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RAPORT ANUAL 

 

privind starea economică, socială şi de mediu a 

Municipiului Roşiorii de Vede 

pe anul 2016 
 

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

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

reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi 

funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale, una din atribuţiile 

primarului este prezentarea în faţa Consiliului Local a Raportului privind starea 

economico - socială şi de mediu a unităţii administrativ teritoriale. 

Pe baza acestor prevederi, prezint Consiliului Local acest raport.  

Voi face referire la întreg anul 2016, cu precădere la perioada iulie - 

decembrie 2016, pentru a include și ultimele șase luni din mandatul primarului 

Cristian Duică, prezentând astfel activitatea desfăşurată de administrația publică 

pentru cetăţenii Municipiului Roşiorii de Vede, în slujba cărora am acţionat 

pentru a îmbunătăţi nivelul economic, social şi de mediu al localității, cu scopul 

de a locui împreună într-un oraş european, modern, curat şi sigur.  

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

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

 

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

Teleorman, în lunca râului Vedea. 

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

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

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

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

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

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

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

Relieful teritoriului pe care îl ocupă municipiul Roşiorii de Vede este 

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

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

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

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

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

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

generală de înclinare a solului. 

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

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

Vedea, la altitudinea absolută de 82,5 m. 

Municipiul Roşiorii de Vede ocupă o suprafaţă de 7.358 ha, din care 1.189 

ha teren intravilan şi 6.169 ha teren extravilan, ceea ce reprezintă 1,24% din 

suprafaţa totală a judeţului Teleorman. 

Pe raza Municipiul Roşiorii de Vede ca obiective turistice sunt încadrate  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bălcescu, cavoul Arizan.  

Ca zone  de agrement sunt frecventate Parcul „Nicolae Bălcescu”, Grădina 

Publică „Mihail C. Mănciulescu”, Parcul central „Avocat Nicolae Popescu 
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Vedea”, Zona de agrement „Vedea”, Pădurea „Vedea”,  Zona „Urlui”- unde se 

găsesc 5 iazuri piscicole şi o cabană turistică. 

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

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

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

topoclimatului de luncă (veri calde şi ierni blânde). 

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

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

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

Caracteristicile vânturilor sunt date de poziţia oraşului faţă de masele 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

formaţiune întâlnită pe întreg teritoriul judeţului Teleorman şi care constituie un 

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

din pietrişuri. 

Conform constatărilor geotehnice, pământurile de pe raza municipiului 

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

două orizonturi de lut – lut „B” 

şi lut „C” – cafeniu-roşcat cu 

concreţiuni calcaroase, stratul 

având o grosime de 6 - 8 metri. 

Ca principale caracteristici ale 

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

fiind totodată contractile şi sensibile la umezire. 

 Resurse principale și secundare. Diversitatea condiţiilor naturale şi 

antropice determină o variabilitate ridicată a pretabilităţii solurilor pentru 

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

relief permit lucrări agricole mecanizate. 

La nivelul municipiului suprafaţa agricolă totală este de 5.438 ha. 

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

deţin în exploatare suprafaţa de 4.088 ha. 

Apicultura este o îndeletnicire de bază pentru roşioreni, fiind înregistrate 

625 familii de albine.   

În ceea ce priveşte fondul forestier, pe lângă rolul de protecție se constituie 

și într-o sursă importantă de masă lemnoasă. 

Clasele de calitate a solurilor pentru municipiul 

Roşiorii de Vede 

Arabil Păşune Vii Livezi 

II III II II 
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 Fondul piscicol este susţinut în special de ihtiofauna compusă din peşti de 

apă dulce. 

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

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

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

Karnik). 

Riscuri naturale. În această categorie se încadrează inundaţiile şi 

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

de Vede nu prezintă riscuri de această natură. 

 

*** 

Din datele oferite de Direcția Județeană de Statistică Teleorman, populația 

după domiciliu, la 1 iulie 2016, pe grupe de vârstă și sexe, se prezintă astfel: 

• Total persoane – 32.339, din care 16.665 femei și 15.674 bărbați; 

• Populația defalcată pe grupe de vârstă: 
Grupa de vîrstă Număr 

persoane  

Din care  

femei 

0 -4 ani 1344 647 

5 - 9 ani 1566 725 

10 - 14 ani 1659 822 

15 – 19 ani 1715 808 

20 – 24 ani 1724 842 

25 - 29 ani 2328 1139 

30 – 34 ani 2221 1045 

35 – 39 ani 2601 1286 

40 – 44 ani 2421 1200 

45 – 49 ani 2859 1477 

50 – 54 ani 1970 1107 

55 – 59 ani 2489 1356 

60 – 64 ani 2615 1408 

65 – 69 ani 1976 1059 

70 – 74 ani 969 568 

75 – 79 ani 915 554 

80 – 84 ani 577 375 

85 ani și peste 390 247 

 

Pe baza datelor oferite de AJOFM Teleorman, observăm că în anul 2016, pe 

raza municipiului Roșiorii de Vede erau: 
Vârsta Număr 

șomeri 

(total) 

din care 

femei 

Număr șomeri 

indemnizați 

din care 

femei 

Număr șomeri 

neindemnizați 

din care 

femei 

 649 274 210 89 439 185 

Sub 25 ani 103 43 45 19 58 24 

25–29 ani 30 12 8 3 22 9 

30-39 ani 118 50 23 10 95 40 

40-49 ani 213 90 61 26 152 64 

50-55 ani 98 42 37 16 61 26 

peste 55 ani 87 37 36 15 51 22 
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Dinamica ocupării forței de muncă pe ultimii patru ani în municipiu: 
Anul 2013 2014 2015 2016 

Numărul persoanelor care au 

ocupat un loc de muncă 

668 874 871 816 

 

Pe parcursul anului 2016, 613 persoane de pe raza municipiului, aflate în 

evidențele AJOFM Teleorman, au beneficiat de informare și consiliere 

profesională, dintre care 13 au urmat cursuri de formare profesională.  

 

Conform datelor înregistrate la Compartimentul de Stare Civilă din cadrul 

Primăriei, pentru anul 2016 rezultă următoarea statistică: 
Felul actului Numărul 

total 

Din care: Cu domiciliul în 

Roșiorii de Vede 

(inclusiv transcrierile 

din anii anteriori 

pentru copiii născuți 

în alte țări) 

Cu domiciliul în 

alte localități Femei Bărbați 

Naștere 300 149 151 149 (din care 79 în 

Roșiorii de Vede) 

151 

Căsătorie 182 182 182 264 100 

Divorț 14 14 14 28 - 

Deces 379 187 192 282 97 

 

Pe raza municipiului se înregistrează o dinamică negativă privind nivelul 

nașterilor și cel al deceselor, astfel că la un total de 282 de decese se înregistrează 

doar 79 de nașteri.  

 

La finele anului 2016, în municipiul Roșiorii de Vede existau: 
Denumire  

Deținute de persoane fizice Deținute de persoane juridice 
Clădiri 12.771 1010 

(deținute de 726 agenți economici) 

Autovehicule de transport 

(autoturisme +  

autoutilitare  până la 12 tone) 

7288 

(deținute de 5515 persoane fizice) 

1095 

(deținute de 284 persoane juridice) 

Autovehicule de transport 

 între 12-40 tone 

Remorci 

127 

 

552 

233 

 

274 

 

Taximetre 

 

52 taximetre 

(independenți) 

66 taximetre 

(SC Blondy SRL– 19; SC 

Transurbana SA – 9; SC Voinicu 

Adi SRL-38) 
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2. Activităţi economice 

 

 

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate și structurate având în vedere 

asigurarea funcționalității tuturor sectoarelor bugetare și în funcție de priorități, 

pentru finanțarea unor acțiuni și proiecte derulate în interesul comunității locale, 

respectându-se principiul bunei gestiuni financiare. Plățile au fost efectuate în 

limita creditelor aprobate prin bugetul local, cu respectarea clasificației bugetare, 

în raport cu obiectul și funcția căruia i-au fost destinate aceste cheltuieli, cu gradul 

de folosire a sumelor puse la dispoziție anterior și cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 500/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor. 

Potrivit  prevederilor bugetului local al municipiului pe anul fiscal 2016 

veniturile totale au fost realizate în proporție de 82,40%, realizându-se 

51.914.670, 53 lei din totalul prevăzut de 62.978.670 lei.  

Bugetul general al municipiului s-a concretizat astfel:   

  

Cheltuielile au fost efectuate în limita creditelor aprobate prin bugetul local, 

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

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

anterior și cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea 

cheltuielilor respective. 

mii lei 

Denumire indicator Buget 

aprobat 

2016 

 

Buget 

realizat 

31.12.2016 

% 

Venituri totale, din care: 62.978,67 51.914,67 82,40 

- venituri proprii 25.365,87 19.583,62 77,20 

- sume defalcate din TVA pentru bugetele locale 32.223,17 31.707,39 98,40 

- donații și sponsorizari 21,53 21,53 100 

- subvenții primite de la bugetul de stat și alte 

administrații 

5.297,86 531,90 0,10 

-Sume primite de la UE 70.24 70,23 99,88 

Cheltuieli totale, din care pe capitole : 62.978,67 51.855,53 82,30 

- Autorități executive                                                                    4.973,04 4.424,11 89,00 

- Alte servicii publice generale 432.56 381,062 88,20 

- Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi                        824,50 721,19 87,50 

- Ordine publică și siguranță națională    1.721,91 1.629,76 94,60 

- Învățământ 24.219,28 23.536,91 97,20 

- Sănătate 4.810,82 4.532,54 94,20 

- Cultură, recreere și religie                                                             2.281,28 1.810,08 79,30 

- Asigurări și asistență socială                                                     5.405,78 5.120,45 94,70 

- Locuințe, servicii și dezvoltare publică                                     5.035,65 3.156,09 62,70 

- Protecția mediului                                                                      3.294,63 3.201,72 97,20 

- Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice                           200,00 55,00 27,50 

- Transporturi      9.779,48 3.285,53 33,60 
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Documentele justificative care au stat la baza înregistrărilor cheltuielilor au 

confirmat angajamentele contractuale privind prestări de servicii, executări de 

lucrări, plata salariilor și alte drepturi bănești, plata obligațiilor bugetare și alte 

obligații. 

Pentru anul 2016 impozitele și taxele locale au fost reglementate prin Noul 

Cod Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015 și Noul Cod de Procedură Fiscală 

aprobat prin Legea nr. 207/2015, iar la nivelul municipiului Roșiorii de Vede au 

fost stabilite prin HCL nr. 147/26. 11. 2015 

Stabilirea impozitelor și taxelor locale, colectarea veniturilor bugetului local 

și întreprinderea măsurilor de executare silită împotriva debitorilor rău platnici, 

reprezintă principalele obiective previzionate și realizate în anul de referință. 

Gradul de realizare a principalelor surse de venit se prezintă astfel: 

 
mii lei 

Nr. 

