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1.

Concluziile profilului economic,
social și de mediu al județului Dolj

1.1 Contextul Teritorial
Așezarea geografică
Județul Dolj se află în Sud-Vestul României, pe cursul inferior al râului Jiu, fiind componentă a
Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, din care fac parte și județele Gorj, Mehedinți, Olt și
Vâlcea. În cadrul regiunii, județul Dolj ocupă locul 1, după suprafață.
Județul Dolj face parte din categoria județelor riverane fluviului Dunărea, o importantă cale de
acces navigabil și o resursă importantă pentru industrie și turism, fiind al doilea fluviu din Europa ca
mărime. Județul dispune, de asemenea, de două puncte de trecere a frontierei către Bulgaria,
la Calafat și Bechet.
Organizarea administrativ-teritorială și rețeaua de localități
Județul Dolj este alcătuit din 111 UAT-uri, în care sunt concentrate 3 municipii (Craiova, Băilești și
Calafat), 4 orașe (Segarcea, Bechet, Filiași, Dăbuleni), 104 comune și 378 sate, din care 14 aparțin
de municipii și orașe. În perioada 2014-2020 nu au fost realizate modificări în ceea ce privește
organizarea administrativă a teritoriului județului.
Clasificarea localităților din mediul urban este următoarea: 1 oraș mare (100.000‐1.000.000 locuitori)
și 6 orașe mici (sub 20.000 locuitori, din care 2 orașe sub 10.000 locuitori), iar peste 85% din
comunele din județ sunt de dimensiuni mici (1.000-5.000 locuitori).
Conform studiului realizat de Banca Mondială1, Zona Urbană Funcțională Craiova este formată din
municipiul Craiova și 24 comune (Almăj, Brădești, Breasta, Bucovăț, Cârcea, Coșoveni, Coțofenii din
Dos, Coțofenii din Față, Fărcaș, Ghercești, Goiești, Gogoșu, Ișalnița, Leu, Malu Mare, Melinești, Mischii,
Pielești, Pleșoi, Podari, Predești, Sopot, Șimnicu de Sus și Țuglui).
Zona Metropolitană Craiova este constituită ca asociație de dezvoltare intercomunitară și este
formată din 24 de unități administrativ-teritoriale: Craiova, Filiași, Segarcea, Almăj, Brădești, Breasta,
Bucovăț, Calopăr, Cârcea, Coșoveni, Coțofenii din Față, Gherceşti, Işalniţa, Malu Mare, Mischii,
Murgaşi, Pieleşti, Predeşti, Şimnicu de Sus, Teasc, Terpeziţa, Ţuglui, Vârvoru de Jos și Vela.
Utilizarea terenurilor, dezvoltarea teritorială și relațiile urban-rural
Din punctul de vedere al activităţii agricole/neagricole, ponderea terenurilor agricole în total
suprafață fond funciar este mai mare la nivelul județului Dolj (78,73%), față de cea de la nivel

