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RAPORT ANUAL 
 

privind starea economică, socială şi de mediu 

a Municipiului Roşiorii de Vede 

pe anul  2013 

 

 

În  conformitate  cu  prevederile  art. 63, aliniat 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 o constituie prezentarea în faţa Consiliului Local a raportului privind 

starea economico - socială şi de mediu a unităţii administrativ teritoriale. 

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

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

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

Voi face referire la perioada ianuarie - decembrie 2013, prezentând 

activitatea desfăşurată pentru cetăţenii Municipiului Roşiorii de Vede, în slujba 

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

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

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

pozitive ale activităţii noastre. El prezintă starea de fapt a localităţii. 
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STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ 

A MUNICIPIULUI ROŞIORII DE VEDE 

 

 

                                              1. Date generale 
 

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

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

reşedinţa judeţului şi la 125 km de municipiul Bucureşti – capitala ţării. 

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

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

Măldăeni, la sud cu 

comunele Peretu şi Troianul, 

la est cu comuna Vedea şi 

comuna Drăgăneşti de Vede, 

iar la nord cu comuna 

Scrioaştea.  

Distanţele rutiere faţă 

de celelalte oraşe ale 

judeţului Teleorman şi faţă 

de marile oraşe din România, 

sunt: Alexandria - 35 km, 

Turnu Măgurele - 40 km, 

Zimnicea - 75 km, Piteşti - 

90 km, Craiova - 109 km. 

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. 
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Populația orașului 

Sub 18 ani Peste 18 ani

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

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

1,24% din suprafaţa totală a judeţului 

Teleorman. 

Pe raza Municipiul Roşiorii de 

Vede ca obiective turistice sunt 

încadrate  Castrul Roman şi  Cetatea 

Cazacilor, care sunt considerate 

monumente istorice. În categoria 

monumente istorice mai sunt incluse 

şi 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 (Colegiul Tehnic „Emil Racoviţă”), 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 „Curioasa Paraschieva”, ansamblul 

urban „Strada Tudor Vladimirescu”, Bustul lui Nicolae Bălcescu, cavoul Arizan.  

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

amplasat şi Ştrandul ”Aquaventura”, Grădina Publică „Mihail C. Mănciulescu”, 

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

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

Conform datelor oferite de 

Biroul Judeţean de Administrare a 

Bazelor de Date privind Evidenţa 

Persoanelor Teleorman, la data de 31 

decembrie 2013 populaţia activă a 

municipiul era 33.349, din care 

17.178 femei şi 16.171 bărbaţi. 

Structurată pe vârste, localitatea are o 

populaţie de 27.610 locuitori cu vârsta 

peste 18 ani şi 5.739 locuitori cu 

vârsta sub 18 ani. 

Municipiul are 10.235 gospodării, 11.031 locuinţe şi 880 agenţi economici 

(persoane fizice şi juridice). 

 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). 
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Temperatura înregistrează media anuală de 10°C. Maximele absolute au 

fost +41,7°C (20 august 1945) şi –34,6°C (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 secundare şi principale. Diversitatea condiţiilor naturale şi 

antropice determină o variabilitate ridicată a pretabilităţii solurilor pentru 

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

relief permit lucrări agricole mecanizate. 

 

Clasele de calitate a solurilor pentru municipiul Roşiorii de Vede 

Arabil Păşune Vii Livezi 

II III II II 

 

Prin urmare, Roşiorii de Vede beneficiază de un fond funciar important. 

Profilul agricol este dat de cultivarea cerealelor, plantelor tehnice, pe arii restrânse 

legumicultura şi viticultura, precum şi de zootehnie. 

La nivelul municipiului suprafaţa agricolă totală este de 5.438 ha. 

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

deţin în exploatare suprafaţa de 4.088 ha. 

Defalcat pe culturi,  în 2013 societăţile enumerate au însămânţat: 1630 ha 

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

soarelui, 232 ha orz.   

          Persoanele particulare au în exploatare 1059 de hectare teren agricol. 

În ceea ce priveşte componenta zootehnică, în anul 2013, situaţia  se 

prezintă astfel :  
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Situaţia animalelor deţinute de populaţie - capete 

         Ovine       Caprine         Bovine       Porcine 

(reproducţie) 

Cabaline 

1.279 1.163 872 26 25 

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

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

toate că înregistrează un trend descendent în ultima perioadă de timp. Astfel, în 

2013 au fost înregistrate la apicultori 576 familii de albine, comparativ cu anul 

2003 când erau înregistrate 770 familii de albine. 

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

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

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

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

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

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

Karnik). 

Riscuri naturale. În această categorie se încadrează inundaţiile şi 

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

de Vede nu prezintă riscuri de această natură. 

 

 

 

2. Activităţi economice 
 

Faptul că România a devenit a treia ţară cu creştere economică din Europa 

în primul trimestru al acestui an şi că a arătat că are o economie stabilă într-un 

context european caracterizat de instabilitate au transformat statul român într-un 

partener de încredere pentru potenţialii investitori. Este o situaţie care privită 
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dintr-o perspectivă optimistă poate influenţa pozitiv şi investiţiile din zona 

noastră. 

Privind în ansamblu, municipiul Roşiorii de Vede dezvoltă un profil 

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

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

industriale şi agroindustriale înregistrat în ultimii ani.  

Din perspectiva atragerii unor investitori pentru dezvoltarea economică a 

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

optime, în special legate de infrastructura de transport, reţele de utilităţi, ş.a.m.d. 

Iar acest lucru nu poate fi făcut decât încercând permanent să identificăm noi 

surse de venit la bugetul local. 

Pe parcursul execuţiei bugetare, prin rectificări succesive, bugetul local, 

aprobat iniţial, a fost suplimentat cu 3.673,46 mii lei, respectiv: 

       - bugetul total aprobat iniţial : 47.219,99 mii lei  

       - bugetul total rectificat: 50.893,45 mii lei. 

Municipiul nostru se află într-o zonă geografică propice atragerii de 

investiţii în sectorul energiei regenerabile. Un prim pas l-am făcut la sfârşitul lunii 

octombrie 2013 când a fost semnat contractul de finanţare nerambursabilă în 

valoare de 45.993.959 lei pentru proiectul ”Valorificarea resurselor regenerabile 

prin crearea unei centrale solare”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare 

Regională, Axa prioritară 4, Domeniul Major de Intervenţie 4.2., Operaţiunea 

”Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de 

producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile: 

a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică 

sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor 

geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie”. 

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

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

depozitare şi tranzit, insuficient valorificate până acum. 

Având o şi 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”. 