Crt. 
Categorie venit Prevedere 

bugetară 2016 

Realizat 2016 Grad de 

realizare (%) 

1. Impozit clădiri 2600 2873 110,5 

 Impozit clădiri- pers. fizice 1400 1535 109,64 

Impozit clădiri -pers. juridice 1200 1338 111,5 

2. Impozit teren 1882,25 1981 105,25 

2.1 Impozit teren intravilan 1482,5 1521 102,60 

 Impozit teren intravilan – 

persoane fizice 

700 1124 160,57 

Impozit teren intravilan – 

persoane juridice 

782,5 397 50,73 

2.2. Impozit teren extravilan 400 460 115 

3. Impozit mijloace de transport 

 
1050 986 93,90 

 Impozit pe mijloace de 

transport – persoane fizice 

700 716 102,28 

Impozit pe mijloacele de 

transport – persoane fizice 

350 270 77,14 

4. Amenzi 700 865 123,57 

5. Chirii și concesiuni 1750 1597 91,26 

 

Au fost luate măsuri de executare silită în 2856 de cazuri, prin transmiterea 

de somații și titluri executorii, pentru debite în valoare de 7.099.480,22 lei 

(persoane juridice – 809.403,3 lei, persoane fizice – 6.290.076,92 lei). În urma 

executărilor silite, au fost încasate impozite și taxe locale în sumă de 424.466,42 

lei (persoane fizice – 345.001,74 lei, persoane juridice-79.464,68 lei). 
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Prin efectul aplicării prevederilor Codului Fiscal și a HCL nr. 147/2015 au 

beneficiat de scutire la plata impozitului pe clădire și teren: 

 
Tip de scutire Număr de scutiri 

acordate 

Valoarea 

debitelor scutite 

lei 

Legea nr. 44/1994 – veterani de război și văduve 

nerecăsătorite 

93 32.075 

Decretul Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice 

4 882 

OUG nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor 

personalului militar participant la acțiuni militare 

16 4138 

Legea nr.189/2000 privind persoanele deportate 34 15.924 

Persoane cu handicap 281 65.076 

Legea nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii 

martiri care au contribuit la victoria Revoluției 

române din decembrie 1989 

5 1544 

HCL nr. 147/2015 – beneficiari de ajutor social, 

șomeri și persoane cu venit net sub 450 lei/lună 

157 30.181 

Total 590 149.820 

 

În perioada 1-8 septembrie s-a desfășurat Bâlciul anual la care au participat 

134 de agenți economici și mici meșteșugari, 35 dintre aceștia cu sediul în 

Roșiorii de Vede, astfel : 
Tip de activitate Numărul 

 acestora 

din Roșiorii  

de Vede 

1. 

 

Unități de alimentație publică 

 

29 10 

 

 

 

Restaurante 11 6 

Gogoșerii 5 1 

Producerea și comercializare cozonacului „kurtos 

kalacks” 

4 - 

Comercializare turtă dulce 5  

Comercializare Popcorn 2 1 

Producere și comercializare înghețată 1 1 

Producere și comercializare pizza 1 1 

2. Parc de distracții 12 4 

3. Comerț en-detail 93 21 

Veniturile la bugetul local obținute din organizarea Bâlciului anual se 

cifrează la 99.318 lei. S-au constituit venituri la bugetul local și taxele forfetare 

încasate pentru activitățile desfășurate în hala acoperită – 48.000 lei, parcare piață 

– 16. 500 lei și obor - 22.500 lei. 

          Privind în ansamblu, municipiul Roşiorii de Vede dezvoltă un profil 

economic diversificat bazat pe activităţi agricole, panificaţie, alimentare, comerţ, 

textil, transport şi servicii, la care se adaugă mai nou producerea de energie 

electrice prin centrala solară.  
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Începând cu luna septembrie, Roșiorii de Vede s-a înregistrat pe piața de 

energie electrică OPCOM (administrator al pieței de energie electrică din 

România), secțiunea PCCB-LE, în vederea valorificării prin vânzare a energiei 

electrice produsă de centrala fotovoltaică, cu o putere instalată de 2,84 MW. 

Centrala a fost realizată în cadrul proiectului „Valorificarea resurselor 

regenerabile prin crearea unei centrale solare”, cod SMIS 216 79, cofinanțat din 

Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 4, Domeniul Major de 

Intervenție 4.2. 

Din perspectiva atragerii de investitori în sectoare care pot conduce la 

dezvoltarea economică a localităţii, ca autoritate avem obligaţia de a asigura o 

infrastructură rutieră modernizată, rețele de utilități, condiţii favorabile existenței 

umane și servicii de bună calitate: locuințe, asistență medicală, climat social 

echilibrat, posibilități pentru activități educaționale, culturale, sportive, recreative, 

religioase și o calitate bună a mediului înconjurător (ş.a.); ceea ce nu poate fi 

realizat decât prin identificarea unor noi surse de venit la bugetul local. 

În acest sens s-au inițiat o serie de proiecte pentru atragerea de fonduri 

nerambursabile, printre acestea enumerându-se: 

Proiectul  „Verde în cartierele din Roșiorii de Vede”, prin a cărui 

implementare se vor face intervenții în șapte zone din cartierele din municipiu 

care vor consta în special din: realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, 

creare de trotuare; amenajare spații verzi; crearea de facilități pentru recreere-

terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii; instalare  Wi-Fi în spațiile publice; 

instalarea de sisteme de supraveghere video; dotarea cu mobilier urban; realizarea 

unui sistem de irigații și a unui sistem de iluminat. Valoarea totală a proiectului 

este de  5.169.664,52 lei, contribuția proprie fiind de 10.586 lei.                

Proiectul „Strategie de dezvoltare a zonelor marginalizate din municipiul 

Roșiorii de  Vede” are ca scop dezvoltarea capacității comunității locale din 

teritoriul aferent zonelor urbane marginalizate ale municipiului Roșiorii de Vede 

pentru a se organiza în structuri informale și formale locale și a se implica activ 

din această perspectivă în procesul participativ de elaborare și implementare a 

Strategiei de Dezvoltare Locală, care să determine o dezvoltare coerentă din punct 

de vedere economic, social și fizic a municipiului Roșiorii de Vede. Valoarea 

totală a proiectului este de  222.361,14 lei, contribuția proprie fiind de 1.957,62 

lei.                

 Proiectul „Un viitor mai bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii 

de Vede” are ca obiectiv general reducerea numărului de persoane aflate in risc de 

sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate ale Municipiului Roșiorii de 

Vede, prin implementarea de măsuri integrate, ce vizează educația, ocuparea, 

sănătatea, locuirea și implicarea civică din cinci zone marginalizate ale 

municipiului și se adresează unui număr de 565 de beneficiari.  

 Principalele acțiuni vizează dezvoltarea și furnizarea unui program de 

consiliere educațională pentru copii și părinți, implementarea unui program de tip 

after-school, derularea unor sesiuni de educație financiară și dezvoltare personală 
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pentru copii și adulți, organizarea de excursii și tabere de dezvoltare pentru 

școlară, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea 

de cursuri de calificare și evaluare, derularea unui program de ucenicie la locul de 

muncă, furnizarea de servicii medicale și îmbunătățirea condițiilor de locuire  ale 

membrilor comunității defavorizate. Valoarea totală a proiectului este de  

15.108.528,44 lei.                

Proiectul „Îndrăznește-Dezvoltarea tinerilor pentru a se adapta realității 

de pe piața muncii” contribuie la creșterea șanselor de integrare profesională și 

sprijin în tranziția către viața activă a tinerilor defavorizați din județul Teleorman, 

prin menținerea în învățământul liceal și dezvoltarea potențialului individual, a 

abilităților și aptitudinilor personale și antreprenoriale, creșterea nivelului de 

cunoștințe despre mediul economic, precum și prin susținerea directă a ideilor de 

afaceri ale acestora. 

Principale acțiuni vizează: menținerea în învățământul de masă a 150 de 

tineri din ultimii an de liceu, prin decontarea transportului timp de 1 an și 

asigurarea resurselor necesare participării la activitățile școlare (rechizite, 

manuale); dezvoltarea abilităților antreprenoriale a 30 de tineri din grupul țintă, 

prin participarea la un program de antreprenoriat; creșterea șanselor de a găsi 

locuri de muncă pentru 130 de tineri; dezvoltarea unui program de ucenicie în 

parteneriat cu angajatorii din regiune, pentru a oferi o experiență practică pentru 

minim 50 de tineri; dezvoltarea  unui club de idei - promovarea și susținerea 

ideilor de afaceri ale tinerilor aflați în risc de excluziune socială  susține ideile 

tinerilor și va caută surse de finanțare pentru aceștia. Valoarea totală a proiectului 

este de  500.718 euro, contribuția proprie fiind de 34.820 euro.    

Proiectul „INOV@EDU – Model inovativ de promovare a educației 

incluzive în județul Teleorman, prin dezvoltarea de practici și măsuri integrate” 
are ca  principal obiectiv reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 

promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de 

calitate prin furnizarea de parcursuri de învățare formale, non formale și informale 

pentru reintegrarea în educație și formare pentru grupul țintă (format din 297 copii 

de vârstă anteșcolară, preșcolară, scolara și 144 de tineri/adulți care au abandonat 

școala sau nu și-au finalizat educația obligatorie) prin implementarea unui model 

inovativ de masuri integrate la toate nivelurile de învățământ, care sa asigure 

crearea premiselor pentru educația incluzivă în 5 școli din județul Teleorman: 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială „Dan 

Berindei” Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu” Roșiorii 

de Vede, Școala Gimnazială Nr.2 Turnu Magurele, Școala Gimnazială nr.1 Lunca 

(implicând de asemenea 75 cadre didactice și personal auxiliar într-un program de 

creștere a capacității acestora). 

Obiectivele specifice, urmărite în cele 36 de luni de derulare a proiectului, 

sunt: implementarea a unui model inovativ de măsuri integrate și servicii 

educative în vederea facilitării accesului la învățământul ante-preșcolar și 

preșcolar de calitate pentru 120 de copii aparținând grupurilor vulnerabile prin 

programe educaționale incluzive, precum și consiliere parentală pentru 120 de 

părinți ai acestora; implementarea a unui model inovativ de măsuri integrate și 
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servicii educative în vederea facilitării accesului la învățământul școlar de calitate 

pentru 177 copii (114 ciclul primar și 63 gimnazial) aparținând grupurilor 

vulnerabile prin măsuri educative integrate (Școala după Școală și abordare 

partenerială școală-părinte-elev) precum și consiliere pentru 177 de părinți ai 

acestora; sprijinirea accesului la educație și furnizarea de programe educaționale 

de tip a doua șansă pentru 144 tineri/adulți care au abandonat școala sau nu și-au 

finalizat educația obligatorie precum și programe de consiliere/orientare 

profesionala, care se vor derula in scolile asociate in proiect; crearea premiselor 

pentru dezvoltarea sustenabilă a educației incluzive la nivelul celor 5 școli 

participante în program, în vederea promovării unor servicii educaționale de 

calitate, orientate pe nevoile elevilor; sprijinirea îmbunătățirii și diversificării 

serviciilor educaționale prin construirea unor structuri de cooperare între unitățile 

de învățământ partenere asociate și alte unități de învățământ existente în plan 

național, regional și internațional și implementarea unei platforme educaționale 

deschise (de tip OER - Open Educational Resource) pe tema educației inclusive. 

Valoarea totală a proiectului este de 4.528.022,49 lei. 

În perspectiva contactelor bilaterale care pot genera investiții viitoare se 

înscrie întâlnirea cu delegația din R. P. Chineză, alcătuită din oficiali și oameni de 

afaceri din orașul Binzhou, provincia Shandong. Partea chineză și-a arătat 

disponibilitatea inițierii unor proiecte de investiții pretabile Municipiului Roșiorii 

de Vede și Județului Teleorman, menite a conduce la creșterea capacității 

economice și la înființarea de noi locuri de muncă, printre care investiții în 

domeniul irigațiilor și procesării produselor agricole.  