1

Ghid pentru elaborarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare Urbană realizat de Banca Mondială în cadrul proiectului
Politica Urbană a României
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regional (61,50%) și național (61,37%). La nivelul anului 2014, județul Dolj ocupa locul 2 la nivel
național, ca suprafață arabilă, după județul Timiș.
Terenurile agricole, în proporție de 35%, sunt acoperite de psamosoluri, soluri caraterizate prin
timpurietate în obținerea producțiilor agricole. Acest aspect reprezintă un mare avantaj în asigurarea
de legume-fructe pentru consum propriu, țară și comerț intracomunitar, în special pentru perioada
aprilie–octombrie a anului.
Culturile care valorifică timpurietatea solurilor sunt cele de pepeni verzi, pepeni galbeni și
căpșune. Acestea acoperă o suprafață de 1% din suprafața agricolă a județului, existând posibilități
de extindere destul de mari. Este de menționat faptul că 30% din suprafața cultivată cu pepeni se
află pe raza bine-cunoscutei unități administrative Dăbuleni.
În ultimii ani, se constată o scădere a suprafeței pădurilor în județ, aceasta fiind una dintre cele
mai restrânse din România (aproximativ 11%), o parte dintre pădurile private fiind în pericol din
cauza lipsei pazei. Terenurile degradate aflate în proprietate privată nu pot fi împădurite din cauza
cadastrului care nu permite asocierea în vederea realizării perimetrelor de ameliorare.
La nivelul zonelor urbane din județul Dolj, se observă un deficit de spații verzi, raportat la numărul
de locuitori, în orașele Dăbuleni și Segarcea, în celelalte orașe și municipii fiind respectată
cerința națională de minimum 26 m2 spații verzi/locuitor.
Județul Dolj este caracterizat de un grad mediu de urbanizare (55,15%), clasându-se pe locul 14
la nivel național după procentul populației din mediul urban din totalul populației după domiciliu la
nivel județean.
În cadrul județului Dolj, densitatea cea mai mare a populației se înregistrează în mediul urban,
respectiv în municipiile Craiova (3.684,67 loc./km2) și Filiași (565,07 loc./km2). În ceea ce privește
mediul rural, comunele Malu Mare (204,90 loc./km2) și Valea Stanciului (176,73 loc./km2) înregistrează
cea mai mare densitate a popolației.
Resursele naturale
Relieful județului Dolj este caracterizat prin zona de luncă a Dunării, câmpie și zonă de deal. Relieful
este dispus ca niște trepte plate care se ridică sub formă de piramidă din lunca Dunării spre Dealurile
Amaradiei, de la 30m până la 350m deasupra nivelului mării. În Sudul județului Dolj este prezentă
cea mai mare suprafață nisipoasă din țară, în paralel cu un mare număr de lacuri ce s-au
format atât din revărsările Dunării, cât și din acumulările de precipitații.
Din punctul de vedere al structurii solului se remarcă prezența următoarelor zone: zona
cernoziomurilor, zona cernoziomurilor freatic-umede, zona solurilor brun-roşcate, zona solurilor brune,
zona cernoziomurilor levigate, zona solurilor intrazonale și zona solurilor neevoluate.
Nisipurile din Sudul Olteniei reprezintă o resursă importantă însă, în același timp, acestea pot
deveni o amenințare dacă nu se va avea în vedere stabilizarea acestora.
Din punct de vedere climatic, județul Dolj aparține zonei climatice temperat-continentale, cu
influențe mediteraneene datorate poziției sud-vestice.
Cea mai mare parte a județului Dolj este acoperită cu lanuri agricole, vegetația fiind caracteristică
zonei de stepă.
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Resursele de subsol ale județului Dolj sunt alcătuite din: zăcăminte de țiței (localizate în
Melinești, Brădești, Almăj, Șimnicu de Sus, Ghercești, Pielești, Coșoveni, Malu Mare și Cârcea), gaze
naturale (localizate în Ișalnița, Ghercești, Șimnicu de Sus, Pielești și Coșoveni) și roci de
construcție (argile, luturi argiloase, balast, localizate în diferite areale din aria localităților Calafat,
Filiași, Bârca, Cernele, Lipov, Ișalnița).
Resursele turistice naturale de la nivelul județului Dolj sunt reprezentate de lacurile, vegetația
caracteristică zonei de stepă, Lunca Dunării, podgoriile (cele mai importante fiind 7Arts, Centrul Viticol
Banu Mărăcine, Crama Galicea Mare - Vinul lui Dinescu, Crama Vinc, Domeniul Coroanei Segarcea,
Moșia Galicea Mare și Vie Vin Segarcea - Domeniile Baniei), pădurile și ariile naturale protejate (19
arii naturale protejate de interes național, 3 arii naturale protejate de interes internațional, 5 situri de
importanță comunitară și 8 arii speciale de protecție avifaunistică) ce sunt promotori ai diversificării
formelor actuale de turism.
În ceea ce privește hazardurile și riscurile naturale de la nivelul județului Dolj, amintim:
•

Inundațiile: cel mai mare factor care declanșează inundațiile în județul Dolj este Dunărea,
urmată de Olt și Jiu. Rezervația ornitologică de la Ciuperceni–Desa ce se desfășoară pe o zonă
inundabilă a Dunării, care nu a avut parte de lucrări de îndiguire, reprezintă un pericol pentru
numărul mare de specii de păsări protejate;

