ management bun 
▪ cererea de produse pe piaţă
▪ existenţa furnizorilor de seminţe certificate, îngrăşăminte 
▪ mediu propice culturilor bio 
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  
▪  

▪ inexistenţa unei burse pentru crearea unui preţ corect 
▪ inexistenţa sectorului zootehnic 
▪ inexistenţa sectorului pomicol, legumicol 
▪ inexistenţa unor depozite temporare pentru fructe, legume 
▪ neadaptarea la cererea pieţei 
▪ inexistenţa unui sistem de irigaţii 
▪ temerile producatorilor în ceea ce priveste piata de desfacere a produselor 
agroalimentare din gospodarie
▪ îmbatrânirea fortei de munca în agricultura 
▪ dotarea tehnica slaba a tuturor sectoarelor din zootehnie si agricultura
▪ lipsa resurselor materiale care sa faciliteze angajarea specialistilor în 
agricultura în domeniul rural în stadiul actual (slaba eficienta economica a 
exploatarilor agricole nu permite angajarea în totalitate a specialistilor 
existenti)
▪ lipsa perdelelor de protectie
▪ lipsa motivarii generatiilor tinere pentru domeniul agricol
▪ lipsa asigurarilor

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
▪ posibilitatea accesării fondurilor europene 
▪ acordarea creditelor bancare 
▪ existenţa programelor de sprijinire a fermierilor 
▪ extinderea suprafeţelor cultivate 

▪ durata mare necesară accesării de fonduri europene 
▪ inexistenţa măsurilor de constrângere pentru proprietarii care nu 
cultivă terenul 
▪ impunerea preţului produselor 
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▪ infiinţarea unor asociaţii ale producătorilor agricoli ▪ sistarea sau reducerea subvenţiilor 
▪ deşertificarea, încălzirea globală, lipsa precipitaţiilor 
▪ cultivarea de soiuri rezistente la secetă dar cu productivitate scăzută
▪ degradarea solurilor datorita chimizarii si deseurilor aruncate necontrolat
▪ capacitatile reduse de prelucrare a productiei vegetale care pot determina 
pierderi în perioadele de vârf de productie
▪ numarul de concurenti în crestere pentru produsele agroalimentare de pe 
piata Uniunii Europene
▪ cadrul legislativ instabil
▪ slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene
▪ pensii mici pentru agricultori
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EDUCAŢIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
▪ cadre didactice calificate, titulare în proporţie de 90 % 
▪ participarea la cursurile de formare continuă prin Corpul Cadrelor 
Didactice şi la cursurile de formare organizate MECTS (PRET, PETI, 
PHARE) 
▪ absenteeism în procent mic datorat copiilor de etnie rromă
▪ alternative educaţionale 
▪ olimpici judeţeni şi naţionali 
▪ rezultate foarte bune ale scolilor roşiorene, 96% promovabilitate la 
bacalaureat 
▪ implicarea profesorilor de religie în programul “Hristos împărtăşit 
copiilor, alege şcoala” 

▪ bază materială insuficientă în şcoli şi grădiniţe 
▪ buget mic alocat şcolilor, uneori chiar insufficient pentru plata 
utilităţilor 
▪ populaţie cu procent mare de rromi care nu frecventează şcoala 
▪ neplata distincţiilor “Ghe. Lazăr”, “Diplomă de excelenţă” pentru 
cadrele didactice din oraş
▪ lipsa asistenţei medical cu program prelungit 
▪ spaţii de joacă neamenajate în curţile grădiniţelor 
▪ comunicare deficitară şcoală – comunitate locală
  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
▪ centre de resursă pentru copii şi părinţi CRED, CDI 
▪ cadru legislativ bun dar perfectibil 
▪ parteneriate eligibile şcoală – biserică – asociaţii de părinţi – ONG-uri 
▪ armonizarea ofertei educaţionale (profil tehnic) cu cerinţele de pe piaţa 
muncii 
▪  

▪ zonă defavorizată
▪ familii numeroase plecate în Spania 
▪ cadre didactice care părăsesc sistemmul de învăţământ pentru alte 
domenii mai bine plătite 
▪ salariul nemotivant al cadrelor didactice 
▪ număr mic de elevi pentru următorii ani 
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CULTURĂ - CULTE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
▪ ofertă bogată în ceea ce priveşte educaţia şi petrecerea timpului liber 
(cercul de jurnalism şi şiinţele comunicării, Cercul de muzică, Cercul de 
artă tradiţională) 
▪ resurse umane calificate şi specializate 
▪ existenţa şi accesul la tehnologie, IT 
▪ parteneriate strategice cu instituţiile de cultură, învăţământ, culte, sport 
etc 
▪ fond de carte de tip enciclopedic 
▪ locaţie strategică a instituţiei de cultură
▪ alternative educaţionale 
▪ experienţă managerială dobândită în implementarea de programe şi 
proiecte 
▪ implicarea personalului clerical în diverse programe 
▪ implicarea bisericii în viaţa comunităţii 
▪ răspuns pozitiv al comunităţii la invitaţia instituţiilor de cultură şi culte 
▪ imaginea pozitivă a activităţilor culturale desfăşurate în municipiu 
reflectată în comunitatea teleormăneană
▪  
▪  

▪ personal insuficient 
▪ lipsa unor ateliere de lucru care ar putea fi stimulative pentru artiştii 
plastici 
▪ susţinerea slabă acordată artiştilor din aria artelor vizuale 
▪ logistică insuficientă pentru susţinerea cursurilor şi cercurilor găzduite 
de instituţiile de cultură (mobilier, materie primă, instrumente muzicale, 
accesorii etc) 
▪ îmbătrânirea colecţiilor, a fondului de carte 
▪ numărul redus al acţiunilor socio - umane 
▪ neimplicarea pastoral - misionară
▪ lipsa unei evidenţe a persoanelor aflate în impas financiar, spiritual din 
parohii 
▪ inexistenţa unei săli de lectură
▪ infrastructură depăşită fizic şi moral 
▪ spaţii neadecvate susţinerii cursurilor 
▪ existenţa unei săli de spectacol, deteriorată fizic şi moral 
▪ lipsa stimulării de orice natură a personalului instituţiilor de cultură
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
▪ încheierea unor parteneriate la nivel local, zonal, naţional şi 
internaţional cu instutuţii, ONG-uri, asociaţii culturale pentru dobândirea 
experienţei în implementarea şi atragerea finanţărilor 
▪ promovarea în mass-media a ofertei şi serviciilor instituţiilor de cultură
şi culte 
▪ crearea de site-uri pentru instituţiile de cultură şi culte 
▪ furnizarea de voluntari pentru dezvoltarea resurselor umane 
▪ valorificarea spaţiilor instituţiilor de cultură
▪ numărul mare de biserici 
▪ depunerea de aplicaţii pentru accesarea de fonduri, încurajată de 
existenţa unui cadru legislative adecvat în domeniu 
▪ dezvoltarea fondului de carte conform cerinţelor tematice solicitate 
▪ dezvoltarea şi adaptarea cercurilor potrivit cerinţelor 
▪ sustinerea lecţiilor tematice  în instituţiile de cultură