Viziunea realizării unor proiecte transfrontaliere s-a desprins din discuțiile 

purtate cu membrii delegației bulgare, condusa de dl. Dobromir Dobrev, primarul 

municipiului Gorna Oriahovitsa, localitate înfrățită cu Municipiul Roșiorii de 

Vede, în domenii privind dezvoltarea locală, cultură, învățământ, mediu, 

economie și turism. 

         Având o aşezare strategică, municipiul 

poate promova turismul de tranzit şi, în 

egală măsură, turismul de agrement, datorită 

bălţilor existente cu caracter piscicol şi a 

zonei de pădure precum şi turismul cultural 

datorită manifestărilor de acest gen, 

desfăşurate de Direcţia pentru Cultură, 

Educaţie, Creaţie şi Sport,  prin Casa de 

Cultură, Biblioteca Municipală „Gala 

Galaction” şi Muzeul Municipal de Istorie „Petre Voievozeanu”. 

*** 

 În perioada sărbătorilor de iarnă, am amenajat „Orășelul copiilor” în Parcul 

„Avocat Nicolae Popescu-Vedea”, unde am amplasat zece căsuțe din lemn pe  

care le-am pus gratuit la dispoziția comercianților, pentru a le personaliza, urmând 

ca în perioada 5 decembrie 2016 - 7 ianuarie 2017 să comercializeze în incinta 

acestora produse specifice sezonului. 
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3. Investiţii 

 

La acest capitol, în timpul scurt scurs de la învestire, am continuat 

proiectele începute în mandatul fostei conduceri a administrației publice locale, 

demarând concomitent și o parte din obiectivele pe care ni le-am propus. 

Urmare a acestor inițiative, am reluat procedura de achiziții pentru 

obiectivele de investiții finanțate prin Programul național de dezvoltare locală,  

privind modernizarea străzilor Stelian Popescu, Mihai Eminescu, Republicii, 

Carpați și Lt. Bălăcescu. 

S-a făcut recepția la încheierea lucrărilor la sala de sport de la Școala 

Gimnazială „Dan Berindei”, realizată prin Compania Națională de Investiții, 

având o capacitate de 102 locuri; valoarea proiectului fiind de 3.011.467, 47 lei 

(inclusiv TVA). 

S-au achiziționat cazane pentru centralele termice ce deservesc următoarele 

unități de învățământ:  
Unitatea de învățământ Capacitate cazan Valoare investiție 

lei 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 522 Kw 21.000 

Școala Gimnazială „Dan Berindei” 698 Kw 30.000 

Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” 407 Kw 15.000 

Colegiul Național „Anastasescu” 560 Kw 25.000 

Liceul Tehnologic „Emil Racoviță” 698 Kw 30.000 

 

Sunt în curs de execuție lucrările la obiectivul „Bloc de locuințe pentru 

tineret S+P+3E - 24 de unități locative, Aleea Parc Nord – lotul 1, f.n.”, realizat 

prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe, având o valoarea autorizată 

de 7.119.713,32 lei, fără TVA. 

Din bugetul local se asigură finanțarea lucrărilor de racordare la rețelele de 

utilități (apă, canal, gaze, electricitate) și sistematizarea pe verticală pentru 

obiectivul de investiții „Locuințe pentru tineret destinate închirierii S+P+3E, 

Tronson T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8”, având ca locație Aleea Parc Nord, f.n, 

realizate prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe; valoarea totală, cu 

TVA, fiind de 999.993,18 lei.  La acest capitol trebuie să specific că se află în faza 

de elaborarea a documentației tehnice obiectivul „Bloc de locuințe pentru tineri 

finanțate prin programul ANL, S+P+3E -24 unități locative, Municipiul Roșiorii 

de  Vede, Aleea Parc Nord –lotul 2, fn”. 

De la începutul derulării programului de construire de locuinţe pentru tineri, 

pe raza municipiului Roşiorii de Vede au fost finalizate 174 de unităţi locative în 

10 blocuri ANL, astfel: 

F2 –  sc. A – 15 apartamente 

         sc. B  – 15 apartamente  

str. Aleea CFR  

Parc Nord, nr. 63 
S1 – 16 apartamente str. Sf. Teodor, nr. 37 

  E  – 16 apartamente str. Oltului, nr. 36. S2 – 16 apartamente str. Sf. Teodor, nr. 37 

  I   – 16 apartamente str. Oltului, nr. 36. S3 – 16 apartamente str. Sf. Teodor, nr. 37 

414  – 16 apartamente str. Republicii, nr. 42 S4 – 16 apartamente str. Sf. Teodor, nr. 37 

415 – 16 apartamente str. Republicii, nr. 42 S5 – 16 apartamente str. Sf. Teodor, nr. 37 
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La acestea se adaugă blocul F1 cu 20 de apartamente, având destinație de 

locuințe sociale, amplasat în str. Aleea CFR Parc Nord, nr. 63. 

Au continuat lucrările de refacere a carosabilului și trotuarelor în cadrul 

asociațiilor de proprietari, prin turnarea covorului asfaltic pe o suprafață de 31.155 

mp. Curtea Școlii Gimnaziale „Zaharia Stancu” a fost asfaltată pe o suprafață de 

1580 mp. Aleile din Grădina Publică „Mihail C. Mănciulescu” au fost asfaltate în 

totalitate. S-a executat 775 mp de pavaj nou pe Fundătura III Căpitan Corlătescu și 

s-a refăcut pavajul pe străzile Libertății (450 mp) și Caporal Joița (450 mp). 

S-au executat lucrări de reparații la trotuarul de pe de strada Dunării, 

tronsonul cuprins între blocul D4 și Muzeul de Istorie „Petre Voievozeanu”: Pe 

strada Rahovei au fost refăcute casetele și scuarele existente și s-au înlocuit 

montat și vopsit bordurile. Înlocuirea bordurilor s-a făcut și la intersecția străzilor 

Mihail Kogălniceanu cu str. Dunării; 

De asemenea s-au achiziționat 10 cișmele stradale care vor fi montate în 

primăvara acestui an. 

Pe străzile asfaltate din municipiu s-a executat marcaj rutier transversal pe o 

suprafață de 1300 mp și marcaj rutier longitudinal pe o lungime de 39 de km. A 

fost reamenajată parcarea de pe platoul pieței (45 locuri) și s-au executat marcaje 

pentru locurile de parcare atribuite prin hotărâre a Consiliului Local.  

Pentru a înlocui pe cele vechi, ilizibile, dar și pentru a completa acolo unde 

se impunea, s-au achiziționat și montat 16 indicatoare ce semnalează „intrare în 

localitate” și „sfârșit de localitate”, 47 indicatoare rutiere de orientare tip săgeată 

și 55 indicatoare rutiere. 

A fost montat un semafor intermitent la intersecția străzii Mihai Bravu cu 

Bulevardul Sf. Vineri și a fost repus în funcțiune semaforul de la intersecția 

străzilor Izbiceanu cu Republicii. Valoare totala pentru cele doua lucrări este de 

2.911 lei. 

 Restricționarea circulației auto pe strada 1917 s-a dovedit a fi de bun augur 

în privința circulației pietonale și a fluidizării traficului din zona Pieței Centrale. 

Pentru a asigura condiții normale comercianților ce își desfășoară activitatea 

în Hala din Piața Centrală (la „ruși”), a fost reabilitat acoperișul acesteia și s-a 

înlocuit tâmplăria metalice degradate cu profile PVC și geamuri termopan. 

S-a modernizat clădirea în care funcționează Direcția Impozite și Taxe cu 

scopul de a crea condiții cetățenilor care vin aici să-și plătească taxele și 

impozitele. 

Au fost demarate lucrările de înlocuire a învelitoarei și reparații la 

acoperișul Primăriei, precum și cele de reabilitare a acoperișului și de înlocuire a 

ușilor de acces la Colegiul Național „Anastasescu”. 

La cimitirul din str. Stelian Popescu s-a finalizat împrejmuirea cu 100 m 

liniari pe latura de nord, au fost executate reparații la treptele existente pe aleea 

centrala și au fost montate două porți metalice pe latura dinspre strada Sf. Teodor. 
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4. Sănătate 

 
Potrivit HGR nr. 529 din 2 iunie 2010, managementul asistenţei medicale al 

Spitalului Municipal Caritas a fost transferat către Consiliul Local al Municipiului 

Roşiorii de Vede.  Spiatulul are certificat ISO 9001:2008 și este acreditat de 

Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor prin Ordinul nr. 248/30.12.2015. 

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

din populaţia judeţelor limitrofe. În sume absolute spitalul a deservit în anul 2016 

un număr de 40.731 pacienţi din care 21.888 sunt din mediul rural. 

Profilul de activitate al spitalului constă în acordarea de asistenţă medicală 

spitalicească, autorizată şi evaluată conform legii, în regim de spitalizare continuă 

şi spitalizare de zi. 

Structura spitalului, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 

Sănătăţii nr.729/02.06.2010, se prezintă astfel: 
Secţia / compartimentul Nr. paturi aprobat de 

Ministerul Sănătății 

Nr. paturi aprobat de 

CAS Teleorman 

A.T.I. 15  

Boli infecţioase 25 19 

Chirurgie generală 

 din care pentru 

Ortopedie și traumatologie 

25 

 

10 

17 

 

8 

Medicină internă din care pentru 

Compartiment cardiologie 

35 

20 

35 

20 

Neonatologie 12 1 

Neurologie 30 30 

Obstretică-Ginecologie 30 21 

Oftalmologie 15 8 

Oncologie 14 13 

Otorinolaringologie 15 7 

Pediatrie 28 22 

BFT 24 20 

TOTAL 298 221 

Spitalul are în componență 12 secţii şi compartimente, un ambulatoriu de 

specialitate integrat cu 14 cabinete medicale de specialitate, un laborator de 

analize medicale, un laborator de radiologie şi imagistică medicală şi un laborator 

de recuperare, medicină fizică şi balneologie, un compartiment de primire urgenţe, 

un compartiment de explorări funcţionale şi un cabinet de diabet zaharat, nutriţie 

şi boli metabolice. 

Urmare a hotărârii Consiliului Medical și al Comitetului Director, prin care 

s-au analizat indicatorii de utilizare ai serviciilor medicale pentru compartimentul 

Otorinolaringologie și s-au constatat a fi foarte slabi, s-a suspendat activitatea 

acestui compartiment începând cu data de 1 noiembrie 2016, cele șapte paturi 

contractabile fiind redistribuite către : Secția Obstretică-Ginecologie (1 pat), 

Compartiment Neonatologie (3 paturi), Compartiment Oncologie medicală (1 pat), 

Compartiment recuperare, medicină fizică-balneologie (2 paturi). 

Entitatea mai are în structură: farmacie, bloc operator, sterilizare, serviciul 

de anatomie patologică, compartiment de prevenire şi control al infecţiilor 
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nozocomiale, cabinet stomatologie care asigură şi urgenţe, cabinet boli 

infecţioase, cabinet oncologie medicală, cabinet planificare familială. 

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

În anul 2016 un număr de 8944 pacienți au beneficiat de servicii medicale 

în regim de spitalizare continuă (3881 pacienți de sex masculin și 5063 pacienți de 

sex feminin) și 11.493 de pacienți au beneficiat de servicii medicale în regim de 

spitalizare zi (5341 pacienți de sex masculin și 6152 pacienți de sex feminin). În 

cadrul ambulatoriului de specialitate integrat au beneficiat de consultații un număr 

de 14.035 de pacienți. 