•

Alunecările de teren: terenurile afectate de eroziune moderat-puternică sau puternicexcesivă, cu risc ridicat de alunecări de teren, reprezintă 17,3% din suprafața județului.
Localitățile afectate de alunecări de teren, sunt: Breasta, Bucovăț, Bulzești, Caraula, Carpen,
Drănic, Fărcaș, Grecești, Secu, Țuglui, Valea Stanciului, Vârvoru de Jos, Vela și Calafat (zona
Debarcader și șoseaua Calafat-Ciupercenii Vechi);

•

Seceta: este determinată de gradul mare al defrișărilor de pe teritoriul județului Dolj, fapt
favorizant anomaliilor climatice de acest fel. Zona cea mai expusă secetei este zona „Nisipurilor
din Sudul Olteniei”;

•

Deşertificarea: în judeţul Dolj se manifestă o tendinţă clară de intensificare şi extindere a
fenomenului de secetă şi deşertificare atât din cauze naturale, cât şi din cauze antropice.
Fenomenul a fost intensificat în ultimii ani prin defrișarea suprafețelor acoperite cu păduri care
aveau rolul de a stopa extinderea suprafețelor de deșert. Această zonă este cunoscută și ca
„Sahara Olteniei”;

•

Cutremurele: conform Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
(INCDFP), județul Dolj se află în zona seismogenă Danubiană, rata seismicității acesteia fiind
relativ ridicată.

1.2 Infrastructura importantă la nivelul județului Dolj
Infrastructura și serviciile de transport
Infrastructura de transport a județului Dolj se remarcă atât prin diversitate (transport rutier,
feroviar, fluvial și aerian), cât și prin existența unor rețele de importanță națională și
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internațională, județul fiind amplasat de-a lungul unor coridoare TEN-T rutiere, feroviare, aeriene
și fluviale centrale (Core) și globale (Comprehensive):
•
•
•
•
•
•
•

rețeaua TEN-F centrală: București-Craiova-Timișoara-Belgrad / Arad-Budapesta și CraiovaCalafat-Vidin-Sofia;
rețeaua TEN-F globală: Filiași–Simeria;
rețeaua TEN-T rutieră centrală: București-Craiova-Calafat, Budapesta-Arad-Timișoara-Calafat;
rețeaua TEN-T rutieră globală: Craiova-Pitești, Craiova-Filiași-Drobeta Turnu Severin/Deva;
rețeaua TEN-T fluvială centrală: Fluviul Dunărea și Portul Calafat;
rețeaua TEN-T fluvială globală: Portul Bechet;
rețeaua TEN-T aeriană globală: Aeroportul Internațional Craiova.