▪ insuficienţa resurselor financiare 
▪ reducerea numărului activităţilor din cauza insuficienţei banilor 
▪ imposibilitatea susţinerii permanente a resurselor umane 
▪ abandonarea sistemului de către salariaţii specialişti şi calificaţi 
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TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
▪ existenţa Castrului Roman 
▪ drumul Limes Trans Alutarul 
▪ biserica din Coşoteni în stil neobizantin - restaurată
▪ existenţa Muzeului Municipal 
▪ tezaurul de la Peretu 
▪ sabia miceniană
▪ monumentul Eroului Roşiorean 
▪ existenţa zonelor de agrement 
▪ existenţa în zona Urlui a iazurilor cu populaţie piscicolă
▪ zona de agrement Pădure 
▪ zona de agreement cu bază sportivă (teren tennis de câmp) 
▪ existenţa celor 5 parcuri din municipiu 
▪ cavoul familiei Arizan 
▪ existenţa serei în administrarea primăriei 
▪ organiarea unor expoziţii florale 
▪ existenţa bisericilor monument 
▪ existenţa obiectelor de cult de mare valoare 
▪ existenţa unui hotel în cetrul municipiului, a unei pensiuni în zona de 
pădure şi a unui restaurant în zona Urlui 
▪ existenţa ştrandului municipal modernizat

▪ muzeul nu valorifică obiectele expuse 
▪ slaba promovare a obiectivelor din localitate 
▪ lipsa infrastructurii spre zona Urlui (8,5 km) 
▪ lipsa resurselor financiare şi umane pentru întreţinerea spaţiilor verzi 
▪ degradarea taberei de la Coşoteni  
▪ resurse financiare, investiţii autohtone şi străine insuficiente 
▪ locuri de cazare insuficiente 
▪ lipsa unui centru de informare turistică (ghid turistic, pliante, broşuri, 
panouri publicitate, indicatoare) 
▪ lipsa unor proiecte de promovare locale, lipsa unor asocieri între 
localităţi având ca scop promovarea întregii regiuni 
▪ pregătire profesională insuficientă în domeniul serviciilor turistice 
▪ lipsa indicatoarelor către diverse obiective 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
▪ susţinerea lecţiilor de istorie la muzeu 
▪ crearea unui circuit istoric Muzeu – Cetatea Cazacilor – Castru Roman 
▪ crearea unui circuit ecumenic 
▪ amenajarea pistei aerodrom 
▪ crearea unui camping 
▪ realizarea unui centru cultural şi multimedia (există SF) 
▪ participarea în parteneriate 
▪ legislaţia UE privind spaţiile verzi 
▪ amenajarea unor noi spaţii verzi şi întreţinerea celor existente 
  

▪ degradarea obiectivelor 
▪ reducerea spaţiilor verzi 
▪ legislaţia instabilă
▪ interesul slab al investitorilor 
▪ reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările zilelor 
noastre, conducând la scăderea competitivităţii în favoarea altor oraşe / 
regiuni considerate mai interesante de către turişti şi investitorii în 
turism 
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VII. POLITICI ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU 

 În perioada 2006 – 2011 în municipiul Roşiorii de Vede au fost implementate următoarele proiecte: 
Nr. 
Crt.

Denumirea proiectului Valorarea 
proiectului 

Sursa de finanţare Scopul proiectului 

1 Oameni pentru oameni 183,14
 mii lei 

Buget local: 18,31 
mii lei 
Buget Ministerul 
Muncii şi Solidarităţii 
Sociale şi Familiei: 
164,83 mii lei 

Asistarea la domiciliu a unui număr de 200 de pensionari. 
Obiectivele acestui proiect constau în: 
- înfiinţarea Clubului Pensionarilor în cadrul centrului social HELP 
- achiziţionarea de bunuri necesare desfăşurarii activităţilor recreative şi 
de consiliere 
- înfiinţarea Centrului de Consultanţă pentru pensionari 
- înfiinţarea clubului ‘Un loc de muncă pentru vârsta a treia. 

2 Dotarea şi amenajarea 
centrului săptămânal 
pentru elevii cu posibilităţi 
materiale reduse proveniţi 
din mediul rural 

364,01
 mii lei 

Buget local: 9,51mii 
lei 
Buget Ministerul 
Integrării Europene: 
268,88 mii lei 

Scopul proiectului este extinderea serviciilor sociale oferite de către 
Primărie prin crearea unui centru săptămânal , care să ofere cazare 
gratuită, condiţii de studiu, asistenţă medicală, consiliere, pentru elevii 
din mediul rural, ce au posibilităţi reduse şi urmează o forma de 
învăţământ în Municipiul Roşiorii de Vede. 

3 Centrul de zi Vadul Vezii 320,00
 mii lei

Buget local: 32,00 
mii lei 
Buget Ministerul 
Integrării Europene: 
288,00 mii lei 

Scopul proiectului reprezintă extinderea serviciilor sociale şi înfiinaţarea 
altora prin acordarea de sprijin social pentru copiii din cartierul periferic 
Vadul Vezii care urmează o formă de învăţământ (clasele I-IV) şi care 
provin din familii prea sărace ca să le asigure o susţinere materială
adecvată. Centrul va oferi o masa caldă pe zi, acces la educaţie, asistenţă
medicală, consiliere de specialitate, sprijin pentru familiile acestora 
pentru a depăşi situaţia de risc. 
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Nr. 
Crt.

Denumirea proiectului Valorarea 
proiectului 

Sursa de finanţare Scopul proiectului 

4 Un trai mai bun 278,42
 mii lei

Buget local: 28,11 
mii lei 
Buget Ministerul  
Integrării Europene: 
250,31 mii lei 

Scopul proiectului reprezintă extinderea capacităţii de asistare pentru 
persoanele vârstnice, prin amenajarea unui cămin de bătrâni, în incinta 
unei case din satul Gresia, comuna Stejaru, anexa a Căminului de 
bătrâni Sf. Teodor din municipiul Roşiorii de Vede. Se prevede 
amenajarea a două dormitoare şi a unui hol de deservire pentru femei şi 
altul pentru bărbaţi, amenajarea unei săli de mese, a unui grup sanitar şi 
a încălzirii prin sobe din plăci de teracota. 