 

 

                                    3. Investiţii 
 

Cu toţi ne dorim să rezolvăm totul în cel mai scurt timp, dar amploarea 

multor proiecte nu permite execuţia decât etapizat, uneori chiar pe parcursul mai 

multor ani. 

În anul 2013 am reuşit să realizăm o parte din obiectivele pe care ni le-am 

propus, iar pentru celelalte am făcut demersurile necesare spre a obţine fondurile 

necesare de la bugetul de stat.  
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Astfel, au fost efectuate reparaţii la covorul asfaltic pe străzile: Oltului, 1 

Decembrie, Dorobanţi (între str. Dunării şi DN 6), Elena Doamna, I.L. Caragiale, 

Stegarului, Aleea CFR, Aleea Parc Nord, B-dul Comercial (parţial), Nicolae 

Bălcescu, Renaşterii, Mărăşeşti, Oituz (parţial), Lt. Dogeanu, Caporal Ghencea, 

Mihai Bravu, Zona Gara de Nord, Ciocănaru Lazăr, Sănătăţii (parţial), trotuarele 

pe tronsonul A.I. Cuza - I.L. Caragiale - Stelian Popescu, parcările din Aleea 2 

CFR (la Spitalul vechi), aleile de acces din zona Pieţei şi spatele blocurilor L7 - 

L11 şi strada Dunării (zona magazin Eurospar). Acelaşi tip de lucrări s-au efectuat 

pentru aleile din cadrul Asociaţiilor de Proprietari Intim, Izbiceanu şi Sănătăţii, iar 

pe strada Căpitan Corlătescu şi Bulevardul Sfânta Vineri au fost aplicate plombe 

punctuale. 

Am început demersurile pentru obţinerea fondurilor de la Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru reabilitarea străzilor: 

Stelian Popescu, Mihai Eminescu, B-dul Comercial (tronsonul cuprins între str. 

Dunării - str. Al. Depărăţeanu), Alexandru Depărăţeanu, Decebal (tronsonul 

cuprins între str. Mihai Bravu – str. 1 Mai), 1 Mai, Căpitan Dumitrescu, A. I. Cuza 

(tronson cuprins între str. Republicii – str. Renaşterii), Renaşterii, Oituz, Tudor 

Vladimirescu, Unirii, Republicii, Carpaţi, Lt. Bălăcescu, Căpitan Corlătescu 

(tronson cuprins între str. Sf. Teodor – str. Manafilor), Manafilor, Sf. Vineri, 

Sănătăţii, Căluşari, Gheorghe Doja, Sălciilor, Mărăşeşti, Sergent Izbiceanu, 9 Mai, 

Zăvoiului, Porumbeilor, Alexandru Ciocănaru, Badea Cârţan, Cap. Gheorghe 

Dumitrescu, Verzişori, Elena Doamna, Ceauş Mitrea, Maior Burcea Copilescu 

Andrei, Plt. Popa Gheorghe, Constantin Noica, Aleea Grădina Publică, Cap. 

Ghencea, Cotelici, Florilor, Nucilor, Înfrăţirii, Caporal Joiţa, Anton Ionescu. 

A fost extinsă reţeaua de apă pe o lungime de 6,669 km pe străzile B-dul 

Comercial, Dunării, Porumbeilor, Înfrăţirii, Al. Dobrescu, Sălciilor, Maior Burcea 

Copilescu, I.L. Caragiale, Ceauş Firică, Libertăţii, Spătarului, Sf. Vineri, 

Viicşoreanu, Cloşca, Horia.  

Reţeaua de canalizare s-a extins cu încă 7,735 km pe străzile Dunării, I.L. 

Caragiale, B-dul Comercial, Sălciilor, Burcea Copilescu, Porumbeilor, Ceauş 

Firică, Mihai Eminescu, Viicşoreanu, Dorobanţi, Spătarului, B-dul Sf. Vineri, 

Cloşca. De asemenea, extinderea şi reabilitarea capacităţii de producţie şi tratare a 

apei se apropie de finalizare. Mă refer la reabilitarea frontului de captare 

Măldăeni, reabilitarea staţiei de tratare Măldăeni, a clădirilor existente, a spaţiilor 

pentru laborator, dispecer şi amenajarea incintei staţiei de epurare, dându-ne astfel 

Posibilitatea ca în curând să rezolvăm o problemă majoră a municipiului nostru ce 

trenează de ani buni. 

A fost extinsă reţeaua stradală de iluminat public pe străzile: Uzina de 

Vagoane (110 m), Zefirului (60 m), A. I. Cuza (30 m) şi iluminatul public în zona 

aparatelor de fitness din Grădina Publică “Mihai C. Mănciulescu”. 

Încercând să readucem farmecul de odinioară al Zonei de Agrement din 

Pădurea Vedea, am amenajat zona de picnic cu mese de lemn, canapele şi BBQ -

uri. 

A fost finalizat proiectul de reabilitare, consolidare şi amenajare mansardă 

la Clubul Copiilor şi au fost făcute demersurile pentru obţinerea fondurilor 

necesare finalizării obiectivului de investiţii “Sediu şi Sală de sport pentru Clubul 

Sportiv Şcolar”, amplasată în curtea Şcolii Gimnaziale „Gala Galaction”. 
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Plecând de la criza de locuinţe existentă la nivelul municipiului, am 

demarat procedura de construire de blocuri de locuinţe pentru tineri prin Agenţia 

Naţională a Locuinţelor (ANL). Au început lucrările la primul bloc cu 16 

apartamente situat în strada Sf. Teodor nr. 37 C. Pentru alte 7 blocuri a fost 

aprobat amplasamentul şi a fost transmisă Hotărârea Consiliului Local la ANL 

pentru a fi cuprinsă în Programul de construire locuinţe pentru tineri. 

Tot pentru rezolvarea acestor probleme am identificat şi 24 de terenuri în 

scopul atribuirii în folosinţă gratuită tinerilor pentru construcţia de locuinţe 

proprietate personală. 

Municipiul Roşiorii de Vede este acoperit în proporţie de 70% cu reţea de 

gaze naturale ce poate asigura alimentarea cu gaze naturale, atât a consumatorilor 

casnici, cât şi a celor industriali. Serviciul de alimentare cu gaze naturale este 

asigurat pe baza unui contract de concesiune, de către S.C. Grup Dezvoltare 

Reţele S.A. 

Alimentarea cu gaze naturale se realizează printr-o staţie SRM (staţie de 

reglare - măsurare), racordată la conducta magistrală de transport Corbu -Turnu 

Măgurele. Staţia are o capacitate de reglare de 22.000 Nmc/oră şi funcţionează 

într-o treaptă de reglare de la presiune înaltă la presiune medie. 