Județul Dolj se poziționează pe ultimul loc în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud–Vest Oltenia
din punctul de vedere al densității rețelei rutiere, dar și sub valorile medii înregistrate la nivel
național. Localitățile mai izolate sunt amplasate spre periferia de Vest a județului (deservită doar
de drumuri județene și locale, parțial nemodernizate și cu stare de viabilitate scăzută) și în zona de
Sud-Est a județului, unde localitățile rurale sunt deservite indirect prin drumuri județene.
Se observă că Zona Metropolitană Craiova are valorile cele mai ridicate de trafic, fiind
necesare măsuri urgente de fluidizare a acestuia.
Deși teritoriul județului Dolj este traversat atât de rețeaua rutieră europeană TEN-T centrală, cât și de
rețeaua TEN-T globală, nu există nici un drum de mare viteză care să faciliteze conexiunea
acestuia la teritoriul național și internațional. În prezent, se află în execuție drumul express
Craiova-Piteşti (DX12).
De asemenea, pentru a asigura conectivitatea județului Dolj cu alte regiuni din tară, dar și din spațiul
european, a fost identificat ca proiect necesar construirea drumului de mare viteză CraiovaDrobeta Turnu Severin-Lugoj. Șoseaua rapidă cu profil drum express sau autostradă va asigura
legătura Olteniei cu Autostrada A1 și cu vama Nădlac 2, lungimea estimată a acesteia fiind de
aproximativ 250 km. În prezent, proiectul se află într-o fază incipientă de pregătire.
Conform Inventarului drumurilor județene, furnizat de Consiliul Județean Dolj, la 31.12.2020
județul avea în inventar 1.078,771 km de drumuri județene, iar în ceea ce privește starea
acestora, se remarcă faptul ca 40,74% au o stare medie de viabilitate, 27,12% sunt în stare
foarte bună, 16,38% în stare bună și 15,75% au o stare rea de viabilitate.
În prezent, în județul Dolj sunt derulate investiții de modernizare a drumurilor județene
din fonduri nerambursabile (POR 2014-2020, Interreg România-Bulgaria și PNDL) în lungime
totală de 208 km.
În ceea ce privește serviciul public de transport local de persoane, acesta se regăsește în
prezent doar în municipiul Craiova, însă se află în fază finală de realizare în orașele Segarcea,
Băilești și Dăbuleni.
La nivelul Zonei Metropolitane Craiova, transportul public de persoane pe modul rutier este
deservit doar de liniile locale și cele intrajudețene, nefiind suficient de modern, rapid, eficient şi
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integrat.2 În vederea modernizării și eficientizării transportului public de persoane, se află în derulare
proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru achiziția a 16 autobuze electrice împreună cu 16 stații de
încărcare lentă și 4 cu încărcare rapidă, dar și licitații pentru alte 30 de autobuze electrice. Pe lângă
cele 46 de autobuze, se lucrează la un proiect ce are în vedere achiziția a 200 de autobuze electrice,
100 pentru transportul public din zona metropolitană și 100 destinate transportului școlar.
De asemenea, se află în derulare proiectul cu finanțare nerambursabilă pentru achiziția a 17
tramvaie pentru municipiul Craiova, realizat în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, cu sprijinul JASPERS, ce are ca scop reducerea emisiilor de dioxid de carbon în
municipiile reședință de județ, prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Municipiul Craiova dispune de piste destinate bicicletelor cu o lungime totală de 23,2 km,
amenajate de-a lungul a 3 dintre arterele principale de circulație din localitate (Calea București,
Bulevardul Caracal și Bulevardul Râului), precum și în 2 dintre cele mai mari parcuri ale orașului:
Parcul „Nicolae Romanescu” și Parcul Tineretului.
Prin proiectul „Modernizarea DJ552 Craiova-Mofleni-Bucovăț-Terpezița-Sălcuța-Vârtop-CaraulaCetate, km 4+200-71+771”, implementat prin POR 2014-2020, vor fi amenajate piste pentru
deplasarea cu bicicleta cu o lungime cumulată de 21,23 km, în intravilanul localităților Bucovăț,
Terpezița, Plopșor, Vârtop, Caraula și Cetate.3
Transportul feroviar se desfășoară pe 2 Magistrale CFR și căi ferate secundare, dedicate atât
transportului de pasageri, cât și transportului de marfă. Transportul feroviar se desfășoară pe 227 de
kilometri de linii de cale ferată normală (locul 3 la nivel regional), dintre care 84 de km electrificată,
restul liniilor fiind simple neelectrificate.
Județul Dolj este străbătut prin partea de Sud-Sud Vest de fluviul Dunărea, cea mai importantă cale
de transport fluvial din Europa (parte a rețelei TEN-T fluviale centrale). În județ există 3 porturi
la Dunăre, respectiv: Calafat, situat în orașul Calafat, pe malul stâng al Dunării, cu o radă portuară
cuprinsă între 793-796 kilometri, Bechet, situat în orașul Bechet pe malul stâng al Dunării, cu rada
portuară cuprinsă între 678-681 kilometri și Cetate, situat pe malul stâng al Dunării cu o radă portuară
cuprinsă între 810-813 kilometri.
Județul Dolj dispune de infrastructură de transport aerian importantă, Aeroportul Internațional
Craiova, fiind singurul din Regiunea Sud-Vest, parte a rețelei TENT-T globale. Situat la o distanță de
7 km de centrul orașului Craiova, de-a lungul traseului Craiova-București, aeroportul deservește
întreaga zonă a Olteniei, fiind cea mai apropiată poartă aeriană pentru cele 5 județe: Dolj, Gorj,
Mehedinți, Olt și Vâlcea. Aria de captare cuprinde însă și regiuni din Bulgaria și Serbia.
În incinta aeroportului, începand cu anul 2012 funcționează un heliport regional pentru SMURD,
care deservește toate cele cinci judeţe din Oltenia, pentru misiunile de salvare.
În „Strategia de Transport Intermodal în România” ca propuneri pentru construirea și/sau
modernizarea unor terminale, există secțiunea Craiova-Pitești-Brașov-Bacău, propusă pentru