5 People to People - tradiţii 
şi perspective 

55.000 
euro

Phare 49500 euro Scopul proiectului reprezintă depăşirea problemelor specifice de 
dezvoltare prin consolidarea reţelei de cooperare durabilă între 
municipiul Roşiorii de Vede şi municipiul Gorna Oriahovitsa, 
dezvoltarea capacităţii şi aptitudinilor organizaţiilor locale în întocmirea 
şi implementarea proiectelor,   consolidarea structurii comune de 
implementare a proiectelor pentru programul Phare CBC.  

Grupul ţintă: 60 de tineri şi 10 cadre didactice, romani şi bulgari; 14 
specialişti care vor constitui un grup de acţiune (7 români şi 7 bulgari) 
din domenii diverse (administraţie locală, asistenţă socială, cultură, 
sănătate, mediu, învăţământ, ONG) pentru cursuri de managementul 
proiectelor; 60 de artişti români şi bulgari care vor participa la 
evenimente culturale organizate în cele două municipii. Activităţile 
propuse: constituirea grupului comun de acţiune în vederea realzării 
unei analize SWOT comune celor două oraşe şi participarea acestor 
specialişti la cursul de managementul proiectelor; organizarea de 
întâlniri între elevi şi profesori pe tema «Uniunea Europeană şi noi»; 
organizarea unor evenimente culturale şi folclorice.  
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Nr. 
Crt.

Denumirea proiectului Valorarea 
proiectului 

Sursa de finanţare Scopul proiectului 

6 Traditia – factor de 
dezvoltare Phare CBC 
2006 

57.875 
euro 

Fonduri Phare 
49.193,75 euro 

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea dezvoltării economice 
în zonele de frontieră prin valorificarea tradiţiilor şi promovarea micilor 
meşteşugari din cele două municipii partenere – Roşiorii de Vede şi 
Gorna Oryahovitsa (Bulgaria). 

Obiective specifice: 
- stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România 
şi Bulgaria, întărirea clasei de mici meşteşugari, care îşi desfăşoară
activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor sau a 
altor organizaţii, relansarea produselor obţinute de aceştia, în special a 
celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de arta populară şi 
artizanat; 
- sprijinirea mobilităţii artiştilor şi a produsului cultural: prezentarea 
producţiilor culturale locale în alte locaţii din ţară şi în străinătate, 
încurajarea prezenţei artiştilor români şi bulgari la festivaluri şi 
evenimente de anvergură, prezentarea în cele două localităţi (Roşiori şi 
Gorna) a unor producţii artistice de calitate ale artiştilor din cele două
ţări; 
- dezvoltarea de programe educaţionale şi culturale pentru tineri în 
scopul instruirii acestora pentru realizarea de produse moderne de 
inspiraţie artizanală (decoraţiuni de interior, confecţii artizanale, 
ceramică, artizanat lemn, împletituri din fibre vegetale, artizanat metal) 
şi a obiectivelor de artă decorativă modernă (tapiserii, goblenuri, 
macrameuri, ceramica etc.) 



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

„Planificare strategică revizuită în noul context socio - economic” cod SMIS 12922, proiect co-finanţat din Fondul Social European 

 prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007 - 2013

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman pentru perioada 2012 – 2020

108

Nr. 
Crt.

Denumirea proiectului Valorarea 
proiectului 

Sursa de finanţare Scopul proiectului 

7 Producem – Promovăm - 
Progesăm” 

80.352,72
 Euro

Proiectul “Producem – Promovăm – Progresăm” urmăreşte pe de o parte 
consolidarea schimburilor economice şi a întâlnirilor transfrontaliere în 
scopul cunoaşterii reciproce a specificului economic şi a produselor 
locale, iar pe de altă parte intenţionează încurajarea producătorilor din 
cele două zone transfrontaliere în vederea relansării produselor obţinute 
de aceştia, în special a celor cu specific local. 
În acelaşi sens se doreşte promovarea acestora pe  cele două pieţe şi în 
activităţi economice cu specific local care pot deveni o afacere de 
succes. 

Grupul ţintă: 100 de mici întreprinzători, 50  întreprinzători care vor 
participa la întâlnirile organizate în cele două municipii (25 români şi 25 
bulgari) care vor beneficia de promovare în cele două pieţe de desfacere, 
acestia vor face un schimb de experienţăîntre modalităţile de producţie 
şi de desfacere a produselor şi 50 de întreprinzători (25 români şi 25 
bulgari) care vor participa la întâlnirea cu realizatorii studiilor de piaţă
din cele două municipii partenere. 

Activităţile propuse: studii de piaţă realizate în cele două municipii 
dedicate obţinerii imaginii reale a pieţei de desfacere din cele două
municipii; o întâlnire între producătorii locali şi realizatorii studiilor de 
piaţă pentru a analiza concluziile acestora; două întâlniri între 
producătorii din cele două zone care dezvoltăafaceri cu produse cu 
specific local organizate una la Gorna Oryahovitsa cealaltă la Roşiorii 
de Vede; întocmirea unui catalog de prezentare a micilor întreprinzători  
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Nr. 
Crt.

Denumirea proiectului Valorarea 
proiectului 

Sursa de finanţare Scopul proiectului 

care va cuprinde informaţii despre cei 100 de producători implicaţi (50 
români şi 50 bulgari), catalogul va fi redactat în lb engleză; organizarea 
a două conferinţe de presă pentru lansarea proiectului; organizarea a 
patru întâlniri de management ale echipei de implementare. 

8 Accesul în educaţie a 
grupurilor dezavantajate - 
Scoala incluzivă şi de  
calitate pentru 
comunităţile dezavantajate 
din judetul Teleorman, 
finanţat prin programul  

2680 
Euro

Phare 2005 /017-553-
01.01.02. 
Buget local 

Scopul proiectului reprezintă dezvoltarea mediului educational incluziv 
şi de calitate în judeţul Teleorman pentru creşterea accesului la educaţie 
a grupurilor dezavantajate. Grupul ţintă: copii de vârsta prescolară care 
nu au frecventat grădiniţa, elevi cu nevoi speciale, elevi cu risc de eşec 
şcolar, provenind din familiile rrome şi defavorizate, tineri care nu au 
absolvit învăţământul obligatoriu, părinţi ai copiilor sau elevilor din 
grupul ţintă, cadre didactice care desfăşoară activităţi educative cu elevii 
şi copiii din şcolile pilot. 