La data de 31 decembrie 2016 structura de personal conform statului de 

funcții aprobat și câștigul mediu brut se prezintă astfel: număr posturi aprobate – 

440, din care 338 ocupate și 102 vacante. 

Analizând situația personalului, la finele anului 2016 observăm că din 

totalul posturilor ocupate observăm următoarea distribuire: 

- medici – 30 (9,09%); 

- personal sanitar mediu (medical) – 161 (48,79%) ; 

- personal auxiliar - 84 (33,14%); 

- personal TESA – 19 (5,62%). 

- alte posturi – 3,36% 

În cursul anului 2016 s-au organizat concursuri pentru ocuparea unor 

posturi vacante în limita numărului de posturi care s-au vacantat (medic specialist 

pentru radiologie-imagistică medicală, medic anatomie patologică și asistenți 

medicali). 

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția mijloacelor economice ale 

anului 2016 față de soldurile precedente ale anului 2015 : 
Denumire indicatori Solduri la începutul 

anului 2015 

Solduri la finele 

anului 2016 

+/- 

mmmmmm 

Active fixe necorporale 57 57  

Instalații tehnice, mijloace de transport 1.322.141 1.101.992 - 220.149 

Total active necurente 1.322.198 1.102.049 - 220.149 

Stocuri 3.438.865 3.292.525 - 146.340 

Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri 1.780.187 1.903.357 123.170 

Disponibilități 8.401 8.401 0 

Total active curente 5.227.453 5.204.283 - 23.170 

Total active 6.549.651 6.306.332 - 243.319 

Datorii comerciale 2.271.900 2.868.497 596.597 

Datorii către bugete 3.847.559 2.712.920 - 1.134.639 

Salarii 656.484 929.456 272.972 

Total datorii curente 6.779.293 6.511.543 - 267.750 

Active nete-Capitaluri - 229.642 - 205.211 24.431 

Rezerve, fonduri 747.779 747.779 0 

Rezultat sold creditor 15.333.638   

Rezultat report sold debitor   974.421 

Rezultat patrimonial al exercițiului sold creditor   24.432 

Rezultat patrimonial al exercițiului sold debitor 16.311.059   

TOTAL CAPITALURI - 229.642 - 205.210 24.431 
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La data de 31 decembrie 2016 datoriile curente totale ale unității erau în 

sumă de 6.511.543 lei, din care arierate 742.669 lei.  

Datoriile comerciale în valoare de 2.868.497 lei reprezintă o creștere față de 

datoriile de la începutul anului cu suma de 596.597 lei. Acestea au în componență 

datorii față de furnizorii de bunuri și servicii în sumă de 2.788.311 lei și datorii 

către creditori în sumă de 80.186 lei (cheltuielile efective privind asistența 

medicală acordată persoanelor agresate și accidentate). 

Datoriile la furnizori sunt în sumă de 2.788.311 lei și se compun din: 
Furnizori Valoare Sub 90 de zile Peste 120 de zile 

Medicamente, materiale 

sanitare, reactivi, dezinfectanți 

2.005.832 1.679.120 326.712 

Alimente 83.899 83.899 0 

Utilități 559.726 432.955 126.771 

Materiale diverse 138.854 111.251 27.603 

TOTAL 2.788.311 2.307.225 481.086 

Plățile restante față de furnizorii de bunuri și servicii la 31 decembrie 2016 

sunt în valoare de 1.550.645 lei, din care arierate 657.770 lei. 

Datoriile către bugetul consolidat al statului, la finele anului 2016, erau 

cifrate la 2.712.920 lei, reprezentând o scădere absolută față de finele anului 2015, 

cu suma de 1.134.639 lei. 

Plățile restante față de bugetul consolidat al statului sunt în sumă de 

1.910.278 lei. 

Veniturile operaționale aferente anului 2016  sunt în valoare de 24.190.458 

lei, iar față de anul 2015 au cunoscut o creștere în sumă absolută de 5.851.723 lei, 

ceea ce echivalează cu o creștere relativă de 32%. 

Veniturile operaționale ale anului  2016 au în componență  următoarele: 

- venituri din contractele încheiate de Casa Județeană de Asigurări de  

Sănătate Teleorman, în sumă de 19.023.520 lei, reprezintă 78,64%; 

- veniturile proprii, în sumă de 600.636 lei, reprezintă 2,48% din total  

venituri ; 

- veniturile din contractele încheiate cu DSP transferuri (rezidenți, planing  

familial și programe) sunt în sumă de 258.742 lei și reprezintă 1,07% din total 

venituri; 

- venituri din bugetul local, în sumă de 4.307.560 lei, pentru stingerea 

obligațiilor fiscale restante, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 

iunie 2016, conform OUG nr. 14/2016, art. 55, alin (4), lit. d cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, reprezintă 17,81% din total venituri. 

Cheltuielile operaționale ale anului 2016, în valoare de 24.166.026 lei,  au 

înregistrat o scădere față de aceeași perioadă a anului precedent  cu suma de 

10.483.768 lei, adică o scădere relativă de 30%. Ponderea o reprezintă cheltuielile 

de personal și cheltuieli cu medicamente, reactivi, materiale sanitare.  
Structura cheltuielilor 2016 % 

Cheltuieli de personal 15.025.936 62,17 

Bunuri și servicii  

din care Medicamente și materiale 

sanitare, reactivi 

8.824.591 

 

5.449.530 

36,52 

 

22,55 
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Cheltuieli de capital 291.102 1,21 

Cheltuieli burse 24.397 0,10 

Total cheltuieli 24.166.026 100 

Creșterea cheltuielilor de personal s-au datorat prevederilor legale privind 

majorarea salariilor și a sporurilor personalului medical (OUG 20/2016), 

modificarea tarifului orar utilizat pentru plata gărzilor efectuate în afara 

programului de la norma de bază de către medici (OUG 43/2016), stabilirea 

nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul din unitățile sanitare (Legea 

250/2016) și majorarea salariilor personalului care a trecut la o altă tranșă de 

vechime. 

Cheltuielile cu bunuri și servicii prezintă o scădere față de anul 2015 în 

sumă absolută de 710.537 lei. 

Cheltuielile efectuate în cursul anului de referință au acoperit și serviciile 

medicale spitalicești realizate peste cifra de contract a anului 2016.  

Sursele de venituri sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli și 

corespund cu finanțările inserate în contul de execuție. 
Surse de finațare Prevederi bugetare Finanțări % 

Venituri din contracte încheiate cu 

CJAS Teleorman 

19.700.000 18.719.068 95,02 

Venituri din contractele încheiate  cu 

direcțiile de sănătate 

264.000 258.742 98,01 

Venituri proprii 625.000 600.636 96,10 

Subvenții de la bugetul local 4.809.290 1.671.779 92,40 

Total venituri  25.180.660 23.886.006 94,86 

Indicatori de calitate : 

 1 – rata mortalității intraspitalicești pe total spital - 0,86 %; 

 2 – rata infecțiilor nozocomiale pe total spital - 0,09 %; 

 3 – rata bolnavilor reinternați în intervalul de 30 de zile externare - 10,07 % 

 4 – indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la 

externare - 76,69 %; 

 5 – procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor 

internați -  2,39 %. 

Indicatori de management ai resurselor umane: 

1. numărul mediu de bolnavi externați pe un medic – 298; 

2. numărul mediu de consultații pe un medic în ambulatoriu -1691; 

3. numărul mediu de consultații pe un medic în CPU – 7504;    

4. proporția medicilor din totalul personalului - 9,09 %;               

5. proporția personalului medical din totalul personal angajat - 74,24 %; 

6. proporția personalului medical cu studii superioare din totalul 

personalului medical  - 16,67%.         

          Din detalierea indicatorilor economico-financiari rezultă un cost mediu pe 

zi de spitalizare  de  353,48 lei. 

Din punct de vedere al dotării, spitalul deține la momentul actual aparatură 

și instrumentar pentru asigurarea și desfășurarea unui act medical în bune condiții  

printre care:  
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 -   aparat  Duodiagnost  Philips  (grafie şi scopie)  şi  Combigraph  Quadro  

(grafie)  achiziţionate, instalate și  autorizate C.N.C.A.N.; 

 -    analizoare  automate  de  hematologie  şi  biochimie  la  laborator; 

 -    incubatoare pentru prematuri şi un echografe de înaltă performanţă; 

 -   EKG  3-6  canale  cu  citire  şi  interpretare, spirometru, monitoare 

funcții vitale aparate respirație asistată, electroencefalograf, audiometru, aparat 

endoscopie digestivă superioară, ecodopler, aparat Rx-mobil şi motor 

multifuncţional ortopedic;  

 -    aparatură specifică BFT;  

 -    aparatură specifică pentru ATI și CPU;  

 -    aparatură specifică pentru secțiile chirurgicale;  

 -  aparat de urgenţă dotat cu materiale şi medicamente în termen de 

valabilitate; 

 -   sistem informatic funcţional pentru evidenţa pacienţilor din spital şi 

ambulatoriu; 

 -   aparatură medicala de la banca mondială pentru reforma sistemului 

sanitar faza a II-a, asistența medicală maternă  și neonatală precum și în CPU;  

 -    utilizarea aparaturii de înaltă performanță în parteneriat public privat 

(CT, Osteodensiometru, Ecograf 3 D); 

Spitalul Municipal „Caritas” Roșiorii de Vede este acreditat de Comisia Naționlă 

de Acreditare a Spitalelor.  

            În scopul îmbunătățirii calității asistenței medicale acordate populației, a 

condițiilor de cazare, igienă și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, în cursul 

anului 2016 la nivelul Spitalului „Caritas” au fost fost realizate: lucrări de 

amenajare și reabilitare în cadrul secției de obstretică ginecologie care s-a mutat 

de la etajul doi la etajul trei (zugrăveli, confecționat și montat geamuri termopan, 

instalații sanitare); achiziții de mobilier medical (noptiere, saltele, vestiare); 

modernizarea centralei termice prin reparații la instalația de încălzire a spitalului 

care a constat în înlocuirea unui cazan, autorizat ISCIR, în valoare de 50.000 lei; 

mutarea secției de BFT de la etajul 5 la etajul trei, pentru care s-au efectuat lucrări 

de igienizare și reabilitare a saloanelor – 15.000 lei; lucrări de reparații curente, 

igienizare și modernizare în cadrul blocului alimentar – 40.000 lei; reabilitarea, 

modernizarea și dotarea cu aparatură a secției de Pediatrie din spital de către 

Asociația „Caritas-Pediatrie” Roșiorii de Vede printr-un proiect cu fonduri 

europene „Să schimbăm lumea pentru copii noștri”; extinderea salonului de 

observație din cadrul Compartimentului de Primiri-Urgențe”; amenajarea de 

toalete specializate pentru personalul cu dizabilități, măsură impusă de 

Inspectoratul de persoane cu nevoi speciale; deblocarea accesului între secții 

situate la același etaj prin montarea unor uși speciale din PVC, măsură impusă de 

ISU. 

Începând cu data de 1 noiembrie 2016, prin hotărârea Consiliului Director, 

s-a suspendat activitatea Compartimentului ORL. 
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5. Protecţie socială 

 

Prin Legea asistenței sociale nr. 292/2011 este reglementat cadrul general 

de acțiune pentru prevenirea marginalizării sociale a persoanelor aflate în situație 

de nevoie. În acest scop, prin serviciul de specialitate sunt identificate și 

soluționate, în limitele de competență, problemele sociale ale comunității din 

domeniul protecției copilului, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, 

familiilor și persoanelor singure care, datorită veniturilor reduse sau a stării de 

sănătate se afla în situație de risc social. Măsurile ce pot fi aplicate sunt din 

categoria prestațiilor financiare de asistență socială și/sau complementar prin 

servicii sociale.  