2
3

Raportul de Mediu pentru Evaluarea Strategică de Mediu a Actualizării PATJ Dolj
CJ Dolj – Adresa nr. 11541 / 20.05.2021
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extinderea rețelei TEN-T. Ca zone potențiale pentru amplasarea unor terminale intermodale sunt:
Constanța, Giurgiu/Oltenița/Calafat și Arad-Timișoara.
În prezent, se realizează studii și analize privind indetificarea unor noi locații pentru construirea și/sau
modernizarea de noi terminale, una dintre posibilele locații find: Calafat-Craiova-Pitești.
Infrastructura tehnico-edilitară
La nivelul anului 2020, în județul Dolj, 74 de localități dispuneau de sistem centralizat de
alimentare cu apă, toate cele 7 orașe și un număr de 69 de comune.
Comunele din județul Dolj care nu dispuneau, la nivelul anului 2020, de rețea simplă de
distribuție a apei potabile erau: Afumați, Amărăștii De Sus, Botoșești-Paia, Brabova, Calopăr,
Cârna, Cerăt, Cernătești, Ciupercenii Noi, Coșoveni, Daneți, Dobrești, Fărcaș, Galiciuica, Gângiova,
Gighera, Giurgița, Gogoșu, Întorsura, Lipovu, Măceșu De Sus, Melinești, Ostroveni, Piscu Vechi, Pleșoi,
Predești, Radovan, Rojiște, Sălcuța, Siliștea Crucii, Sopot, Tălpaș, Terpezița, Valea Stanciului și Vela.
În perioada 2014-2020, se observă o creștere a numărului de comune (+13) cu sisteme de alimentare
cu apă potabilă, pe fondul investițiilor realizate în acest sens.
În ceea ce privește sistemul centralizat de canalizare, acesta exista, la nivelul anului 2020, doar
în 31 de UAT-uri din județ, respectiv în 7 orașe și 24 comune. În perioada 2014-2020, acesta a fost
extins în 6 comune.
În anul 2020, toate localitățile urbane din județ beneficiau de conducte de canalizare, conform datelor
oferite de INS. În ceea ce privește mediul rural, comunele care beneficiau de sistem de canalizare
erau: Bârca, Bistreț, Breasta, Călărași, Caraula, Cârcea, Carpen, Celaru, Cetate, Drăgotești, Goicea,
Goiești, Grecești, Ișalnița, Plenița, Podari, Poiana Mare, Cotofeni din Dos, Cruset, Negoi, Murgasi,
Perisor, Orodel și Vârvoru de Jos.
Județul Dolj ocupă penultimul loc la nivelul regiunii după numărul localităților în care se
distribuie gaze naturale, cu un număr 13 localități (1 municipiu, 1 oraș și 11 comune). În perioada
2014-2019, lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor și cantitatea de gaze distribuită în
județul Dolj a crescut.
Referitor la gradul de acces la rețeaua de alimentare cu gaze, au fost finalizate lucrările la tronsonul
1 al conductei de transport gaze naturale Craiova-Segarcea (din investiția Craiova-Calafat), urmând
ca alte 9 localități să aibă acces la infrastructura de alimentare cu gaze naturale. În ceea ce privește
tronsonul 2 Segarcea-Băilești și respectiv tronsonul 3 Băilești-Calafat, până în prezent au fost solicitate
și obținute certificate de urbanism. De asemenea, Primăria Băilești a solicitat finanțare în cadrul POIM
pentru alimentare cu gaze naturale.
În ceea ce privește sistemele centralizate de termoficare din județul Dolj, în prezent, mai este în
funcțiune doar sistemul centralizat de termoficare din municipiul Craiova.
Toate localităţile din județul Dolj sunt electrificate, fiind cel mai bine reprezentat județ
din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia din acest punct de vedere. Iluminatul public
stradal la nivelul localităților este prezent pe majoritatea străzilor.4