9 Educaţie prin activităţi 
extracurriculare  

3300
 lei

Ministerul Educaţiei 
şi  
Cercetării  
Programul de 
Granturi pentru 
Dezvoltare Şcolară
Buget Local 

Scopul proiectului reprezintă promovarea strategiilor pentru dezvoltarea 
creativităţii şi a transferabilităţii cunoştinţelor în situaţii noi, în cadrul 
activităţilor extracurriculare. 
Grupul  ţintă:  170 de persoane, un grup de 20 de cadre didactice şi un 
număr de 150 elevi reprezentând 13 clase I-IV si 6 clase V-VIII. 
Activităţi propuse: crearea de grupuri de acţiune pe domeniile abordate, 
înfiinţarea Clubului elevilor pentru etnografie şi folclor «Micii 
folclorişti», înfiinţarea ansamblului folcloric «Micii folclorişti», 
cercetarea potenţialului etnografic şi folcloric local, analiza informaţiilor 
culese, tehnoredactarea buletinului informativ, organizarea de 
spectacole, dialoguri permanente:Roşiorii de Vede - Teregova şi 
amenajarea videotecii clubului. 
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Nr. 
Crt.

Denumirea proiectului Valorarea 
proiectului 

Sursa de finanţare Scopul proiectului 

10 Îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin Reabilitarea 
Spaţiilor verzi aferente 
Parcului central şi 
Scuarului de la intersecţia 
străzilor Cpt. Corlătescu şi 
C-tin Dobrogeanu 
Gherea”  

550
 mii lei 

Scopul proiectului reprezintă protecţia şi conservarea spaţiilor verzi 
pentru menţinerea biodiversităţii acestora; menţinerea şi dezvoltarea 
funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările 
climaterice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, 
protecţia mediului şi asigurarea calităţii vieţii; reamenajarea, extinderea, 
ameliorarea compoziţiei şi calităţii spaţiilor verzi; identificarea zonelor 
deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite 
de vegetaţie. 

Activităţile propuse: igienizarea amplasamentului prin dezafectarea 
dotărilor nefuncţionale; amenajarea unui loc de joacă pentru copii; 
amenajarea unui spaţiu cu mese de şah; amenajări peisagere şi lucrări 
adiacente: igienizarea spaţiilor verzi, revitalizarea fondului dendrologic 
existent prin lucrări de cosmetizare precum şi completări locale cu 
arbori, plantarea de arbuşti, însămânţarea cu gazon a spaţiilor verzi 
libere,înlocuirea mobilierului urban actual degradat cu unul modern 
(bănci, coşuri de gunoi, panouri); 

11 Îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin Reabilitarea 
Spaţiilor verzi aferente 
Parcului Grădina Publică

519,97 
mii lei

Scopul proiectului reprezintă protecţia şi conservarea spaţiilor verzi 
pentru menţinerea biodiversităţii acestora; menţinerea şi dezvoltarea 
funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele, solul, schimbările 
climaterice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei, 
protecţia mediului şi asigurarea calităţii vieţii; reamenajarea, extinderea, 
ameliorarea compoziţiei şi calităţii spaţiilor verzi; identificarea zonelor 
deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafeţelor acoperite 
de vegetaţie.  
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Denumirea proiectului Valorarea 
proiectului 

Sursa de finanţare Scopul proiectului 

Activităţile propuse: igienizarea amplasamentului prin dezafectarea 
dotărilor nefuncţionale; reparaţii ale împrejurimilor existente; 
amenajarea locului de joacă pentru copii; concentrarea lucrărilor pe axul 
aleii principale, de departe cea mai frecventă alee din parc; amenajări 
peisagere şi lucrări adiacente: igienizarea spaţiilor verzi, revitalizarea 
fondului dendrologic existent prin lucrări de cosmetizare precum şi 
completări locale cu arbori, plantarea de arbuşti, însămânţarea cu gazon 
a spaţiilor verzi libere, înlocuirea mobilierului urban actual degradat cu 
unul modern (bănci, coşuri de gunoi, panouri). 

12 Îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin Reabilitarea 
Spaţiilor verzi aferente 
suprafeţei de 57231 mp 
limitată de Bd. Republicii, 
str. Aleea Parc Nord, 
Aleea Gării şi str. Carpaţi- 
Parc Nicolae Bălcescu 

648,76
 mii lei

549,05 mii lei RON 
finanţare 
nerambursabilă pe 
termen de 8 luni şi 
99,71 mii lei 
contribuţie proprie 

Scopul proiectului repezintă creşterea gradului de confort şi petrecerea 
timpului liber într-un mod civilizat şi plăcut. 

Activităţile propuse: ridicarea calitativă a circulaţiilor pietonale prin 
introducerea de elemente de interes; nivelarea şi amenajarea cu material 
săditor a suprafeţei indicate; introducerea de elemente de impact, 
decorative pentru îmbunătăţirea calităţii mediului; reamenajarea aleilor 
degradate; îmbogăţirea factorilor de mediu prin suprafeţe noi de zone 
plantate cu material dendrologic de calitate; diversitatea ofertei pentru 
copii din punct de vedere a petrecerii timpului liber şi al modalităţilor de 
joacă; corectarea arborilor existenţi prin tunderea şi curăţarea lor 
corespunzătoare şi remedierea defectelor întreţinerii sporadice. 
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Nr. 
Crt.

Denumirea proiectului Valorarea 
proiectului 

Sursa de finanţare Scopul proiectului 

13 Mai aproape în Europa 36109,29
 Euro

32498,29 Euro-
fonduri Phare 
3611,00 Euro- 
contribuţie proprie 

Scopul proiectului reprezintă urmăreşte realizarea unui parteneriat 
durabil în iniţierea şi derularea acţiunilor finanţate din Fondul European 
pentru Dezvoltarea Regională atât între autorităţile publice cât şi între 
organizaţiile non-guvernamentale. De asemenea urmăreşte cresterea 
informaţiilor privind fondurile structurale în rândul funcţionarilor 
publici şi reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale; 
conştientizarea acestora asupra rolului şi importanţei Fondului European 
pentru Dezvoltare Regională; stimularea interesului posibililor aplicanţi 
asupra proiectelor ce pot fi derulate în cadrul programelor operaţionale 
ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională; creşterea 
capacităţii de relaţionare între autorităţile publice, şcoli şi organizaţiile 
non-guvernamentale; iniţierea contractelor între organizaţiile civice şi 
cele două regiuni partenere pentru colaborări viitoare.  

Grupul ţintă:Vor fi 20 de reprezentanţi ai autorităţilor publice din cele 
două municipii partenere (10 români şi 10 bulgari), 10 reprezentanţi ai 
şcolilor din cele două municipii (5 români şi 5 bulgari) şi 10 
reprezentanţi ai societăţii civile (5 români şi 5 bulgari).  