În anul 2013, reţeau de gaze naturale a fost extinsă cu 2785 metri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sănătate 
 

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

managementul asistenţei medicale al Spitalului Municipal CARITAS a fost 

transferat către Consiliul Local al Municipiului Roşiorii de Vede.   

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

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

90.450 pacienţi din care 60.253 sunt din mediul rural. 

Profilul de activitate al spitalului constă în acordarea de asistenţă medicală 

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

şi spitalizare de zi. 

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

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

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

de recuperare, medicină fizică şi balneologie, un compartiment de primire urgenţe, 
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un compartiment de explorări funcţionale şi un cabinet de diabet zaharat, nutriţie 

şi boli metabolice. 

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

de anatomie patologică, compartiment de prevenire şi control al infecţiilor 

nozocomiale, cabinet stomatologie care asigură şi urgenţe, cabinet boli 

infecţioase, cabinet oncologie medicală, cabinet planificare familială. 

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

Structura spitalului, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 

Sănătăţii nr.729/02.06.2010,  se prezintă astfel: 

 

Secţia / compartimentul Nr. paturi 

A.T.I.  15 

Boli infecţioase 25 

Chirurgie generală 25 

Medicină internă 

-compartiment cardiologie 

45 

10 

Neonatologie 12 

Neurologie 30 

Obstetrică-ginecologie 45 

Oftalmologie 15 

Oncologie 13 

Ortopedie-traumatologie 10 

Otorinolaringologie 15 

Pediatrie 28 

BFT 20 

Total     298 

La data de 31 decembrie 2013, Spitalul „Caritas” avea datorii în sumă de 

9.213.030 lei, din care 6.876.889 lei către furnizori de bunuri şi servicii, 1.850.936 

lei  către bugetul consolidat al statului şi 485.205 lei alte obligaţii curente către 

personal. 
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Sistemul privat de sănătate este prezent pe teritoriul Municipiului Roşiorii 

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

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

specialitate; 1 centru de diagnostic şi tratament; 33 cabinete medicale individuale 

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

La nivelul anului 2013,  pe raza municipiului îşi desfăşurau activitatea 11 

farmacii. 

 

5. Protecţie socială 
 

Şi în anul 2013 am acordat o atenţie deosebită prevenirii marginalizării 

sociale a persoanelor aflate în nevoie. Prin serviciul nostru de specialitate au fost 

identificate şi soluţionate probleme sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei 

copilului, persoanele vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, familiilor şi 

persoanelor singure cu venituri reduse şi alte categorii de persoane aflate în 

situaţie de risc social.  
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Astfel, am diversificat gama serviciilor destinate persoanelor vârstnice prin 

inaugurarea Centrului de Zi ”Clubul Pensionarilor”, înfiinţat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 222 din 28 noiembrie 2013. Clubul este amenajat într-un 

corp de clădire neutilizat al Liceului Tehnologic  ”Emil Racoviţă”, fiind compus 

dintr-o sală destinată şedinţelor, o sală “Femina” şi trei săli pentru jocuri şi se 

constituie într-un centru de zi pentru socializare şi petrecere a timpului liber, prin 

activităţi socio – culturale şi recreative. 

Prin Centrul de zi pentru copii se asigură educare, îngrijire şi asistenţă, 

socializare şi petrecerea timpului liber pentru copiii cu vârste între 8 şi 14 ani. În 

anul 2013, pentru susţinerea acestei activităţi s-au cheltuit de la bugetul local 

13.040 lei, beneficiari fiind 16 copii. 

La Căminul de Bătrâni ”Sf. Teodor” au primit găzduire pe perioadă 

nedeterminată, asistenţă medicală primară şi îngrijire, 16 persoane vârstnice 

provenite din comunitatea roşioreană, care nu au rude sau nu pot fi sprijinite 

integral de acestea. Pentru asigurarea condiţiilor optime de îngrijire s-a alocat şi 

cheltuit din bugetul local suma de 161.484 lei. 

Este bine cunoscută utilitatea Adăpostului Temporar, unde sunt găzduite 

temporar persoanele majore, fără locuinţă, singure şi fără venituri, asigurânduli-se 

asistenţă medicală, prepararea şi servirea mesei. Pe parcursul anului de referinţă  

s-a înregistrat o medie lunară de 15 asistaţi pe noapte, pentru care s-a cheltuit din 

bugetul local 21.503 lei.  

Cantina de Ajutor Social, cu o capacitate de 300 de locuri, asigură 

prepararea şi servirea hranei pentru persoanele fără venituri (beneficiari de ajutor 

social) sau ale căror venituri nu le sunt suficiente pentru asigurarea minimului de 

hrană zilnică. Sunt pregătite zilnic şi servite atât masa de prânz cât şi cina. 
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Raportat la alocaţia bugetară, pe parcursul anului s-a cheltuit suma de 163.000 lei 

pentru o  medie de 32 asistaţi. 

La Creşa municipală s-au oferit servicii sociale pentru îngrijirea şi educarea 

timpurie a 20 de copii cu vârste cuprinse între 1 an şi 4 ani.  

Prin Cabinetul şcolar s-a asigurat lunar asistenţă medicală pentru un număr 

de 200 de elevi cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani. În general activitatea s-a pliat 

pe triaje epidemiologice, vaccinări, tratamente stomatologice şi consultaţii. 

Pentru prevenirea abandonului şcolar, cu ajutorul sponsorilor privaţi, au fost 

oferite rechizite şcolare unui număr de 120 de copii proveniţi din familii 

marginalizate social, iar în perioada sărbătorilor de iarnă au fost distribuite 

pachete de Crăciun la un număr de 100 de familii cu venituri reduse. 

În cadrul Programului PEAD (Planul Anual European de Distribuţie de 

Ajutoare) au fost distribuite nouă tipuri de alimente - ulei, miere, roşii în suc 

propriu, făină albă, zacuscă, mălai, paste făinoase, conserve din carne de porc, 

zahăr - la un număr de 2.425 beneficiari din cele patru categorii prevăzute de lege: 

pensionari cu pensii sub 400 lei lunar, şomeri înregistraţi, persoane cu handicap 

grav sau accentuat, beneficiari de ajutor social. 

Au fost acordate ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece unui 

număr de 1172 beneficiari, din care: 569 pentru încălzirea cu gaze naturale, 517 

pentru încălzirea cu lemne şi cărbuni, 86 pentru încălzirea cu energie electrică. Au 

mai primit ajutoare de încălzire 209 beneficiari de ajutor social şi 30 chiriaşi din 

blocurile ANL şi sociale. 