Cheltuielile suportate din bugetul local în anul 2016 pentru desfăşurarea 

activităţii de asistență socială se ridică la 729.224 lei. 

Prestațiile financiare pe categorii, număr de beneficiari și sumele cheltuite 

sunt prezentate în tabel: 

Denumirea 

prestației financiare 

Numărul de 

cazuri 

(persoana 

singură/familie) 

Valoarea totală 

anul 2016 

(lei) 

Ajutoare 

încălzire 

(sezonul 

rece) 

 

 

Lemne, cărbuni pentru beneficiarii 

de ajutor social 
258 74.820 

Lemne, carbuni altii decat 

beneficiarii de ajutor social 
237 50.000 

Gaze Naturale 402 178.004 

Energie Electrica 63 75.480 

Sistem centralizat in ANL-uri 25 11.594 

Ajutor social – venit minim garantat 278 
71.424 / 

decembrie 2016 

Ajutoare de urgență – situații deosebite, 

metodologii aprobate prin HCL-uri 
65 27.000 

Asistenți personali încadrați pentru persoanele cu 

handicap grav 
50 1.102.500 

Indemnizația cuvenită persoanei cu handicap grav 

pentru care nu am încadrat asistent personal 
180 2.289.600 

Facilități acordate pentru medici 5 30.000 

POAD – pachete de alimente acordate de U.E. –

suma corespunde chiriei spațiului de depozitare 

3252 din care 
2.244 au mai 

beneficiat de 

pachete și la 

redistribuire 

3.732 

TOTAL 7.059 4.699.698 

 

După cum este bine cunoscut, municipalitatea roșioreană gestionează 

(coordonează și finanțează) o diversitate de servicii sociale pentru care în anul 

2016 au fost obținute de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice licențele de funcționare: 
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Denumirea serviciului 

social 

 

Activități principale derulate 
 

 

Nr. mediu 

de 

beneficiari 

Valoare 

totală 

/ 2016 

(lei) 

Centrul de zi 

Servicii de educare, îngrijire și asistență, 

socializare și petrecere a timpului liber 

pentru copii din categoria de vârstă 8-14 

ani, proveniți din familii marginalizate 

social și cu risc de separare al părinților de 

copii 

 

11 

 

32.472 

Cantina de Ajutor Social 

Prepararea și servirea hranei (masă de 

prânz și cină) persoanelor fără venituri sau 

cu venituri reduse 

42 183.960 

Caminul de bătrâni Sf. 

Teodor 

Găzduirea pe perioada nedeterminată și 

asigurarea de asistență medicală și îngrijire, 

socializare și petrecere a timpului liber a 

persoanelor vârstnice provenite din 

comunitate, care nu au sau nu mai pot fi 

sprijinite de grade de rudenie 

 

 

12 

 

 

72.700 

Adăpostul temporar 

Găzduirea temporară (pe timp de 

noapte), prepararea și servire a hranei (cină 

și mic dejun), asistență medicală primară și 

igienizare pentru persoanele majore, fără 

locuință, fără grade de rudenie și fără 

venituri 

media 

lunară 

16 

asistenți/

noapte 

 

35.040 

Creșa Municipală 

 

Servicii de creștere, îngrijire și educare a 

deprinderilor timpurii pentru copii din grupa 

de vârstă 1-3 ani 

12 5.540 

 

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

activitățile de socializare și petrecere a timpului liber un număr de 186 membri 

legitimați. 

Prin Compartimentul de asistență medicală și stomatologică în unitățile de 

învățământ, au fost realizate consultații, examene de bilanț, campanii de vaccinare 

și triaje/stare de sănătate pentru cei peste 5.800 elevi și preșcolari înscriși în 

unitățile de învățământ. 

Pe parcursul anului de referință au fost monitorizate 278 familii și 

persoane singure în vederea acordării venitului minim garantat (ajutor social) în 

conformitate cu Legea nr. 416/2001, analizarea, stabilirea și acordarea alocației 

pentru susținerea familiei pentru 735 familii cu copii, inclusiv monitorizarea 

frecvenței școlare a copiilor cât și situația economică a familiei, care influențează 

cuantumul alocației stabilite. 

Anul 2016 a debutat cu o nouă prestație financiară reglementată prin Legea 

nr. 248/2015 prin acordarea stimulentului educațional sub formă de „tichete 

sociale cu valoare nominala de 50 lei /lună” copiilor din grupa de vârstă 3-6 ani în 

vederea stimulării participării la programele de educație preșcolară din grădinițe. 

În acesta acțiune au fost identificați 72 de copii eligibili care au beneficiat de 

tichete sociale acordate pe durata cursurilor școlare. 

Prin Biroul de autoritate tutelară, alocații, protecția copilului și familiei, a 

persoanei cu handicap au fost efectuate un număr total de 210 anchete sociale în 
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derularea activității de autoritate tutelara la care se adaugă 470 anchete pentru 

persoanele cu dizabilități, evaluate de către Comisia Județeană în cursul anului 

2016. 

Din categoria activităților conexe protecției sociale, construcția de locuințe 

pentru tineri, și solicitările de locuințe sociale, cu chirie, necesită analiza 

judicioasă în elaborarea Listelor de prioritate, motiv pentru care în evidențele 

SPASAT situația se prezintă astfel: 

 

Locuințe construite prin 

Programul A.N.L. 

Nr. solicitări în lista de priorități 

neonorate: 
24 

39 
Nr. în evidențe neincluse în lista de 

priorități: 
15 

Locuințe sociale 

Nr. solicitări în lista de priorități 

neonorate: 
15 

23 
Nr. în evidențe neincluse în lista de 

priorități: 
8 

Case naționalizate 

Nr. solicitări în lista de priorități 

neonorate: 
8 

13 Nr. în evidențe neincluse în lista de 

priorități: 5 

 

Tot din segmentul acțiunilor temporare SPASAT a efectuat 10 anchete 

sociale pentru atribuirea gratuită de terenuri în vederea construirii unei locuințe. 

Autoritatea locală în perioada sărbătorilor de iarnă a acordat pachete cu 

alimente tradiționale pentru 75 persoane vârstnice, singure, aflate în stare de 

marginalizare social, din care 16 veterani de război și unui număr de 65 familii cu 

copii, aflate în evidențele serviciului. 
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6. Învăţământ 

 

 

Unul din sectoarele dinamice ale societăţii roşiorene, învăţământul, se 

dezvoltă pe baza unor cerinţe bine fundamentate în documentele elaborate de 

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

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

de specificul şi condiţiile concrete comunitare. 

Diagnoza stării învăţământului are în vedere gradul de realizare a 

priorităţilor fundamentate în Planul managerial al Inspectoratului Şcolar 

Teleorman. Liniile directoare ale activităţilor specifice Inspectoratului Judeţean 

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

creşterea calităţii proceselor educaţionale, spre sporirea responsabilităţii 

manageriale la nivelul unităţilor şcolare şi spre îmbunătăţirea performanţelor 

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

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

internaţionale de indicatori ai educaţiei, prin care se măsoară competenţele 

individuale, calitatea managementului instituţional şi performanţele sistemului în 

ansamblu său. 

Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din 

municipiu cuprinde un număr de 5.837 elevi (613 preșcolari și 5.224 elevi), astfel: 

 

Unitatea de învățământ Număr preșcolari/elevi 
Forma de 

învățământ 

Grădinița cu program prelungit nr. 1 (cu 

personalitate juridică) 

179 preșcolari 
 

Grădinița cu program prelungit nr. 4 (cu 

personalitate juridică) 

- Grădinița cu program normal nr. 3 (fără 

personalitate juridică) 

 

150 preșcolari 

 

50 preșcolari 

 

Total = 204 preșcolari 

 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

 

 

Step by step 

724 elevi 

(366 înscriși în învățământul 

primar și 358 în cel gimnazial) 

21 elevi 

Total = 745 elevi 

zi 

Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu” 

(inclusiv Școala nr. 5) 

Cursanți înscriși în programul de formare a adulților 

„A doua șansă” (ADS) 

 

 

Elevi cu Cerințe educative speciale 

Grădinițele cu program normal nr. 2 și nr. 5 

341 elevi 

 

45 cursanți (15 înscriși în ciclul 

primar, 15 înscriși în anul I la 

ciclul gimnazial, 15 înscriși în 

anul II la ciclul gimnazial) 

16 elevi 

83 elevi 

Total = 485 elevi 

zi 

Școala Gimnazială „Dan Berindei” 

(incusiv Școala Gimnazială „Gala Galaction”) 

 

Grădinița cu program normal nr. 7 

Elevi cu Cerințe educative speciale 

 

269 elevi (153 înscriși în 

învățământul primar și 116 în cel 

gimnazial) 

50 preșcolari 

17 elevi 

Total = 336 elevi 

 

zi 
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Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” 

 

 

Grădinița cu program normal nr. 6 

646 elevi (318 elevi înscriși în 

învățământul primar și 328 în cel 

gimnazial) 

97 preșcolari 

Total = 743 elevi 

zi 

Colegiul Național „Anastasescu” 810 elevi înscriși în învățământul 

liceal teoretic 
zi 

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” 77 elevi înscriși în învățământul  

liceal teoretic 

854 elevi înscriși în învățământul  

liceal tehnologic 

Total=931 elevi 

zi 

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursanți înscriși în programul de formare a adulților 

„A doua șansă” (ADS) 

 

39 elevi înscriși în învățământul 

teoretic 

23 elevi înscriși în învățământul 

liceal artistic și sportiv 

408 elevi înscriși în învățământul 

tehnologic 

124 elevi înscriși în învățământul 

tehnologic 

62 elevi înscriși în învățământul 

liceal 

30 cursanți 

Total=686 elevi 

zi 

 

zi 

 

zi 

 

seral 

 

fără 

frecvență 

 

Liceul Tehnologic ”Emil Racoviță” 

(inclusiv Liceul Tehnologic nr.2) 

 

 

 

 

313 elevi înscriși în învățământul 

profesional 

97 elevi înscriși în învățământul 

liceal tehnologic – XIV 

308 elevi înscriși în învățământul 

liceal tehnologic 

Total=718 elevi 

zi 

 

zi 

 

seral 

De la bugetul local au fost asigurate sume pentru investiţii, reparaţii 

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

şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului de 

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

preşcolari şi elevi. 

Respectul pentru notorietatea adusă învăţământului roşiorean, precum şi 

recunoştinţa noastră pentru efortul depus s-au materializat în premierea 

profesorilor și elevilor cu rezultate deosebite la concursuri și olimpiade naționale.  

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

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Prin HCL nr. 29 din 25. 02. 

2016 s-a aprobat un număr total de 783 burse, din care: 547 burse de merit, 22 

burse de studiu, 214 burse de ajutor social. 