Activităţile propuse: Selectarea participanţilor din cele două
municipii;două conferinţe de prezentare a Fondurilor europene pentru 
cooperare transfrontalieră una desfăşurată la Gorna Oryahovitsa şi alta 
la Roşiorii de Vede; realizarea suportului de curs; susţinerea cursului de 
management de proiect desfăşurat la Roşiorii de Vede; realizarea 
ghidului de prezentare a celor două municipii partenere în proiect;  
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proiectului 

Sursa de finanţare Scopul proiectului 

realizarea paginii web care va găzdui prezentarea proiectului şi va 
sprijini potenţialii parteneri româno-bulgari prin informaţii despre 
participanţi şi interesele lor; două conferinţe de presă pentru lansarea 
proiectului, respectiv prezentarea rezultatelor şi a modului de continuare 
a activităţilor;patru întâlniri de management ale echipei de implementare

14 Planificarea strategică
revizuită în noul context 
socio-economică

580,53
 mii lei  

568,92 mii lei  
asistenţă financiară
nerambursabilă
solicitată şi 11,61mii 
lei contributia locală

S-a depus cerere la Autoritatea de Management pentru programul 
operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative pe data de 
01.09.2009, spre aprobare. 

Scopul proiectului reprezintă dezvoltarea capacităţii de formulare a 
politicilor publice şi de planificare strategică la nivelul administraţiei 
publice a municipiului Roşiorii de Vede; revizuirea strategiei de 
dezvoltare locală pe termen mediu şi lung a municipiului Roşiorii de 
Vede; formularea unui document de politică publică în concordanţă cu 
reglementările în vigoare, ce va sprijini planificarea strategică şi 
direcţiile viitoare de dezvoltare durabilă a municipiului.  

Activităţi propuse: organizarea managementului de proiect; instruirea 
specializată a funcţionarilor în domeniul elaborării politicilor publice şi 
planificării strategice; organizarea unei vizite de studiu şi de schimb de 
bune practici în domeniul elaborării politicilor publice şi planificării 
strategice într-o instituţie similară dintr-o ţară UE; revizuirea Strategiei 
de dezvoltare locală a municipiului Roşiorii de Vede; organizarea unei 
conferinţe privind prezentarea  
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Sursa de finanţare Scopul proiectului 

Strategiei revizuite de dezvoltare locală;comunicarea şi informarea cu 
privire la proiect prin conferinţe de presă; monitorizarea si evaluarea 
proiectului prin intocmirea de rapoarte.  
Stadiul implementării proiectului: în curs de implementare 



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

„Planificare strategică revizuită în noul context socio - economic” cod SMIS 12922, proiect co-finanţat din Fondul Social European 

 prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 2007 - 2013

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Roşiorii de Vede, Judeţul Teleorman pentru perioada 2012 – 2020

115

VIII. POLITICI DE DEZVOLTARE 

A. Politica de dezvoltare a capacităţii de îmbunătăţire a performanţelor serviciilor în administraţia locală

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 
Dezvoltarea serviciilor administraţiei publice A.1

A.2

A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9

A.10

Implementarea reformei funcţiei publice 
Implementarea monitorizării activităţii funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor 
adiminstraţiei locale 
Implementarea sistemului CAF 
Întărirea capacităţii de management strategic şi de planificare a acţiunilor 
Raţionalizarea furnizării serviciilor locale 
Întărirea managementului resurselor umane 
Schimburi de experienţă şi bune practici între municipii 
Dezvoltarea unui sistem informatic integrat 
Îmbunătăţirea promovării imaginii administraţiei locale 
Întărirea relaţiilor dintre administraţia locală şi societatea civilă
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B. Politica de dezvoltare a resurselor umane 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 
Dezvoltarea resurselor umane B.1

B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9

Educarea şi formarea profesională / reconversie profesională în sprijinul creşterii 
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 
Conectarea învăţăturii continue la piaţa muncii 
Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a capacităţii de absorbţie a întreprinderilor  
Modernizarea serviciului public de ocupare a forţei de muncă
Promovarea măsurilor active de ocupare şi reducerea şomajului 
Promovarea incluziunii sociale 
Promovarea egalităţii de şanse 
Integrarea rromilor în societatea activă
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C. Politica de îmbunătăţire a infrastructurii de transport local 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 
Dezvoltarea infrastructurii de transport C.1

C.2
C.3

Impulsionarea dezvoltării economice durabile şi a mobilităţii populaţiei şi forţei de muncă a 
zonei şi creşterea gradului de accesibilitate şi atractivitate prin îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport 
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri locale din mediul urban 
Îmbunătăţirea calităţii transportului în comun 
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D. Politica de îmbunătăţire a infrastructurii sociale 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 
Dezvoltarea infrastructurii sociale D.1

D.2

D.3

D.4

D.5
D.6
D.7
D.8
D.9

Reabilitare, modernizare, dezvoltare, echipare a infrastructurii sociale de sănătate 
Reabilitare, modernizare, dezvoltare, echipare a infrastructurii serviciilor sociale; echipare; 
dotare; realizarea unei baze de date centralízate pentru beneficiarii de servicii sociale din 
comunitate; realizarea unui sistem informatic integrat 
Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă
Reabilitare, modernizare, dezvoltare, echipare a infrastructurii educaţionale preuniversitare 
şi înfiinţarea a celei pentru formare profesională continuă
Îmbunătăţirea aptitudinilor şi a nivelului de educaţie a grupurilor vulnerabile 
Promovarea egalităţii de şanse prin campanii de constientizare 
Promovarea parteneriatului public privat in furnizarea serviciilor sociale 
Promovarea  voluntariatului 
Centrul Vadul Vezii să fie pus la dispozitia fundaţiilor care vor să presteze servicii sociale, 
ca centru de consiliere a rromilor 
Reabilitarea Spitalului vechi şi crearea de centre de recuperare, geriatrie, centre de tip 
respiro pentru persoanele cu dizabilităţi 
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E. Politica de dezvoltare a mediului de afaceri 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 
Dezvoltarea IMM-urilor E.1

E.2

E.3
E.4
E.5
E.6

Dezvoltarea unui parc industrial şi extinderea infrastructurii de utilităţi publice 
Dezvoltarea unui parc energetic bazat pe energie regenerabilă (biomasă, panouri 
fotovoltaice) 
Dezvoltarea unor centre de colectare, depozitare şi prelucrare a legumelor 
Dezvoltarea unui centru de afaceri (birouri, parcări, secţii de producţie etc) 
Dezvoltarea punctuală a afacerilor din industria textilă
Promovarea parteneriatului public privat 
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F. Politica de dezvoltare a turismului local 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 
Dezvoltarea turistică F.1

F.2

F.3
F.4
F.5
F.6
F.7

Dezvoltarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu 
potenţial turistic 
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural istoric şi modernizarea 
infrastructurilor conexe ca motor al dezvoltării economice 
Dezvoltarea unui punct de informare turistică
Crearea de produse turistice tradiţionale  
Creşterea capacităţii de cazare 
Valorificarea fondurilor de vânătoare existent 
Valorificarea fondului piscicol existent 
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G. Politica de promovare a turismului local şi zonal 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 
Promovare turistică G.1