Pentru veteranii de război, administraţia a asigurat gratuitatea călătoriilor 

pentru transportul local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Raport anual  2013 

 

manageriale la nivelul unităţilor şcolare şi spre îmbunătăţirea performanţelor 

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

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

internaţionale de indicatori ai educaţiei, prin care se măsoară competenţele 

individuale, calitatea managementului instituţional şi performanţele sistemului în 

ansamblu său. 

La nivelul municipiului Roşiorii de Vede funcţionează 11 unităţi de 

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

Centrul de Formare şi Evaluare Profesională FEG.  În învăţământul preşcolar, 

şcolar şi liceal în anul şcolar 2013 – 2014 au fost înregistraţi 6.974 elevi. 

În cursul anului 2013, performanţe deosebite a avut Colegiul Naţional 

„Anastasescu”, rezultate bune s-au înregistrat la Liceul Tehnologic „Virgil 

Madgearu”, modeste la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” şi foarte slabe la Liceul 

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

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

în derulare până în 2014 implementarea Proiectului de Mobilităţi Leonardo da 

Vinci IVT (Initial Vocational Trening/Formare iniţială vocaţională) din cadrul 

Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme 

LLP), având ca temă Strategii de practică internaţionale – elevi mai bine pregătiţi 

pentru piaţa muncii! (International interships, students better preparated for labor 

market), finanţat din fonduri europene. 

Colegiul Tehnologic „Anghel Saligny” Roşiorii de Vede implementează  

Proiectul Comenius multilateral – Common Help for European Enviromental 

Responsability by Students, având ca parteneri Germania, Turcia, Lituania, 

Bulgaria, Danemarca, având ca perioadă de derulare 1 august 2012 – 31 iulie 

2014. 

În anul 2013 s-a menţinut gratuitatea transportului şcolar, facilitatea fiind 

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

          A fost modernizată infrastructura şcolară la Şcoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu”, Şcoala Gimnazială „Zaharia Stancu” şi Grădiniţa nr. 3.  

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

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

şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului de 

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

preşcolari şi elevi. 

Este pentru prima dată când sunt aprobate sume pentru acordarea de burse, 

alocându-se 120.000 lei, conform HCL nr. 75 din 01. 04. 2013, astfel: 

- trimestrul II – 46.000 lei; 

- trimestrul III – 43.000 lei; 

- trimestrul IV – 31.000 lei.  

       Au fost acordate 419 burse, din care: 2 pentru performanţă; 244 de merit; 10 

de studiu; 163 de ajutor social. 
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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. 

Din acest punct de vedere, Municipiul Roşiorii de Vede a păşit întotdeauna 

în ritmurile timpului, adăugându-şi elementele esenţiale în legitimarea noului. 

Darul de a crea al roşiorenilor a fost, dintotdeauna, o parte a definiţiei acestei 

comunităţi. Atât de evidentă este această aplecare spre lucrarea spiritului încât se 

poate spune că Roşiorii de Vede este „capitala culturală” a judeţului Teleorman. 

În literatură, în artele plastice, în cercetarea istorică, în arta spectacolului spiritul 

locului se întrupează spre eternitatea lui. Creaţia artistică roşioreană, aşezată 

temeinic pe tradiţiile Teleormanului, încearcă, an de an, să redea colectivităţii 

roşiorene valoarea identitară care a consacrat-o, să pună în valoare creaţia 

originală, care se dovedeşte inepuizabilă. 

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

Creaţie şi Sport relevă o serie de programe şi proiecte ce au cuprins în anul 2013: 

lansări de carte; concerte de muzică simfonică; expoziţii de artă plastică, de 

fotografie, de carte; festivaluri de muzică; editarea ziarului Drum; editarea unor 

volume de proză, poezie, cercetări istorice, precum şi a unor broşuri având 

tematici din istoria locală; festivaluri muzical-artistice cu participare 

interjudeţeană şi naţională; spectacole şi concerte susţinute de artişti consacraţi şi 

de membrii ai cercurilor tematice ale Direcţiei; simpozioane, colocvii şi sesiuni 

ştiinţifice pe teme de cultură, istorie, economie, literatură, religie, artă, patrimoniu, 

tradiţii şi obiceiuri populare; mese rotunde, dezbateri şi workshop-uri pe teme de 

larg interes cultural-ştiinţific şi social; evocări ale unor evenimente majore din 

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

personalităţi marcante ale vieţii social-istorice şi ştiinţifice; schimburi cultural - 

artistice cu instituţii similare din ţară şi din străinătate; competiţii sportive; 

susţinerea unor instituţii de cult şi promovarea sportului roşiorean. 

Prin abordare şi complexitate, Zilele Municipiului Roşiorii de Vede se 

constituie într-o manifestare cu mare impact social, având ca scop promovarea 

imaginii municipiului în ţară şi străinătate, stimularea creaţiei culturale şi artistice 

şi a mişcării sportive locale. Din 2013, luând în discuţie şi analiză suprapunerea 

manifestărilor cu perioada de desfăşurare a Bâlciului anual, situaţie generatoare de  

nemulţumire în rândul agenţilor 

economici, dar şi împovărătoare 

pentru bugetul local în susţinerea a 

opt zile de manifestări, Zilele 

Municipiului se desfăşoară în 

perioada 20 şi 21 mai, urmare a 

Hotărârii Consiliului Local nr. 44 

din 28 februarie 2013. 

Zilele Municipiului au 

cuprins în acest an: un spectacol cu 
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participarea în recital a unor artişti consacraţi; concurs de rummy şi table; Cupa 

„Zilele Municipiului” la fotbal; „Reînviem tradiţia străbună” – concurs 

interjudeţean de dansuri, port şi obiceiuri populare româneşti; Parada portului 

popular cu participarea elevilor din judeţele: Teleorman, Olt, Brăila, Dâmboviţa; 

Spectacol de cântece, port şi dansuri populare româneşti susţinut de participanţii la 

concursul interjudeţean „Reînviem tradiţia străbună”; Întâlnire cu istoria: 

Diplomaţia – arta de a împlini destinul unei naţiuni – dezbatere având ca invitaţi 

personalităţi de excepţie ale vieţii culturale, istorice, diplomatice şi ştiinţifice 

româneşti precum: acad. Dan Berindei – Vicepreşedinte al Academiei Române, 

Cetăţean de Onoare al Municipiului Roşiorii de Vede, George G. Potra, istoric şi 

cercetător, scriitor, director al „Fundaţiei Europene Titulescu”, director ştiinţific al 

Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale din România, membru al 

Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Secţia Ştiinţe Istorice şi 

Arheologice, Ioan Popa, sociolog, diplomat şi publicist, membru al Uniunii 

Ziariştilor din România. „Istoria contemporană în coordonate roşiorene”, cercetare 

a istoriei locale de prof. Argentin Şt. Porumbeanu. Lansare de carte: „Carol I - 

ctitorul independenţei şi modernizării României”, autor prof. Gheorghe Vlad; „Fii 

campion pentru o zi!” - demonstraţie de karate cu participarea cluburilor sportive 

Zen şi Atac din Roşiorii de Vede. Premierea şi acordarea diplomei aniversare 

„Zilele Municipiului” ; Cupa „Zilele Municipiului” la tenis de câmp; „Hai la hora 

mare ca în Teleorman” – spectacol de muzică şi dansuri populare; Concurs de şah; 

Concurs de tir cu arcul; Salonul de primăvară al artiştilor plastici roşioreni. 