În anul 2016 s-a menţinut gratuitatea transportului şcolar, facilitatea fiind 

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

cursul lunii noiembrie au fost amplasate două stații pentru autobuzele școlare, în 

strada Dunării (intersecția cu str. Viicșoreanu) și în strada  Dorobanți (intersecția 

cu strada Delcel), urmând ca în anul 2017 să continuăm această investiție privind 

amplasarea de noi stații de autobuz, precum și  adăugarea de noi trasee pentru 

zone care în acest moment nu se  află în aria de desfășurarea a serviciului de 

transport public local. 
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7. Cultură, creaţie, sport 
 

 

Cultura este una dintre componentele esenţiale ale serviciilor sociale pe care 

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

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

proporţional cu numărul celor care îl acceptă. 

În anul 2016, au fost realizate activităţi culturale de anvergură, care s-au 

adăugat celor prevăzute în programele şi proiectele aprobate. Direcția pentru 

Cultură, Educație, Creație și Sport a avut în atenţie revitalizarea creaţiilor 

autentice, pentru păstrarea vie a identităţii noastre naţionale, asumându-şi 

obligaţia de a fi factor principal de educaţie de o necesitate stringentă, prin 

implicarea directă în viaţa spirituală a localităţii, de cercetare, conservare, 

valorificare şi promovare a valorilor reprezentative ale culturii şi tradiţiilor 

teleormănene.  

O privire de ansamblu asupra activităţii culturale relevă o serie de programe 

şi proiecte ce au cuprins în anul 2016 care pot fi sintetizate astfel: lansări de carte; 

aniversări literare; lecturi și proiecții de filme în aer liber; simpozioane, colocvii, 

sesiuni ştiinţifice și mese rotunde pe teme de cultură, istorie, economie, literatură, 

religie, artă, patrimoniu, tradiţii şi obiceiuri populare; evocări ale unor evenimente 

majore din istoria naţională, viaţa culturală naţională şi locală, precum şi ale unor 

personalităţi marcante ale vieţii culturale, social-istorice şi ştiinţifice; recitaluri de 

muzică și poezie susținute în sală și în aer liber; expoziţii de artă plastică și 

sculptură, de timbre, ilustrate, felicitări și șervețele, de obiecte decorative și 

mărțișoare; editarea ziarului Drum; editarea unor volume de proză, poezie, 

cercetări istorice și publicistică în cadrul colecției „Drum”; competiţii sportive. 

Prin aceste demersuri, instituţia a reuşit să vină în sprijinul roşiorenilor, 

oferind o alternativă cu multe opțiuni de petrecere a timpului liber pentru toţi 

cetăţenii municipiului, indiferent de vârstă, categorie socială, etnie, religie.  

La Casa de Cultură s-au organizat cursuri gratuite de chitară şi canto (35 

elevi înscriși), dansuri (25 elevi înscriși) și tir cu arcul (15 elevi înscriși). 

Unul dintre proiectele cu succes la public a fost „Seară de muzică folk”, 

organizat în parcurile oraşului: Grădina Publică „Mihail C. Mănciulescu; Parcul 

Central „Nicolae Popescu-Vedea”; Parcul „Nicolae Bălcescu”.  

Ziarul local „Drum” a ajuns la numărul 594, marcând 19 ani de la apariția 

primului număr al ediției reeditate în anul 1997, fiind continuatorul ziarului cu 

același nume înființat în anul 1935. 

În colecţia „Drum” au apărut noi volume cu texte critice, biografii, creaţie 

lirică şi epică, dramatică și cercetări istorice, acest proiect ajungând, la finalul 

2016, la volumul cu numărul 25. Au fost încredinţate tiparului într-un format la fel 

de atractiv. Pe lângă volumele apărute în colecție, în anul 2016 au fost susținute 

financiar și alte cărți care au întregit tabloul scriitoricesc roșiorean. 

În anul 2016, 823 de volume au intrat în patrimoniul Bibliotecii Municipale 

„Gala Galaction”, dintre care 672 au fost achiziţionate cu sprijinul Consiliului 
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Local şi al Primăriei Municipiului Roşiorii de Vede, iar restul de 151 de volume 

reprezintă donaţii din partea iubitorilor de carte, persoane fizice sau juridice. Nu 

întâmplător, 226 de roşioreni au devenit utilizatori noi înscriși la secțiile de 

împrumut ale biblioteci.  

Făcând o statistică a anului 2016, la biblioteca municipală roşioreană, au 

fost 2.350 de cititori activi (nou înscrişi şi utilizatori vizaţi/înscrişi în anii 

anteriori), 7.800 vizite la bibliotecă, iar 17.305 cărţi au fost împrumutate.  

Biblioteca municipală a oferit, astfel, publicului roşiorean, pe lângă 

serviciile specifice prevăzute de lege, accesul gratuit și nediscriminatoriu la 

informaţie, contribuind la educaţia și formarea continuă a membrilor comunităţii. 

În acest sens, în anul 2016, la bibliotecă s-au efectuat 1.174 conexiuni la Internet, 

pentru căutarea gratuită de informaţii pe suport electronic, 7 adulţi s-au înscris la 

cursurile de iniţiere IT pentru persoanele vârstnice, iar 74 de utilizatori au primit 

consiliere și coordonare pentru utilizarea calculatorului. 

Unul dintre programele de succes, început în vara anului 2015 şi continuat 

şi în vara anului 2016, a fost „Biblioteca de vacanţă - Serile când poveştile prind 

viaţă”.  

Pe lângă acest proiect, în 2016, „Biblioteca de vacanţă” a fost completată şi 

cu programul „Lecturile verii”, în fapt sesiuni de lectură în locuri 

neconvenţionale. 

Un alt proiect în care Biblioteca Municipală „Gala Galaction” s-a implicat 

activ, a fost Campania „Carte românească pentru Basarabia”. În cadrul acestei 

campanii, biblioteca roşioreană a colectat un număr de 313 cărţi pentru 

bibliotecile din Republica Moldova. 

Muzeul Municipal de Istorie „Petre Voivozeanu” deţine 12.926 obiecte de 

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

etnografie, documente şi piese etnografice. În anul 2016, colecţia s-a mărit cu un 

număr de 5 obiecte donate de locuitori ai municipiului. Valorificarea 

patrimoniului material şi imaterial a avut în vedere atât organizarea de expoziţii 

permanente şi temporare, simpozioane, de omagiere a unor evenimente importante 

din istoria naţională, dar şi derularea unor programe, precum:  

- Programul naţional educaţional „Şcoala Altfel” cu implicarea, deopotrivă, 

a elevilor și a dascălilor, în activităţi extracurriculare și extraşcolare, interesante, 

care să le valorizeze talentele, preocupările extraşcolare şi competenţele în 

domenii cât mai diverse şi interesante - 351 de beneficiari;  

- Programul de educaţie muzeală „File de istorie”, dedicat Zilei 

Internaţionale a Copilului -  32 de beneficiari; 

- Programul de educaţie muzeală „Prima mea oră de istorie”, destinat 

elevilor de clasa a IV-a din şcolile roşiorene şi din comunele învecinate - 217 de 

beneficiari. 
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Din Bugetul local, au fost alocate, şi în 2016, sume semnificative pentru 

susţinerea şi promovarea sportului roşiorean la nivel de cluburi şi de asociaţii, pe 

diferite ramuri sportive. 

Cât priveşte finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei, 

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

în regim extrabugetar, potrivit actelor normative în vigoare. Astfel, Bugetul de 

Venituri şi Cheltuieli realizat de Direcţia pentru Cultură, Educaţie, Creaţie şi 

Sport, în anul 2016, a fost de 1.234.173 lei, din care subvenţii de la Bugetul local: 

1.231.830 lei şi venituri proprii: 2.343 lei. 

Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel, a fost: 
Nr. 

crt. 

Indicatori de performanţă Perioada evaluată 

2016 

1.  Număr de activităţi educaţionale                                158 

2.  Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)              765 

3.  Număr de beneficiari neplătitori                                89.810 

4.  Număr de beneficiari plătitori                                  293 

5.  Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii  122 / an 

frecvenţa oscilează în funcţie de 

calendarul evenimentelor 

6.  Număr de proiecte/acţiuni culturale                             93 

7.  Venituri proprii din activitatea de bază  - bilete muzeu                   293 

8.  Venituri proprii din alte activităţi - chirii                        2.050 

 

Pe parcursul anului 2016, activitatea noastră a primit, adesea, sprijinul 

comunităţii, astfel că, prin sponsorizările pe care primăria le-a primit, având ca 

destinaţie activităţile culturale, au fost susţinute în parte următoarele activităţi: 

-  „Zilele Municipiului”  - sărbătoare locală;  

-  Sărbătorile lunii decembrie. 

Manifestările realizate de către Direcţia pentru Cultură, Educaţie, Creaţie şi 

Sport se adaptează continuu nevoilor culturale ale publicului ţintă, în ritmul impus 

de realitatea socio-economică.  
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8. Siguranţa cetăţeanului 

 

 

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

reprezentat permanent o prioritate pentru autorităţile publice. Evoluţia generală a 

societăţii roşiorene şi dinamica situaţiei operative, caracterizată prin perpetuarea 

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

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

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

prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, având ca prioritate ordinea şi 

siguranţă publică. 

Pentru diminuarea efectelor acestor cauze, structurile locale ale Poliţiei 

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

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

competenţele şi răspunderile fiecărei categorii de forţă. 

În scopul asigurării legăturii dintre cele trei structuri cu atribuţii în 

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

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

Pentru combaterea fermă a infracționalității și activității antisociale și 

creșterii nivelului de securitate a cetățeanului, sistemul de supraveghere și 

monitorizare video a zonelor centrale intens circulate este eficient armonizat 

programului comun de pază şi ordine publică, derulat de cele trei structuri 

municipale. 

 

8.1. Poliţia Locală  

În anul 2016, activitatea personalului Poliţiei Locale s-a desfăşurat în 

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

Locală a fost  înfiinţată prin Hotărâre a Consiliului Local şi organizată ca Direcţie, 

fără personalitate juridică. 

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

ordinii și liniștii publice în locurile stabilite prin Planul de Ordine și Siguranță 

Publică al Municipiului Roșiorii de Vede, prevenirea și combaterea încălcării 

normelor legale privind curățenia municipiului, actelor de comerț ilicit stradal, de 

combatere a cerșetoriei, gestionarea situației persoanelor fără adăpost, 

supravegherea parcărilor, unităților școlare, a parcurilor, a zonelor de agrement și 

comerciale, a pieței, a cimitirelor, a bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea 

sau în administrarea municipalității ori a altor instituții publice de interes local, 

măsuri de ordine în timpul manifestărilor cultural-artistice și sportive, disciplina în 

construcții, protecția mediului înconjurător, circulația pe drumurile publice. 

S-au organizat peste 800 de acțiuni specifice în timpul cărora s-au aplicat 

214 sancțiuni contravenționale (145 amenzi contravenționale și 69 de 

avertismente) în valoare de 96.540 de lei. 
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Pe tot parcursul anului 2016 s-a acţionat pentru prevenirea producerii unor 

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

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

unităţile şcolare. 

Activităţi specifice au fost executate în imediata apropiere a Şcolilor 

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

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

şcolare.  

Efectivele Poliţiei Locale au asigurat monitorizarea şi intervenţia la Şcoala 

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

Eminescu”, Atelierele Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”, Direcţia Impozite şi 

Taxe și Muzeul Municipal „Gala Galaction”, prin sincronizarea cu sistemul de 

alarmare al acestor instituţii.  

 În colaborare cu Poliția Municipiului s-au organizat peste 60 de acțiuni de 

supraveghere cu risc criminogen și a locurilor de parcare unde s-au semnalat 

furturi de autoturisme sau din autoturisme. 