G.2
G.3
G.4
G.5
G.6

Realizarea unor broşuri, cataloage şi a altor materiale de promovare 
Promovarea înfrăţirilor existente şi iniţierea altora 
Promovarea pe site-ul primăriei a obiectivelor turistice 
Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor 
Promovarea serviciilor de calitate 
Organizarea unor târguri de produse tradiţionale 
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H. Politica de sprijinire a dezvoltării urbane durabile 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 
H.1

H.2
H.3
H.4
H.5
H.6
H.7
H.8
H.9

H.10

Reabilitarea infrastructurii urbane degradate şi îmbunătăţirea serviciilor urbane  
Realizarea infrastructurii în zonele periferice 
Reabilitare termică a locuinţelor 
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri locale 
Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii şi utilităţilor publice 
Dezvoltarea sistemelor adecvate de management al deşeurilor 
Refacerea impactului negativ determinat de inundaţii 
Protejarea mediului 
Realizarea de campanii privind protcţia mediului 
Extinderea suprafeţelor verzi din zona urbană
Implementarea unui sistem de monitorizare video a municipiului 
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I. Politica de sprijinire a educaţiei, culturii şi activităţilor sportive 

Prioritate strategică Măsuri de dezvoltare 
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7

Aducerea a mai multor instituţii deînvăţământ superior la Roşiorii de Vede 
Dezvoltarea bazei sportive cu suprafeţe deschise de teren şi cu nocturnă
Realizarea a 7 terenuri de mici dimensiuni, câte unul pentru fiecare cvartal 
Construirea unui bazin de înot 
Reabilitarea Cinematografului Modern, eventual în parteneriat public privat 
Reabilitarea Centrului cultural şi a clădirii Casei Municipale de Cultură
Iniţierea schimbului cultural cu alte instituţii cultural – artistice la nivel naţional 
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IX. PLANUL DE ACŢIUNE 

Proiectul nr. 1 

REPARAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPITALULUI “CARITAS” 

Descrierea proiectului Executarea lucrărilor d reparare, modernizare şi achiziţionarea dotărilor corespunzătoare (reparare acoperiş, 
refacere tencuieli interioare şi exterioare, dotari cu echipamente specifice) 

Scopul proiectului Transformarea Spitalului “CARITAS” într-un spital modern care să răspundă cerinţelor actuale din domeniul 
sanitar 

Problema existentă Situaţia actuală a Spitalului “CARITAS” 

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie populaţie 

Valoare estimată 7.000.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului 

An 1-3 

12 luni 
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Proiectul nr. 2 

REPARAREA SI MODERNIZAREA SPITALULUI VECHI 

Descrierea proiectului Efectuarea reparaţiilor generale (curăţat zugrăveli existente, glet ipsos pe tencuieli interioare, zugraveli 
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 şi completat instalaţie electrică), executat placări cu faianţă
reparaţii exterioare (reparaţii hidroizolatie, reparatii atic si instalatie ape pluviale) dotari cu echipamente 
specifice 

Scopul proiectului Transformarea Spitalului Vechi într-un spital modern care să răspundă cerinţelor actuale din domeniul sanitar 

Problema existentă Situaţia actuală a Spitalului Vechi 

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie populaţie 

Valoare estimată 10.000.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului 

An 1-3 

12 luni 
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Proiectul nr. 3 

REPARAREA, MODERNIZAREA ŞCOLII GENERALE NR. 5 
(INCLUSIV ÎMBUNĂTĂŢIREA FACILITĂŢILOR SANITARE) 

Descrierea proiectului Efectuarea reparaţiilor interioare şi exterioare  
Instalaţie sanitară

Scopul proiectului Crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale 

Problema existentă Şcoala nr. 5 are nevoie de reparaţii şi de îmbunătăţirea instalaţiilor sanitare 

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie populaţie 

Valoare estimată 55.100 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului 

An 1-2 

6 luni 
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Proiectul nr. 4 

ECHIPAREA SĂLILOR DE CLASĂ ŞI A BIBLIOTECILOR 

Descrierea proiectului Dotarea cu mobilier şcolar adecvat, corpuri de bibliotecă şi completarea fondului de carte pentru 6 şcoli 

Scopul proiectului Crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale şi completarea fondului existent de 
carte 

Problema existentă Şcolile au nevoie de mobier nou, adecvat, iar bibliotecile au nevoie de completarea fondului de carte existent 
conform cerinţelor exprimate 

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie populaţie 

Valoare estimată 70.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului 

An 1-2 

3 luni 
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Proiectul nr. 5 

DOTAREA ŞCOLILOR CU ECHIPAMENTE 

Descrierea proiectului Dotarea şcolilor existente cu aproximativ (6 şcoli) 10 calculatoare  

Scopul proiectului Crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale  

Problema existentă Şcolile au nevoie de mobier nou, adecvat, iar bibliotecile au nevoie de completarea fondului de carte existent 
conform cerinţelor exprimate 

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie populaţie 

Valoare estimată 30.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului 

An 2-3 

3 luni 
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Proiectul nr. 6 

CONSTRUIREA UNUI CENTRU EXPOZIŢIONAL ŞI A UNUI CENTRU DE AFACERI  

Descrierea proiectului Construirea unui centru expoziţional şi a unui centru de afaceri care să includă atât spaţii de birouri, cât şi un 
incubator de afaceri 

Scopul proiectului Susţinerea mediului cultural şi a mediului de afaceri  

Problema existentă Inexistenţa unor astfel de centre în municipiu şi în oraşele apropiate 

Studii existente Studio de fezabilitate - 2005 

Valoare estimată 3.384.019 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului 

An 3 - 7 

24 luni 
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Proiectul nr. 7 

RENOVAREA CLĂDIRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ROŞIORII DE VEDE 

Descrierea proiectului Cămăşuirea pereţilor exteriori prin interior, cămăşuirea pereţilor transversali şi longitudinali pe ambele feţe 
(parter + etaj), refacerea tencuielilor interioare şi exterioare, revizuirea instalaţiilor electrice şi sanitare 

Scopul proiectului Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Primăria Roşiorii de Vede este declarată monument istoric şi face 
parte din patrimonial istoric şi cultural al roşiorenilor 

Problema existentă Clădirea se află într-o stare avansată de degradare 

Studii existente Studio de fezabilitate - 2004 

Valoare estimată 1.100.000euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului 