Premierea şi acordarea diplomei aniversare „Zilele Municipiului”; „Alfabetizarea 

digitală pentru seniori” – inaugurarea unui nou serviciu de bibliotecă la Biblioteca 

Municipală „Gala Galaction”; Minţile sclipitoare ale Municipiului Roşiorii de 

Vede  - Premierea elevilor şi profesorilor îndrumători participanţi la fazele 

naţionale ale olimpiadelor şcolare.  

Şi, în anul 2013, au continuat să se desfăşoare cercurile tematice la Casa de 

Cultură cu participare gratuită pentru preşcolari, elevi şi studenţi din municipiu. 

Biblioteca Municipală „Gala Galaction” a devenit un centru cultural, 

informaţional şi recreativ important în viaţa comunităţii roşiorene, datorită 

implementării Programului Biblionet - lumea în biblioteca mea. Dotarea 

bibliotecii municipale cu calculatoare, laptop-uri, video-proiectoare, scanner, 

imprimante, dar şi cu programe software performante şi actuale asigură servicii 

moderne şi relevante de bibliotecă şi, deloc de neglijat, acces gratuit şi permanent 

la Internet, la informaţii şi servicii care au îmbunătăţit viaţa comunităţii locale.  

Prin vocaţia sa de instituţie angajată în activitatea de formare a 

personalităţii umane, prin păstrarea vie a identităţii noastre naţionale, Muzeul 

Municipal de Istorie „Petre Voivozeanu”, din cadrul Direcţiei pentru Cultură, 

Educaţie, Creaţie şi Sport, a continuat şi în anul 2013, să fie un factor de educaţie 

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

Evenimentele culturale găzduite de muzeul roşiorean au oferit ocazia 

interacţiunilor sociale, promovării identităţii locale şi a responsabilităţii civice, 

întărind astfel legăturile comunitare. 

O altă preocupare a în activitatea Direcţiei pentru Cultură, Educaţie, Creaţie 

şi Sport a fost legată de editarea publicaţiei Drum.  
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La sfârşitul anului 2013, a fost reînfiinţată Colecţia „Drum”, care să 

încredinţeze tiparului texte critice, biografii, creaţie lirică şi epică, dramatică, 

cercetări istorice, publicistică etc. Calitatea lucrărilor publicate se reflectă printr-o 

serie de distincţii şi premii, printre care: Premiul Uniunii Scriitorilor din România 

pe anul 2013 pentru romanul „Iustina”, autor Liviu Comşia şi Premiul „A. D. 

Xenopol” al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România pentru volumul „Ferdinand 

I, regele care s-a învins pe sine”, autor Gheorghe Vlad; Premiul pentru critică şi 

istorie literară, decernat de Centrul Judeţean pentru Conservare şi Promovare a 

Culturii Tradiţionale Teleormănene la împlinirea a 45 de ani de la înfiinţare, 

domnului Liviu Comşia, pentru volumul „Popasuri la Canossa”; Premiul „Ion 

Moraru” pentru cercetare istorică – ediţia 2013 acordat de către Muzeul Judeţean 

Teleorman domnului prof. Florin Iordăchiţă, pentru cartea „A fost mareşalul Ion 

Antonescu manipulat de Hitler?”; Premiul pentru carte de istorie decernat de 

Centrul Judeţean pentru Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale 

Teleormănene domnului Gheorghe Vlad, pentru cartea „Carol I – Ctitorul 

independenţei şi modernizării României”. 

Independent de susţinerea activităţilor derulate prin Direcţia pentru Cultură, 

Educaţie, Creaţie şi Sport s-a finanţat activitatea Clubului Sportiv  Sporting 

Roşiorii de Vede 2008. Conform HCL nr. 118 din 29 noiembrie 2012, Unitatea 

Administrativ – Teritorială Municipiul Roşiorii de Vede este membru asociat al 

acestui club sportiv. 

 

 

 

 

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, a 

cărei componenţă a fost modificată în anul 2012, prin HCL nr. 23. 

Poliţia Locală. În anul 2013, activitatea personalului Poliţiei Locale s-a 

desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 şi H.G. nr. 1332/2010. 
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Poliţia Locală a fost  înfiinţată prin Hotărâre a Consiliului Local şi organizată ca 

Direcţie, fără personalitate juridică. 

Activitatea Poliţiei Locale a fost structurată pe cinci paliere principale ce au 

vizat combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional din domeniul 

comercial, disciplina în construcţii, al protecţiei mediului, al siguranţei publice şi 

al circulaţiei pe drumurile publice în municipiul nostru. 

În acest sens au fost organizate peste 1500 acţiuni specifice încheiate cu 

aplicarea a 455 sancţiuni contravenţionale, din care 50 de avertismente şi 405 

amenzi contravenţionale, însumând 116.820 lei.   

În totalul acţiunilor desfăşurate se regăsesc şi cele organizate în Piaţa agro-

alimentară, în Târgul săptămânal, acţiunile pentru menţinerea ordinii şi liniştii 

publice cu prilejul manifestărilor dedicate zilelor de importanţă naţională, în 

timpul Bâlciului anual şi cu ocazia manifestărilor din perioada Zilelor 

Municipiului, a Festivalului Berii şi a altor evenimente publice ce au clamat 

prezenţa Poliţiei locale. De asemenea, s-au luat măsuri de ordine în perimetrul 

lăcaşurilor de cult în zilele destinate sărbătorilor religioase, precum şi pentru buna 

desfăşurare a competiţiilor sportive. 

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. 

 Pe tot parcursul anului 2013 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 şi Muzeul municipal „Petre Voievozeanu”, prin sincronizarea cu  sistemul de  

alarmare al acestor instituţii.  

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

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

Serviciul Rutier al Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, poliţiştii locali 

sunt implicaţi în constatarea şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale, cu 

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

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

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

urmare a autosesizării poliţiştilor locali, au fost efectuate 110 verificări, fiind 

depistate 41 locaţii unde se executau lucrări neautorizate sau fără respectarea  

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

lucrărilor până la intrarea în legalitate.  