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

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

Serviciul Rutier al Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman, poliţiştii locali 

sunt implicaţi în constatarea şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, cu 

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

O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, fiind aplicate 104 

sancțiuni contravenționale cu o valoare de 36.190 lei. 

          În domeniul disciplinei în construcţii și a afișajului stradal, la sesizările 

cetăţenilor, precum şi ca urmare a autosesizării poliţiştilor locali, au fost efectuate 

75 de verificări, fiind depistate 20 de locaţii unde se executau lucrări neautorizate 

sau fără respectarea autorizaţiei de construire, procedându-se la amendarea şi 

oprirea imediată a lucrărilor până la intrarea în legalitate. Valoarea amenzilor 

aplicate în aceste cazurie este de 25.000 lei. 

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

depozitare a deşeurilor menajere şi industriale de către operatorul desemnat în 

acest sens. În urma verificărilor au fost somate 21 de persoane care depozitau 

necontrolat deşeuri, fiind obligate să înlăture deşeurile respective şi să aducă 

terenul la forma iniţială.  

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

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

dezamorsarea unor stări conflictuale, la solicitarea cadrelor medicale sau din 

oficiu. 

 

8.2. Poliţia Municipală 

În anul 2016, activitatea Poliţiei Municipiului Roşiorii de Vede s-a 

desfășurat conform Legii 218/2002, privind organizare și funcționarea Poliției 

Române, axându-se pe creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, 
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destructurarea grupurilor infracţionale ocazionale şi a celor care generează 

conflictele stradale,  consolidarea şi diversificarea parteneriatului cu comunitatea. 

Pe raza municipiului au fost desfășurate activități pentru prevenirea și 

combaterea faptelor antisociale, fiind organizate 288 acțiuni și 190 de controale, 

în urma cărora au fost descoperite 184 infracțiuni. 

La Poliția Municipală au fost sesizate 891 infracțiuni, în scădere cu 212 față 

de anul 2015, vizând următoarele aspecte: 635 infracțiuni de natură judiciară, 17 

infracțiuni de natură economico-financiară, 239 infracțiuni de altă natură. 

Comparativ cu anul 2015, în 2016 infracțiunile de furt (din societățile 

comerciale, furturi de autoturisme, furturi de animale, furturi din curți, furturi de 

materiale feroase) au scăzut de la 383 la 290, infracțiunile de lovire au crescut de 

la 91 la 103, iar infracțiunile de lipsire de libertate au crescut de la 4 la 6 fapte.  

În aceeași perioadă de timp comparată, s-a înregistrat o scădere de la 15 la 

14 a furturilor de componenete exterioare auto, de la 33 la 19 furturile din 

autovehicule și de la 47 la 40 a furturilor din locuințe. O ușoară ceștere se 

înregistrează la furturile din genți, înregiatrându-se 38 de fapte față de 35 în anul 

2015. 

 Cu privire la activitatea de cercetare penală, polițiștii au avut în lucru 756 

de dosare penale cu autori cunoscuți, fiind soluționate cu propuneri 

corespunzătoare, prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiorii de Vede, 690 de 

dosare penale. În anul de referință au fost înregistrate 239 de noi dosare penale cu 

autori necunoscuți, iar din cele în lucru s-au finalizat 266 de dosare cu autori 

necunoscuți (AN). Au fost identificați autorii în 61 de cazuri, fiind dispuse 

măsurile legale față de aceștia. 

Lucrătorii Biroului de Investigații Criminale au supravegheat calificat 2 

grupuri infracționale, reușind să documenteze activitatea infracțională la un grup,  

reținând și arestând doi dintre membrii grupurilor monitorizate. O activitate 

intensă s-a depus pentru soluționarea reclamațiilor rommilor și pentru 

monitorizarea și aplanarea stărilor  conflictuale existente între diferite familii de 

rromi. Dacă în anul 2015 au existat stări conflictuale între rromi, în anul 2016 nu 

au existat situații care să conducă la afectarea climatului de ordine și siguranță a 

cetățenilor din municipiu. 

Pe parcursul anului au existat 29 de persoane supravegheate, din care 3 

persoane cu măsura arestului preventiv și diferența cu măsura controlului judiciar. 

În anul 2015 au fost sesizate 132 de dispariții de persoane, toți fiind minori 

care au plecat voluntar de la domiciliu, și o singură persoană majoră; dintre 

acestea doar în 30 de cazuri fiind dispuse măsuri specifice de urmărire la nivel 

național, ceilalți fiind depistați.  

Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică Urbană au acţionat în 

patrule pedestre sau auto pe raza de competenţă, intervenind urgent la solicitările 

cetăţenilor, atât când au fost solicitaţi direct, cât şi prin Apelul de Urgenţă 

SNUAU 112 (1352 de evenimente semnalate). 

În cadrul proiectelor „Nu lăsa violența să te transforme într-un infractor” și  

„Siguranță de nota 10” poliţiştii de proximitate au desfăşurat activităţi în unitățile 
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de învățământ pentru prevenirea violenţei în mediul școlar urban. Prin proiectele 

„Protejează-ți locuința și afacerea” și „Neglijența, invitație deschisă la furt” 

populația a fost informată despre modul de prevenire a furturilor din locuințe și 

din buzunare. O altă activitate a polițiștilor de proximitate a fost cea de consiliere 

a persoanelor vârstnice în privința prevenirii efectelor practicilor de înşelăciuni 

prin metoda „accidentul”. 

În urma protocoalelor încheiate cu unitățile de învățământ, împreună cu 

cadrele didactice s-au desfășurat 180 de activități pe linia prevenirii faptelor 

antisociale comise împotriva elevilor sau de către aceștia, precum și pentru 

combaterea absenteismului școlar. 

Polițiștii din cadrul biroului rutier au aplicat 3622 sancțiuni 

contravenționale, au fost reținute 264 permise de conducere și retrase 137 

certificate de înmatriculare. În anul 2016 au fost înregistrate 43 de accidente 

rutiere, dintre care 4 accidente grave soldate cu doi morți și doi răniți grav, iar 39 

de accidente s-au soldat cu rănirea ușoară a 45 persoane. 

Cauzele care generează infracționalitatea judiciară se rezumă la: 

impisibilitatea acoperirii întregului teritoriu (poliției Municipale fiindu-i arondate 

24 de posturi comunale) cu patrule de siguranță publică datorită numărului 

insuficient de agenți de siguranță publică și patrulare; degradarea 

climatuluifamilial pe fondul problemelor financiare, accentuarea conflicetelor 

intrafamiliale și creșterea violenței domestice; existența numărului tot mai mare de 

infractori începători, fără antecedente penale, față de care instanțele aplică  un 

tratament relativ blând dispunând cercetarea acestora în stare de libertate; 

existența pe raza municipiului a unui număr mare de rromi între care apar dese și 

spontane conflice ce pot genera în acte grave de tulburare a ordinii și liniștii 

publice; creșterea cazurilor de abandon școlar și orientarea tinerilor 

sprebcomiterea de infracțiuni; scăderea atitudinii civice a populației; neglijența în 

asigurarea bunurilor proprii de către persoanele fizice și juridice. 

În executarea atribuţiilor de serviciu Poliţia  Municipiului Roşiorii de Vede 

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

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

 

8.3. Detaşamentul 3 Jandarmi 

Activitatea desfăşurată de către Detaşamentul 3 Jandarmi Roşiorii de Vede 

în anul 2016 a urmărit cu precădere asigurarea unui climat optim de ordine şi 

siguranţă civică, prevenirea şi combaterea faptelor de natură contravenţională sau 

penală care afectează viaţa, siguranţa persoanei, precum şi proprietatea publică și 

privată în zonele de interes operativ sau în mediile de risc criminogen ridicat, 

stabilite în comun acord cu Poliția Municipiului Roșiorii de Vede, independent 

sau în patrule mixte cu lucrătorii de poliţie. 

Jandarmii au executat 1203 misiuni de menţinere a ordinii publice, astfel: 

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

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

pedestre şi auto; 63 misiuni de menținere a ordinii publice în zona Stația T.F. 

Roșiori Nord, executate prin patrule pedestre mixte de ordine publică; 1057 
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misiuni de menţinere a ordinii publice în zonele de siguranţă publică de pe raza 

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

auto. 

În baza planurilor de cooperare şi a protocoalelor de colaborare încheiate 

între Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman şi alte structurii ale sistemului 

de apărare și securitate națională, organizații, instituții și autorități ale 

administrație publice locale, organizații nonguvernamentale și persoane juridice, 

în anul 2016, cadrele din subunitatea locală de jandarmi au executat un număr de 

93 misiuni, după cum urmează: 15 misiuni în colaborare cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Teleorman, pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a examenului 

de bacalaureat în cele două sesiuni; 1 misiune cu Ocolul Silvic Roșiorii de Vede, 

pentru depistarea persoanelor ce comit fapte antisociale referitoare la tăierile 

ilegale de arbori și transportul materialului lemnos; 77 misiune pentru punerea în 

executare a mandatelor de aducere la solicitarea instanțelor și parchetelor. 

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

în zona unităţilor de învăţământ și în conformitate cu prevederile „Planului 

Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a 

personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele 

adiacente unităților de învățământ preuniversitar din județul Teleorman”, efective 

de jandarmi din Detașamentul 3 Jandarmi au patrulat zilnic în zona Liceului 

Tehnologic „Virgil Madgearu”, Colegiul Naţional „Anastasescu”, preponderent pe 

timpul sosirii și plecării elevilor de la cursuri. În colaborare cu ofițerii specialiști 

din cadrul  Compartimentului Prevenirea şi Combaterea Faptelor Antisociale au 

fost organizate şi desfăşurate acţiuni cu caracter preventiv în locuri cu public 

numeros, instituții de învățământ preuniversitar, cu accent pe prevenirea 

infracțiunilor contra patrimoniului, a celor comise cu violență, a fenomenului de 

absenteism școlar și a delincvenței juvenile. 

Pe linia constatării şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, în anul 2016, 

activitatea s-a concretizat prin aplicarea unui număr de 247 de sancţiuni 

contravenţionale, comparativ cu cele 327 câte s-au aplicat în anul 2015. 

 

8.4. Detașamentul de Pompieri Roșiorii de Vede 

Detașamentul de Pompieri Roșiorii de Vede este structura specializată  din 

organigrama Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Alexandru Dimitrie 

Ghica” al Judeţului Teleorman, care execută cu forțe și mijloace din dotare 

intervenții pentru stingerea incendiilor, pentru limitarea și înlăturarea urmărilor 

dezastrelor, coordonează acțiunile tuturor forțelor participante la asemenea 

misiuni, participă cu forțe și mijloace specifice, în condițiile prevazute de lege, la 

acțiuni de salvare sau protejare a oamenilor, animalelor și bunurilor aflate în 

pericol, la limitarea și înlăturarea urmărilor accidentelor, dezastrelor, precum și la 

activități de descarcerare a persoanelor surprinse în accidente. Detașamentul are 

repartizat un raion de intervenție cu o suprafață de 1656, 13 km2 și o populație de 
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aproximativ 109.380 de locuitori, cuprinzînd alături de Municipiul Roșiorii de 

Vede 27 de comune din Teleorman și două comune din județul Olt. 