An 1-10 

12 luni 
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Proiectul nr. 8 

AMENAJAREA ZONEI DE AGREMENT URLUI 

Descrierea proiectului Realizarea infrstructurii de acces – 9 km, realizarea unei parcări, amenajare camping, terasă şi un teren de 
joacă pentru copii 

Scopul proiectului Amenajarea zonelor de agrement 

Problema existentă Inexistenţa zonelor de agrement 

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie populaţie 

Valoare estimată 900.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului 

An 4 - 6 

12 luni 
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Proiectul nr. 9 

AMENAJAREA ZONEI DE AGREMENT VEDEA 

Descrierea proiectului Refacerea zonei verzi (amenajare, plantare), consolidarea malurilor, asfaltarea şi amenajarea unei zone de 
promenadă

Scopul proiectului Amenajarea zonelor de agrement 

Problema existentă Inexistenţa zonelor de agrement 

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie populaţie 

Valoare estimată 1.000.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului 

An 4 - 6 

12 luni 
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Proiectul nr. 10 

CONSTRUIREA DE STAŢII PENTRU TRANSPORTUL ŞCOLAR ŞI TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL 

Descrierea proiectului Amenajarea a 10 staţii de aşteptare călători (schelet metallic, acoperiş, bănci, coşuri de gunoi) 

Scopul proiectului Amenajarea unor staţii de călători 

Problema existentă Inexistenţa unor staţii amenajate corespunzător 

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie populaţie 

Valoare estimată 55.100 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului 

An 2 - 4 

6 luni 
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Proiectul nr. 11 

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA STRĂZILOR DIN MUNICIPIUL ROŞIORII DE VEDE 

Descrierea proiectului Asigurarea la parametrii optimi corespunzători categoriei drumurilor în cauză prin aplicarea unui covor 
asfaltic pe o lungime de 30 km 

Scopul proiectului Modernizarea reţelei stradale şi cresterea siguranşei şi confortului cetăţenilor 

Problema existentă Reţeau stradală se află într-o continuă degradare 

Studii existente Studio de prefezabilitate - 2007 

Valoare estimată 6.591.500 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului  

An 3 - 7 

24 luni 
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Proiectul nr. 12 

REPARAŢII POD STRADA BELITORI 

Descrierea proiectului Executarea lucrărilor de reparaţie a podului având lungimea de 20 m şi lăţimea de 13 m 

Scopul proiectului Reabilitarea podului de pe strada Belitori 

Problema existentă Pentru siguranţa cetăţenilor podul are nevoie de reparaţii 

Studii existente Proiect tehnic - 1998 

Valoare estimată 37.275 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului  

An 5-10 

6 luni 
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Proiectul nr. 13 

REPARAŢII POD STRADA DUNĂRII 

Descrierea proiectului Executarea lucrărilor de reparaţie a podului având lungimea de 26 m şi lăţimea de 18 m 

Scopul proiectului Reabilitarea podului de pe strada Belitori 

Problema existentă Pentru siguranţa cetăţenilor podul are nevoie de reparaţii 

Studii existente Proiect tehnic - 1998 

Valoare estimată 28.960 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului  

An 5-10 

6 luni 
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Proiectul nr. 14 

REABILITAREA REŢELEII DE DISTRIBUŢIE A APEI CALDE ŞI A CĂLDURII 

Descrierea proiectului Înlocuirea reţelei de 14.800 ml 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor şi asigurarea utilităţilor necesare 

Problema existentă Reţeaua actuală este învechită şi produce pierderi 

Studii existente Idée de proiect 
Sondaj de opinie cetăţeni 

Valoare estimată 610.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului  

An 3 - 8 

36 luni 
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Proiectul nr. 15 

CONSTRUIREA UNUI BAZIN DE ÎNOT 

Descrierea proiectului Construirea unui bazin de înot cu toate dotările necesare 

Scopul proiectului Crearea unei zone zone de agrement 

Problema existentă Inexistenţa unui basin de înot 

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie cetăţeni 

Valoare estimată 200.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului  

An 6 - 9 

12 luni 
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roiectul nr. 16 

AMENAJAREA UNOR TERENURI DE SPORT CU GAZON SINTETIC ŞI NOCTURNĂ ÎN CARTIERE 

Descrierea proiectului Amenajarea în fiecare cartier în spaţiile libere a câte un teren de sport, dotat cu gazon sintetic şi nocturnă

Scopul proiectului Incurajarea desfăşurării de activităţilor sportive în folosul sănătăţii 

Problema existentă Inexistenţa unor terenuri de sport 

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie cetăţeni 

Valoare estimată 100.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului  

An 3 - 8 

12 luni 
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Proiectul nr. 17 

AMENAJAREA UNOR SPAŢII VERZI ÎN FIECARE CVARTAL 

Descrierea proiectului Amenajarea în fiecare cvartal câte unui spaţiu verde 

Scopul proiectului Amenajarea spaţiilor verzi şi protejarea mediului 

Problema existentă Spaţii verzi insuficiente 

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie cetăţeni 

Valoare estimată 150.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului  

An 1 - 10 

12 luni 
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Proiectul nr. 18 

CONSTRUIREA UNUI CENTRU CULTURAL ŞI DE EXPOZIŢII 

Descrierea proiectului Construirea unui centru cultural şi de expoziţii şi dotările aferente 

Scopul proiectului Sprijinirea actului cultural roşiorean 

Problema existentă Inexistenţa unor astfel de centre şi necesitatea acută  

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie cetăţeni 

Valoare estimată 350.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului  

An 3 - 8 

12 luni 
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Proiectul nr. 19 

REABILITARE CINEMA MODERN 

Descrierea proiectului Reabilitarea clădirii (interior, exterior) Cinema Modern şi dotarea cu mobilierul şi aparatura necesară

Scopul proiectului Clădirea Cinema Modern este într-o stare avansată de degradare atât la interior, cât şi la exterior şi redarea ei 
în folosul comunităţii 

Problema existentă Degradarea clădirii Cinema Modern 

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie cetăţeni 

Valoare estimată 400.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului  

An 2 - 8 

12 luni 
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Proiectul nr. 20 

MODERNIZARE ŞI REABILITARE GRĂDINA DE VARĂ DIN PARCUL NICOLAE BĂLCESCU 

Descrierea proiectului Reabilitarea şi modernizarea Grădinii de vară existente în parcul Nicolae Bălcescu  

Scopul proiectului Redarea Grădinii de Vară în folosul comunităţii 

Problema existentă Degradarea spaţiilor existente 

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie cetăţeni 

Valoare estimată 150.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului  

An 2 - 6 

12 luni 
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Proiectul nr. 21 

AMENAJAREA UNEI PIAŢETE DIN ZONA PIEŢEI CENTRALE 

Descrierea proiectului Demolarea clădirii (halei) existente şi amenajarea unei piaţete, montare bănci, stâlpi de iluminat, coşuri de 
gunoi, amenajare straturi de flori, pavare 