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

depozitare a deşeurilor menajere şi industriale de către operatorul desemnat în 
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acest sens. În urma verificărilor au fost identificate şi 21 de persoane fizice care 

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

aducă terenul la forma iniţială. S-a colaborat cu Garda de Mediu Teleorman în 

vederea transmiterii sesizărilor făcute de cetăţeni cu referire la depăşirea pragului 

fonic de anumite societăţi comerciale. 

          Din acest an, Direcţia Poliţie Locală îşi desfăşoară activitatea într-un sediu 

nou, mult mai încăpător şi mai aproape de ceea ce este necesar desfăşurării în 

condiţii optime a activităţii şi pregătirii profesionale a celor şase compartimente 

specializate.             

Poliţia Municipală. În anul 2013, activitatea Poliţiei Municipiului Roşiorii 

de Vede a urmărit creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, destructurarea 

grupurilor infracţionale ocazionale şi a celor care generează conflictele stradale,  

eficientizarea activităţilor de combatere a evaziunii fiscale şi contrabandei, 

consolidarea şi diversificarea parteneriatului cu comunitatea. 

Pe parcursul anului au fost sesizate 616 infracţiuni judiciare, în descreştere 

cu 70 faţă de anul 2012. 

Astfel, s-a constatat că în 2013, faţă de anul precedent, a scăzut numărul 

infracţiunilor contra persoanei, de la 183 la 140, furturile din societăţi comerciale 

s-a redus de la 78 infracţiuni 70,  furturile din locuinţe de la 56 la 29, precum şi 

alte infracţiuni de furt de la 185 la 154. 

Există însă creşteri în cazul furturilor de materiale de la 42 la 57 cazuri,  al 

furturilor de animale de la 3 la 9, la furturi de componente exterioare auto de la 10 

la 15 şi al furturilor din autoturisme de la 38 la 49. 

În perioada analizată au fost constatate în flagrant 321 infracţiuni, iar 

soluţionarea dosarelor penale cu autori necunoscuţi a crescut la 96, cu 16 mai 

multe  decât în 2012.   

S-a acţionat permanent pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, 

astfel că, în anul 2013 s-au efectuat cercetări în 88 dosare penale întocmite pe linie 

de evaziune fiscală. 

Cadrele Biroului de Ordine Publică Urbană au acţionat în patrule pedestre 

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

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

Pe parcursul anului 2013, poliţiştii din cadrul Biroului Investigaţii 

Criminale, au desfăşurat activităţi complexe de cercetare şi investigare privind 

două grupuri distincte de infractori, conduse din Penitenciarele din Iaşi şi 

Slobozia, specializaţi în comiterea de înşelăciuni prin metodele „accidentul” şi 

„câştigul unui premiu”, primul grup fiind destructurat prin arestarea membrilor, 

iar la al doilea aflându-se în cercetare. 

Poliţiştii din cadrul Compartimentului Proximitate au desfăşurat permanent 

activităţi în şcoli şi licee în cadrul proiectului „Security Marketing. Să învăţăm în 

siguranţă”, pentru prevenirea violenţei în mediul şcolar urban în anul şcolar 2012 

– 2013, continuând să acţioneze pe linie educativă şi prin implementarea 

proiectului  „Vrem o şcoală ca afară”, pentru anul şcolar 2013-2014.  

În executarea atribuţiilor de serviciu Poliţia  Municipiului Roşiorii de Vede 

a colaborat foarte bine cu Administraţia Locală, Jandarmeria, Poliţia Locală, 

I.S.U. şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede. 
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Detaşamentului 3 Jandarmi. Activitatea desfăşurată de către 

Detaşamentul 3 Jandarmi Roşiorii de Vede în anul 2013, a urmărit cu precădere 

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

combaterea faptelor de natură contravenţională sau penală care afectează viaţa, 

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

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

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

lucrătorii de poliţie. 

Jandarmii au executat 1355 misiuni de menţinere a ordinii publice, astfel: 

277 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; 1078 misiuni de menţinere a ordinii publice în zonele de 

siguranţă publică de pe raza Municipiului Roşiorii de Vede, executate prin patrule 

independente, pedestre şi auto. 

În baza planurilor de cooperare şi a protocoalelor de colaborare încheiate 

între Jandarmeria Română şi alte structuri ale sistemului de apărare şi securitate 

naţională, organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale, 

organizaţii nonguvernamentale şi persoane juridice, în anul 2013, cadrele din 

subunitatea locală de jandarmi au executat un număr de 104 misiuni, după cum 

urmează: 56 misiuni în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman, 

pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a examenului de bacalaureat în cele 

două sesiuni; 45 misiuni cu organele administraţiei publice locale pentru 

asigurarea ordinii şi siguranţei publice pe timpul desfăşurării unei manifestaţii cu 

public numeros şi pe timpul desfăşurării alegerilor locale parţiale; 3 misiuni în 

cooperare cu Biroul pentru Imigrări Teleorman, pentru controlul şi depistarea 

străinilor fără drept de şedere legal pe raza de competenţă a subunităţii. 

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

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

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

Liceul Tehnologic nr. 2.  

Un deziderat important în relaţia cu societatea l-a reprezentat şi reducerea 

fenomenului infracţional şi contravenţional în zona instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar,  prin desfăşurarea de activităţi cu caracter preventiv educativ. 

Pentru realizarea acestui obiectiv,  în colaborare cu lucrători ai Compartimentului 

Prevenirea şi Combaterea Faptelor Antisociale şi Centrului de Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere Antidrog Teleorman,  în baza Programului de prevenire „Delincvenţa 

juvenilă în şcoli” au fost organizate şi desfăşurate acţiuni cu caracter preventiv la 

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, Liceul Tehnologic nr. 2 şi Colegiul 

Naţional „Anastasescu”. 

Pe linia constatării şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, în anul 2013, 

activitatea s-a concretizat în aplicarea unui număr de 359 sancţiuni 

contravenţionale, comparativ cu 457 aplicate în anul 2012. 

Pe segmentul întocmirii actelor premergătoare de constatare a infracţiunii, 

în anul 2013 activitatea s-a concretizat prin constatarea unui număr de 16 

infracţiuni cu 18 autori identificaţi, în scădere cu trei infracţiuni faţă de anul 2012, 

acestea fiind realizate atât pe timpul executării misiunilor independente cât şi în 

cooperare cu poliţia.  
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De menţionat este că Detaşamentul 3 Jandarmi Roşiorii de Vede nu are un 

sediu propriu pentru desfăşurarea activităţii în condiţii adecvate.  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Alexandru Dimitrie Ghica” 

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

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

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

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

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

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

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

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

1490/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului 

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

atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste. 