În anul 2016 punctul de comandă al subunității a preluat din  SNUAU 112 

prin dispeceratul integrat ISU-SAJ sau prin alte modalități de anunțare un număr 

de 534 apeluri de urgenţă, care s-au concretizat pe raza Municipiului Roșiorii de 

Vede în diverse misiuni de stingere a incendiilor, căutare - salvare, descarcerare, 

deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, protecţie a bunurilor 

materiale şi valorilor de patrimoniu, acordare de sprijin pentru supravieţuirea 

populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în cazul situaţiilor de 

urgenţă, cu angrenarea forţelor proprii sau în cooperare cu alte structuri. 

Pe parcursul anului 2016, Detaşamentul de Pompieri Roşiorii de Vede a 

acționat în următoarele situaţii de urgenţă:  
Total evenimente, din care: 536 

► Total incendii 54 

- incendii la care a acţionat subunitatea în cooperare cu SVSU și SPSU, alte 

forțe 

1 

- incendii la gospodării cetăţeneşti 24 

- incendii la operatori economici 3 

- incendii la instituţii publice 5 

- incendii de vegetație și altele 22 

► Acțiuni cu caracter preventiv și operativ pe timpul acțiunilor cu aglomerări de 

persoane 

15 

►Spălare/sablare carosabil 8 

►Salvări de animale 3 

►Asigurarea/supravegherea zonei de producere probabilă a unei situații de 

urgență 

1 

►Alte intervenţii (deblocări uşi, transport persoane supraponderale la/de la 

ambulanță, evacuare persoane, alte misiuni pentru protecția comunităților, 

degajare persoane, dislocări de țurțuri) 

 

63 

►Misiuni de informare-educare preventivă 50 

► Exerciții tactice cu forțe și mijloace în teren 10 

► Deplasări fără intervenție, întors din drum, apeluri false 20 

► Intervenții pentru acordarea primului ajutor medical de urgență 309 

► Intervenții pentru descarcerarea persoanelor surprinse în accidente rutiere 2 

Pentru desfășurarea acțiunilor de intervenție au fost deplasate de 183 de ori 

autospecialele cu apă și spumă, de 335 de ori ambulanța și de 68 de ori 

autospeciala de primă intervenție. 

În urma acțiunilor de intervenție s-au înregistrat  pagube materiale în 

valoare de 343.000 lei și au fost salvate 28 de persoane și bunuri în valoare de 

13.967.000 lei. 
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Din analiza caracteristicilor focarului inițial, au reieșit următoareale : 

- sursa de aprindere: scurtcircuit electric, flacără, jar, scântei, efect termic; 

- împrejurarea determinantă: cablu electric defect, neizolat corespunzător; 

aparate electrocasnice defecte; aparate electrice lăsate sub tensiune și lăsate 

nesupravegheate; aparat de gătit nesupravegheat; coș de fum deteriorat; coș 

de fum amplasat ori neprotejat termic față de materiale combustibile; jar ori 

scîntei purtate de vânt și căzute pe materiale sau substanțe combustibile;  jar 

căzut din sistemele de încălzi; jocul copiilor cu focul; fumatul în locuri 

nepermise sau neprotejate corespunzător; foc deschis în spații deschise; 

scăpări de gaze combustibile; scăpări de gaze combustibile; foc deschis în 

spații închise. 
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9. Starea de mediu  

 

 

În acest capitol sunt cuprinse informaţii despre calitatea aerului, calitatea 

apei, a mediului urban, deşeuri şi poluare fonică. 

Mediul şi sănătatea populaţiei sunt afectate de calitatea necorespunzătoare a 

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

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

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

Preocuparea pentru un mediu nepoluat a devenit un deziderat pentru lumea 

contemporană și totodată pentru administrația locală. Modul nostru de implicare 

în dezvoltarea unor soluții viabile în acest domeniu major a determinat includerea 

localității în rândul celor cinci municipii din România care fac parte din proiectul 

„Orașe Verzi – Regiuni Verzi” (Green Cities - Green Regions), implementat de 

Fundația „Terra Mileniul III” în parteneriat cu organizația neguvernamentală 

„R20-Regiuni pentru Acțiuni Climatice din Elveția”  și  Asociația Municipiilor 

din România. Proiectul este finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin 

intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă și are ca 

scop realizarea inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră și a Planului de 

Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă-PAEDC.  

În cadrul acestui proiect, la Roșiorii de Vede s-a organizat un seminar cu 

tema „Planul de acțiune privind energia durabilă în municipiul Roșiorii de Vede – 

pentru corelarea eforturilor la nivel regional”.  

Proiectul ”Orașe Verzi – Regiuni Verzi (Green Cities – Green Regions)” a 

debutat în luna aprilie 2015 și se desfășoară la nivel naţional pe o perioadă de 24 

de luni. 

Prin hotărâre a Consiliului Local, Municipiul Roșiorii de Vede a aderat la 

Convenţia Primarilor, asumându-și atingerea obiectivului de reducere cu 40% a 

emisiilor de CO2 până în 2030, ceea ce va conduce la diminuarea riscurilor la care 

locuitorii municipiului și diferitele tipuri de infrastructuri sunt expuse ca urmare a 

schimbărilor climatice. 

Calitatea aerul. Problemele cele mai importante privind poluarea aerului 

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

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

carbon şi oxizi de azot.  

Suprafaţa ocupată de spaţiile verzi amenajate pe teritoriul Municipiului 

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

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

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

Agrement „Vedea”. 

Raportat la numărul populației din municipiu, fiecărui locuitor îi revin 

aproximativ 32 mp de zonă verde. 

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

„Avocat Nicolae Popescu Vedea” – 0,85 hectare; Grădina Publică „Mihail C. 
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Mănciulescu” – 2,77 hectare; Parcul „Nicolae Bălcescu” – 12,75 hectare; Parcul 

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

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

2016, la sectorul „zone verzi” au fost efectuate următoarele lucrări: mobilizare a 

solului în parcuri și aliniamentele stradale din zona centrală şi s-au plantat 51.910 

flori din producția proprie (petunia, cârciumărese, gălbenele, salvie, moțul 

curcanului, regina nopții, gura leului, dalie pitică, gazanii, panseluțe); s-au plantat 

5000 arbuști tuia, 5000 arbuști buxus și 2000 fire de crini galbeni; în ultimele luni 

ale anului s-au reamenajate  rondurile  din parcurile municipiului și cele de pe 

străzile  Dunării (de la intersecția cu str. Rahovei până la intersecția cu str. Lt. 

Bălăcescu), Rahovei și zona Peco, unde s-au plantat 5000 butași de trandafiri, 

1000 bulbi de lalele, 100 de crizanteme; s-au efectuat toaletări la arborii plantați 

pe spațiul public; a  fost refăcută rețeaua de irigare a spațiului verde în Grădina 

Publică „Mihail C. Mănciulescu” și în Parcul central „Avocat Nicolae Popescu 

Vedea”; au fost efectuate lucrări de salubrizare, măturat și cosit în parcuri și în 

zonele de picnic; s-a reparat și redat folosinței publice foișorul de lemn din 

Grădina publică „Mihail C. Mănciulescu”; s-au executat lucrări de măturat, cosit, 

toaletat pomi și vegetație în cele două cimitire.  

În domeniul protecţiei mediului, prin HCL nr. 64/27.09.2012 a fost aprobată 

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

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

privind măsurile de protecția mediului prin creșterea suprafețelor împădurite în 

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

ani. Prin această asociere s-a extins suprafeței împădurite cu 15,52 ha pe teritoriul 

administrativ al municipiului, asigurându-se creșterea calității condițiilor de mediu 

prin obiective de protecție privind îmbunătățirea calității aerului prin reținerea 

carbonului, refacerea și îmbunătățirea calității solului, refacerea echilibrului 

hidrologic, asigurarea permanenței și stabilității biodiversității, combaterea 

schimbărilor climatic prin diminuarea efectelor secetei și limitarea deșertificării, 

protecția solului prin diminuarea intensității proceselor de degradare a terenurilor 

și ameliorarea progresivă a capacității de producție a acestora sub efectul direct al 

culturii forestiere, îmbunătățirea aspectului peisagistic, precum și creșterea 

suprafeței de teren ocupate de păduri prin lucrări de împădurire.  

În cadrul acestui program s-au continuat lucrările de întreținere a 

plantațiilor de salcâmi. 

Calitatea solului. Zona Municipiului Roşiorii de Vede este afectată de 

tratamentele chimice aplicate suprafeţelor agricole. Implementarea unei politici 

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

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

efectelor nocive provocate de acestea.  

         Calitatea apelor. Societatea Comercială „Apa Serv” Teleorman, în calitate 

de operator judeţean licenţiat  ANRSC al serviciului public de alimentare cu apă şi 
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canalizare, asigură furnizarea apei potabile, respectiv preluarea şi epurarea  apelor 

uzate pentru Municipiul Roşiorii de Vede. 

Apa potabilă furnizată populaţiei  provine din două surse de apă subterană 

de mare adâncime (aproximativ 90 m): Măldăeni și Vedea. Astfel, există 28 de 

puţuri pe frontul de captare de la Măldăeni, amplasat în bazinul hidrografic al 

pârâului Bratcov, cu un debit de 15 mc/oră/puţ, aceste puţuri fiind forate între anii 

1974  – 1991, având o lungime de 5,9 km. Din totalul acestora, 10 puţuri au fost 

reabilitate în etapa I a MASTERPLAN, asigurându-se 8 l/s (28,8 mc/h/puț). Restul 

de 18 puţuri fiind în conservare de rezervă.  

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

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

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

Capacitatea de stocare a apei la Uzina de apă se face în bazine ce însumează 

o capacitate de 6500 mc. 

În Municipiul Roşiorii de Vede, aproximativ 77% din populaţie este 

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

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

gospodării individuale nu sunt de natură să asigure calitatea corespunzătoare a 

apei, în municipiu se execută lucrări de extindere a rețelei de apă și canalizare în 

cadrul proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și 

canalizare în județul Teleorman”, derulat prin S.C. Apa Serv S.A.  

De la începutul proiectului de extindere a rețelei de apă s-au realizat 6,47 

km cuprinzând străzile: B-dul Comercial (1595 m), str. Horia (33 m), str. Cloșca 

(197 m),  B-dul Sfânta Vineri (312 m), str. Spătarului (312 m), str. Dunării (668 

m), str. Porumbeilor (182 m), str. I. L. Caragiale (451 m), str. Viicșoreanu (100 

m), str. Ceauș Firică (619 m), str. Sălciilor (440 m), str. Alex. Dobrescu (353 m), 

str. Burcea Copilescu (356 m), str. Înfrățirii (333 m), str. Libertății (584 m). 

Reţeaua publică de distribuţie a apei, care însumează în acest moment 65,58 km, 

are în cea mai mare parte o vechime de zeci de ani. 

 Reţeaua de canalizare lucrează în regim unitar, având o lungime de 51,83 

km și deservind aproximativ 60% din populația municipiului.  

De la debutul lucrărilor de extinderea a rețelei de canalizare sau realizat 

7,63 km cuprinzând străzile: B-dul Comercial (1706 m), str. Cloșca (180 m),  B-

dul Sfânta Vineri (324 m), str. Spătarului (307 m), str. Dunării (674 m), str. 

Porumbeilor (180 m), str. I. L. Caragiale (148 m), str. Viicșoreanu (110 m), str. 

Ceauș Firică (603 m), str. Sălciilor (423 m), str. Alex. Dobrescu (358 m), str. 

Burcea Copilescu (394 m), str. Mihai Eminescu (312 m), str. Dorobanți (575 m). 

Poluarea fonică. Aceasta se datorează în principal traficului rutier, 

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

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

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

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

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

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