4
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1.3 Mediul și energia regenerabilă
Factorii de mediu
La nivelul județului Dolj, principalele surse de emisii a substanțelor poluante5 sunt: arderile din
industria de transformare și producerea de energie electrică și termică (platformele industriale ale
celor 2 termocentrale), traficul auto și feroviar (cele mai afectate artere sunt: N.Titulescu, Calea
București și Bd. Decebal), alte procese industriale (platforma de Sud-Est -Electroputere, MAT, Reloc,
Ford-, zona din NV-Elpreco, fabrica de bere, incineratorul), exploatarea gazelor, procesele de ardere
pentru încălzirea casnică, șantierele deschise, factorii naturali (terenurile agricole), surse accidentaleincendii, surse locale necontrolate (arderea miriștilor și arderi ale materialelor plastice), zonele încă
nesalubrizate.
Supravegherea calității aerului în județul Dolj a început din anul 2006. Aceasta se realizează prin
intermediul sistemului automat de monitorizare a calității aerului inclus în RNMCA, format
din 6 staţii automate de tip trafic, industrial și fond urban și suburban.
Pentru județul Dolj a fost elaborat Planul de menținere a calității aerului în județul Dolj, pentru
perioada 2020-2025, document ce reprezintă ansamblul de măsuri pe care titularul/titularii de
activitate trebuie să le implementeze.
Județul Dolj este încadrat ca zonă de regim de gestionare II, exceptând municipiul Craiova
care este încadrat în regim de gestionare I pentru poluanții PM10, NO2 și NOx, conform legislației
în vigoare. Primăria Craiova a elaborat Planul integrat de calitate a aerului în aglomerarea
Craiova 2020-2025, având în vedere nivelul emisiilor și depășirile valorilor limită la fracția de pulberi
PM10 și la NO2.
În județul Dolj, emisiile de gaze acidifiante (oxizi de azot, oxizi de sulf şi amoniac) au scăzut
considerabil mai ales în sectoarele industriei energiei electrice și termice și trasportului rutier6.
Această tendință de scădere a fost înregistrată și în cazul emisiilor de poluanți precursori
ai ozonului.
În perioada 2018-2020, conform Sintezei anuale privind starea factorilor de mediu elaborate de ABA
Jiu, au fost evaluate 16 corpuri de apă de suprafață, din care 15 naturale (râuri) şi un corp de
apă puternic modificat (Cârneşti), lungimea de cursuri de apă monitorizată fiind de 901,5 km.
În urma evaluării integrate a corpurilor de apă de suprafață, corpul de apă Cârnești-izvor-cf.
Jiu cu o lungime de 10,1 km prezintă un potenţial ecologic maxim, iar în urma evaluării stării
chimice, 367,7 km s-au încadrat în stare bună. Evaluarea stării ecologice a încadrat în stare bună
152,4 km și în stare ecologică moderată 371,3 km.
Din monitorizarea în perioada 2018-2020 a 6 corpuri de apă lacuri naturale şi puternic modificate la
nivelul judeţului Dolj (bazin Jiu și Dunăre), acestea s-au încadrat în bun și moderat din punctul de
vedere al evaluării integrate. Din punctul de vedere al evaluării stării chimice, a fost monitorizat
un singur corp de apă (Acumularea Ișalnița), încadrându-se în stare chimică bună.