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

Teleorman, constituit ca serviciu deconcentrat în subordinea Inspectoratului 

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

pompieri Roşiorii de Vede. 

În anul 2013, prin inspectorii de prevenire au fost executate un număr de 

1968 de controale tehnice de specialitate la 759 operatori economici şi 1120 de 

instituţii publice. Urmare acestor controale au fost constatate un număr de 4682 

deficienţe şi încălcare a normelor de prevenire a incendiilor, din care 2175 au fost 

înlăturate operativ, iar din aceste nereguli descoperite 1764 au fost sancţionate 

conform prevederilor legale. 

Pentru acelaşi an de referinţă, Detaşamentul de Pompieri Roşiorii de Vede a 

intervenit în următoarele situaţii de urgenţă: stingerea a 83 de incendii; în 415 

cazuri de monitorizare transporturi deşeuri periculoase; 14 situaţii în care 

persoanele erau blocate în locuinţe; asigurarea măsurilor P.S.I.  în 20 de cazuri. 

Cauzele generatoare de incendii în zona de acoperire a Detaşamentului de 

Pompieri Roşiorii de Vede sunt: arc sau scânteie electrică – 14 cazuri ; jar sau 

scântei – în 19 de cazuri; foc deschis în spaţii deschise  – 32 cazuri; acţiuni 

intenţionate  – 1 caz; alte cauze – 27. 
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14 - arc sau 

scânteie 

electrică  15%

27 - alte cauze   

29%1 - acţiuni 

intenţionate 

1%

 
 

Din dotarea Detaşamentului de Pompieri Roşiorii de Vede lipsesc ori sunt 

în număr insuficiet: aparatele de protecţie, scări manuale, materiale salvare de la 

înălţime, surse de iluminat pe timp de noapte, mijloace de comunicare (staţii de 

emisie/recepţie).  

 

 

9. Starea de mediu  
 

În acest capitol sunt cuprinse informaţii despre calitatea aerului, calitatea 

apei, a mediului urban, deşeuri şi poluare fonică. 

Mediul şi sănătatea populaţiei sunt afectate de calitatea necorespunzătoare a 

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

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

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

Calitatea aerul. Problemele cele mai importante privind poluarea aerului 

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

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

carbon şi oxizi de azot, concentraţiile acestora menţinându-se la valorile maxime. 

Putem afirma că la îmbunătăţirea calităţii aerului a contribuit într-o măsură 

semnificativă şi închiderea depozitului de deşeuri urbane. 
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Conform Ordinului 745/2002 al MMGA, privind stabilirea şi clasificarea 

aglomerărilor şi a zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România, 

aglomerarea Roşiorii de Vede cuprinde Municipiul Roşiorii de Vede şi comunele 

limitrofe. În această aglomerare nu se constată depăşiri ale factorilor poluanţi. 

Componentă importantă a mediului urban, spaţiile verzi, sunt constituite din 

suprafeţele de teren al căror fond dominant este constituit din vegetaţie. 

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”. 

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

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

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

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

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

2013, la sectorul „zone verzi” au fost efectuate următoarele lucrări: mobilizare a 

solului în parcuri si aliniamentele stradale din zona centrală şi s-au plantat 60. 500 

flori etapa I şi II, răsaduri ce au fost obţinute în sera proprie a primăriei; corecţii 

de tăieri la arbori şi s-au tăiat arborii uscaţi; cosit aliniamentele stradale, parcurile 

şi curţile unităţilor şcolare; salubrizarea zilnică a celor cinci parcuri; stropirea 

parcurilor şi a zonei Urlui cu soluţie împotriva căpuşei şi omidei păroase. 

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

calitate de operator judeţean licenţiat  ANRSC al serviciului public de alimentare 

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

epurarea  apelor uzate pentru Municipiul Roşiorii de Vede. 

  Apa potabilă furnizată populaţiei  provine din două surse de apă subterană 

de mare adâncime (aproximativ 90 m), fiind 28 de puţuri de captare pe frontul de 

captare de la Măldăeni cu un debit de 15 mc/oră/puţ, aceste puţuri fiind forate 

între anii 1974 – 1991, având o lungime de 5,9 km. Din total, 10 puţuri au fost 

reabilitate prin proiectul MASTERPLAN – faza I, efectuându-se lucrări de 

denisipare şi echipare cu pompe Groundfos de 7,5 kw şi 5,5 kw, asigurând 8 l/s 

(28,8 mc/h). Restul de 18 puţuri fiind în conservare de rezervă. Din frontul de 

captare Vedea fac parte 13 puţuri captate în incinta Uzinei de apă şi în jurul 

acesteia, forate între anii 1962-1982 . Aceste puţuri au un debit de 10 mc/oră/puţ 

şi vor intra în reabilitare în etapa a II-a a MASTERPLANULUI. 

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

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

Reţeaua publică de distribuţie are o vechime considerabilă, pe alocuri 

atingând şi 90 de ani, cu o lungime de 52 de kilometri, urmând ca până în 2014 să 

se ajungă la 59 de kilometri, fiind realizată din conducte din azbociment, oţel, 

beton şi polietilenă cu diametre cuprinse între 100 şi 500 mm. 

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, extinderea sistemului centralizat de distribuţie a apei potabile la nivelul 

întregii localităţi, a devenit o necesitate. 
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În acest sens, Municipiul Roşiorii de Vede beneficiază de investiţii atât în 

ceea ce priveşte modernizarea staţiei de tratare a apei cât şi reabilitarea şi 

extinderea reţelelor de apă şi canalizare, precum şi pentru tratarea apelor uzate, în 

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

canalizare în Judeţul Teleorman” implementat de SC „Apa Serv” Teleorman. 

În cadrul acestui proiect, în anul 2013 a fost extinsă reţeaua de apă cu 6,669 

km, iar reţeaua de apă uzată a fost extinsă cu 7,735 km. 

În ceea ce priveşte reţeaua de alimentare cu apă , numărul de branşamente 

este de 3200, urmând a se ajunge în cursul anului 2014 la 3645 branşamente, 

contorizarea în prezent fiind de 97%. 

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

unitar, are o lungime de 49 km, urmând ca în anul 2014 să se ajungă la 53 km. 

Numărul racordurilor este 1925, urmând a se ajunge în cursul anului 2014 la 2000 

branşamente, procentul de racordare al populaţiei este de 87%. Apele uzate trec 

prin staţia de epurare şi se varsă în râul Vedea, staţia de epurare fiind în reparaţii 

capitale. 

Calitatea solului. În zona Municipiului Roşiorii de Vede este afectată de 

tratamentele chimice aplicate suprafeţelor agricole precum şi de depozitarea 

necorespunzătoare a deşeurilor. 