Scopul proiectului Amenajarea zonei de lângă Piaţa centrală

Problema existentă Aspectul inadecvat al zonei 

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie cetăţeni 

Valoare estimată 100.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului  

An 4 - 6 

12 luni 
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Proiectul nr. 22 

REABILITAREA TERMICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUINŢE ŞI A CELOR SOCIALE 

Descrierea proiectului Reabilitarea termică a cclădirilor de locuinţe prin Asociaţiile de Proprietari şi a clădirilor cu destinaţie socială

Scopul proiectului Costuri reduse la plata energiei termice şi protejarea clădirilor 

Problema existentă Clădirile de locuinţe şi cele sociale nu au protecţie termică

Studii existente Idee de proiect 
Sondaj de opinie cetăţeni 

Valoare estimată 700.000 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului  

An 1 - 8 

12 luni 
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Proiectul nr. 23 

REABILITAREA SPAŢIILOR PUBLICE DIN CONDOMINII 

Descrierea proiectului Reabilitarea spaţiilor publice din condominii – amenajarea corespunzătoare 

Scopul proiectului Amenajarea – crearea unui aspect plăcut şi utila al spaţiilor din condominii 

Problema existentă Spaţiile din condominii nu sunt amenajate şi întreţinute 

Studii existente Studio de fezabilitate - 2009 

Valoare estimată 3.769.288,33 euro 

Posibile surse de finanţare Buget propriu 
Fonduri nerambursabile 
Alte surse de finanţare 

Perioada estimată de 
implementare (an strategic) 
Durata estimată a proiectului  

An 3 - 10 

12 luni 
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X. MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTARE 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie 
şi de colectare şi raportare a informaţiilor asupra defăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora relative la dezvoltarea 
comunităţii. 
 Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 
► evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat 
► constatarea durabilităţii proiectelor implementate 
 Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a 
acesteia. În procesul implementării prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând responsabilităţi bine determinate, îndeplinind 
rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. În plan instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi: 

► administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria) 
► agenţii economici 
► societatea civilă
► locuitorii comunei 
► structure externe (instituţii judeţene) 

 Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape: 

A. Adoptarea  
 În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor se vor opera recomandările primite şi strategia va fi 
înaintată Consiliului Local în vederea aprobării. 
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B. Implementarea 
 În cadrul acestei etape se vor realize acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine 
obiective stricte, planul activităţilor necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii implicaţi în realizarea 
proiectului, sursele de finanţare. 

C. Monitorizare 
 Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget, patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a 
autorităţii locale (organizaţia în sine), ipotezele formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informaţia necesară, 
colectarea informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana care a cules informaţia. Monitorizarea 
implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliţi iniţial. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare 
se vor lua măsuri de corectare. 
 Monitorizarea implementării se va realiza de o structură de evaluare care va avea în componenţă reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în 
dezvoltare. Structura aparatului de monitorizare va fi următoarea: 
◘ comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei; 
◘ comisii organizate pe direcţii de dezvoltare; 
◘ secretariat. 
 Responsabilităţile de bază sunt: 
→ planificarea implementării acţiunilor;
→ elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare; 
→ coordonarea activităţilor de implementare a acţiunilor şi proiectelor;
→ coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării problemelor identificate;
→ monitorizarea implementării;
→ elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local; 
→ acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile;
→ elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare;
→ analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale;
→ elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie; 
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→ elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare. 

D. Evaluarea implementării strategiei 
 Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea 
unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de implementare. 

E. Analiza impactului 
 Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum influenţează criteriile de performanţăprivind fezvoltarea 
eficientă a localităţii. Se vor efectua studii de impact de specialitate inaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp după finalizarea 
proiectului. 
 Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic un raport asupra stadiului de implementare a 
proiectelor. 
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XI. CONCLUZII 

 Strategia de dezvoltare a Municipiului Roşiorii de Vede pentru perioada 2012 – 2020 va folosi drept suport la dezvoltarea durabilă a 
municipiului prin realizarea planului de măsuri şi vizează creşterea calităţii vieţii în comunitatea roşioreană, un element indispensabil pentru 
existenţa viitoare a localităţii. 

Dezvoltarea municipiului Roşiorii de Vede nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice locale, ci ţine şi de voinţa şi capacitatea 
comunităţii roşiorene de a se implica activ în realizarea obiectivelor strategice şi de a avea o atitudine pozitivă la tot ceea ce este nou. 

Municipiul Roşiorii de Vede se confruntă, ca şi celelalte municipii ale ţării, cu problemele specifice unui oraş în plină dezvoltare. 
Autorităţile locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul de coordonator al procesului de transformare, fructificând oportunităţile de care 
beneficiează în comparaţie cu alţi competitori, şi anume: industria prelucrătoare, tradiţiile, activităţile culturale intense, identitate istorică, servicii de 
calitate, obiective turistice în zonă, administraţie competentă etc). 

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare nerambursabilă care pot fi atrase deoarece, bugetul local 
nu are capacitatea de a susţine realizarea acestora, dar se poate beneficia de oportunităţile financiare oferite de Uniunea Europeană. 

Ca o concluzie, se poate menţiona că strategia elaborată este realizabilă în condiţiile precizate şi se va adapta cerinţelor şi necesităţilor ori de 
câte ori va fi nevoie, astfel încât aceasta să fie realistă şi aplicabilă.
 Se doreşte ca municipiul Roşiorii de Vede să devină: 
► un municipiu în care este plăcut să trăieşti 
► un mediu curat şi sănătos, cu străzi curate şi numeroase spaţii verzi 
► un municipiu cu o infrastructură modernă şi funcţională
► un municipiu unde traficul greu ocoleşte zona urbană
► un municipiu care oferă servicii urbane de calitate 
► un municipiu care dispune de servicii de sănătate şi asistenţă socială de calitate 
► un municipiu cu instituţii culturale moderne 
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► un municipiu care oferă actualelor şi, mai ales, viitoarelor generaţii o educaţie bună prin instituţiile de învăţământ existente, implicate în diverse 
proiecte şi cu personal de înaltă calificare 
► un municipiu a cărei economie se bazează pe resursele existente şi le fructifică în mod conştient şi raţional, care absoarbe forţa de muncă locală, 
cu un sector de servicii de înaltă calitate şi o industrie prelucrătoare inovativă
► un municipiu a cărei accesibilitate este semnificstiv îmbunătăţită
► un municipiu în care zonele de agrement sunt exploatate pe deplin şi unde vizitatorii revin cu plăcere 