Implementarea unei politici adecvate de gestionare a deşeurilor precum şi 

punerea în aplicare a „Sistemului Integrat de Management al deşeurilor”, vor 

contribui la diminuarea semnificativă a efectelor nocive provocate de acestea, 

colectarea şi neutralizarea realizându-se la platforma de la Mavrodin. 

Pe plan local se urmăreşte implementarea unui sistem eficient de colectare 

selectivă în scopul reducerii cantităţii de deşeuri care vor fi transportate la 

depozitul judeţean. 

Managementul deşeurilor este considerat un element important în 

implementarea dezvoltării durabile şi ţinând cont că societatea se bazează pe 

consum este necesară reducerea consumului de resurse, a cantităţii de deşeuri, iar 

atunci când vorbim despre deşeuri ar trebui să le percepem ca o sursă sigură de 

materie primă secundară. Trebuie să se pună accent pe utilizarea resurselor 

regenerabile de energie, fiind necesară stabilirea de măsuri în vederea creşterii 

procentului de reciclare a deşeurilor şi reducerea cantităţii de deşeuri eliminate 

prin depozitare. 

Elaborarea unor politici care prevăd o bună gestionare a deşeurilor cât şi 

utilizarea acestora ca materie primă secundară sau sursă de energie, contribuie pe 

de o parte la protejarea sănătăţii populaţiei cât şi la calitatea mediului înconjurător 

susţinând conservarea resurselor naturale. 

În prezent Primăria Municipiului Roşiorii de Vede urmăreşte, prin  

operatorul judeţean de salubritate SC Polaris M Holding, să crească gradul de 

colectare selectivă a deşeurilor, aceasta însemnând ca la platforma intermediară, 

să fie montate containere separate pentru deşeuri menajere, sticlă, hârtie şi metal.        

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) sunt strânse 

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

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

proprietari. 
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Poluarea fonică. Aceasta se datorează în principal traficului rutier, 

manifestările cultural-sportive, restaurante şi discoteci 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.  

Primăria Municipiului Roşiorii de Vede va elabora un plan de acţiune 

privind reducerea zgomotului şi testarea metodelor propuse pentru găsirea celor 

mai eficiente metode, avându-se în vedere resursele limitate pentru aplicarea 

„Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului”. Măsurile ce se au în vedere 

pentru diminuarea acestui tip de poluare se referă la planificarea traficului, 

amenajarea teritoriului, măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot şi 

introducerea, după caz, a pârghiilor economice, stimulative, care să încurajeze 

diminuarea sau menţinerea valorilor nivelului de zgomot sub maximele permise. 

Parcurile din municipiu, considerate generic ca fiind oaze de linişte, sunt la 

rândul lor expuse în special zgomotului rutier şi feroviar, iar aplicarea măsurilor 

de reducere a zgomotului rutier vor avea un impact pozitiv şi pentru aceste zone 

verzi. 

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

locală a elaborat un Regulament de organizare a traficului autovehiculelor cu 

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

realizeze în afara zonelor rezidenţiale. 

Tot în domeniul protecţiei mediului, prin HCL nr. 65/27.09.2012 a fost 

aprobat şi asumat parteneriatul între municipiul Roşiorii de Vede şi Colegiul 

Tehnic “Anghel Saligny” în vederea implementării proiectului multilateral 

Comenius 2012 – 2014 ”Common Help for European Enviromental 

Responsibility by Students” (CHEERS) derulat în parteneriat cu licee din Polonia, 

Germania, Danemarca, Bulgaria, Lituania şi Turcia. Obiectivele propuse în cadrul 

proiectul sunt de conştientizare a elevilor cu privire la problemele mediului 

înconjurător şi creşterea respectului acestora faţă de mediu, motivarea elevilor în 

căutarea soluţiilor pentru prevenirea poluării, folosind în mod adecvat sursele de 

informare şi documentare electronice, precum şi învăţarea cooperării prin munca 

în echipă ce va conduce la formarea unei noi atitudini de respect pentru diversitate 

şi întreţinerea dialogului intercultural. 

Ecarisaj. Problema câinilor fără stăpân este una de maximă importanţă, pe 

care am avut-o mereu în atenţie, dar pe care nu a fost posibil să o rezolvăm aşa 

cum poate ne-am fi dorit, dat fiind faptul că legislaţia în acest domeniu impune 

anumite restricţii, pe care trebuie să le respectăm. 

Am fost sesizaţi în nenumărate rânduri de diverşi locuitori, cu privire la 

faptul că au fost agresaţi de câinii fără stăpân. Au existat şi situaţii în care 

persoanele au fost transportate de urgenţă la Spitalul Municipal, pentru tratament, 

ca urmare a muşcăturilor provocate de câinii comunitari. 

Fiind o problemă delicată am încercat să o rezolvăm potrivit legii, astfel 

încât să protejăm locuitorii, dar şi animalele să fie capturate şi găzduite la adăpost 
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în condiţii normale. Încă din anul 2001, Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 155, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

aprobată ulterior, cu modificări şi completări, prin Legea nr.227/2002. Ordonanţa 

prevede obligaţia Consiliului Local de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, servicii 

specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, de a amenaja adăposturi 

publice pentru aceştia şi a crea posibilitatea ca aceste servicii să fie concesionate 

unor operatori economici. Însă de la aprobare şi până la sfârşitul anului 2013, nu 

au fost aprobate normele metodologice de aplicare ale acestui act normative. Cu 

toate acestea, fiind o activitate aflată permanent în atenţia societăţii civile, aceasta 

a fost supusă unui control riguros. 

Până la finele anului 2013, activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân   

s-a desfăşurat prin intermediul SC Urbis Servconstruct SA, în condiţiile stabilite 

de legislaţia în domeniu. În cadrul acestei activităţi, câinii comunitari, au fost  

capturaţi, transportaţi la adăpostul special amenajat, deparazitaţi, crotaliaţi, 

vaccinaţi, sterilizaţi şi hrăniţi corespunzător, asigurându-se asistenţa medicală de 

către medicul veterinar angajat în acest scop. 

În urma acestei activităţi, în anul 2013 au fost capturaţi peste 400 de câini, 

dintre care 172 de câini au fost adoptaţi,  

 

 

 

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

31.12.2013, cu sprijinul şi colaborarea compartimentelor de specialitate din cadrul 

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

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

Jandarmi Roşiorii de Vede şi a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,A. D. 

Ghica” al Judeţului Teleorman. 

 

 

Mulţumesc pe această cale Consiliului Local pentru sprijinul acordat în 

desfăşurarea activităţii mele. 

 

 

 

 

          Primar 

         Cristian DUICĂ 