5
6

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj - Raportul Județean Privind Starea Mediului, 2019
Agenția pentru Protecția Mediului Dolj - Raportul Județean Privind Starea Mediului, 2019
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De asemenea, au fost monitorizate 3 corpuri de ape subterane prin intermediul a 45 puncte de
monitorizare pe teritoriul judeţului Dolj, care s-au încadrat în stare chimică bună, în perioada 20182020.
Din punctul de vedere al calității solurilor, la nivelul județului Dolj sunt repartizate la nivel agricol
astfel: soluri de clasa I – 97.056 ha, soluri de clasa a-II-a – 193.443 ha, soluri de clasa a-III-a –
166.783 ha, soluri de clasa a-IV-a – 94.751 ha și soluri de clasa a-V-a – 33.666 ha.
Valoarea cea mai mare de îngrășăminte utilizate în agricultură este a celor chimice pentru anul
2020, urmată de îngrășămintele azotoase, fosfatice, potasice, ultimele fiind cele naturale. Cu toate
acestea, îngrășămintele naturale au înregistrat o creștere semnificativă în ultimii ani.
În ceea ce privește utilizarea pesticidelor, s-a înregistrat o scădere a utilizării lor în agricultură până
în anul 2018, însă în următorii ani a urmat o creștere a acestora. Aceste acțiuni nu sunt tocmai
îmbucurătoare, în condițiile în care societatea se îndreaptă către un consum alimentar natural,
ecologic.
În municipiul Craiova, cele mai importante surse de poluare acustică sunt: traficul rutier,
activitatea industrială, evenimentele cultural-sportive, restaurantele şi discotecile în aer liber/mixte,
traficul feroviar şi traficul aerian într-o măsură mai mică.
Energia regenerabilă
În județul Dolj, potențialul eolian este unul scăzut, însă potențialul energetic solar este
ridicat, dar insuficient exploatat. În prezent, în județ sunt 27 agenți economici care dețin centrale
electrice pe bază de energie solară, cu o putere electrică instalată totală de 83.995 Mw. În
perioada 2014-2020 au fost acordate 13 licențe noi pentru agenți economici. De asemenea,
potențialul energetic al județului din biomasă agricolă, lemnoasă și vegetală este unul
ridicat.
La nivelul județului Dolj există și potențial de utilizare a energiei hidraulice a râului Jiu, prin
folosirea unor microhidrocentrale pentru care nu este nevoie de amenajări speciale ale albiei râului.
Managementul deșeurilor
În prezent, gradul de acoperire al activității de management al deșeurilor municipale la nivelul
județului Dolj este de 100%, având în vedere implementarea în județ a proiectului Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj, cu finanțare europeană. Proiectul vizează
în principal deșeurile municipale (menajare și similare) fracțiile reziduale, reciclabile și biodegradabile.
Conform Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru perioada 2019-2025, județul
Dolj generează anual peste 150.000 tone deșeuri municipale și colectează aproximativ 100.000 de
tone deșeuri municipale. Din totalul de deșeuri municipale colectate și raportate anual, peste 90%
sunt deșeuri menajere și similare colectate în amestec. În perioada 2015-2019, se observă o
tendință crescătoare a cantităților de deșeuri colectate.
Conform PJGD Dolj, indicatorul mediu de generare deșeuri menajere în mediul urban este de
0,7 kg/loc*zi în municipiul Craiova și de 0,55 kg/loc*zi în restul localităților din mediul urban. În mediul
rural, indicatorul este de 0,4 kg/loc*zi.
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În compoziția deșeurilor menajere şi similare predomină „deșeurile biodegradabile” cu un
procent de aproximativ 57%, urmate de „hârtie și carton” cu un procent de aproximativ 12,2%.
În județul Dolj, infrastructura pentru depozitarea deșeurilor cuprinde 5 depozite neconforme –
închise și reabilitate în conformitate cu prevederile legale și 1 depozit conform la Mofleni care, în
prezent, deservește întregul județ. Cele 5 depozite municipale de deşeuri neconforme nu mai sunt
funcționale în prezent, având activitatea sistată.
În anul 2018 au fost depozitate 62 mii tone de deșeuri biodegradabile, în scădere cu 5,08%
față de anul 2014. Soluția principală pentru valorificarea deşeurilor biodegradabile este tratarea lor
prin compostare, soluția secundară fiind reutilizarea unei părţi din deşeul biologic rural pentru hrana
animalelor.
În judeţul Dolj, la nivelul anului 2018, erau autorizaţi pentru activitatea de colectare deşeuri
de ambalaje 29 de operatori economici. Cantităţile reciclate provin, în principal, de la agenţii
economici şi într-o mai mică măsură de la populaţia care primeşte bani în schimbul materialelor
predate unităţilor specializate. De asemenea, la nivelul judeţului Dolj, în anul 2018, funcţionau 14
reciclatori.
În vederea optimizării activităţilor de colectare şi transport, judeţul Dolj a fost împărţit în 6 zone de
colectare: zona 1 - Craiova (410.192 locuitori deserviţi), zona 2 - Băileşti (69.182 locuitori deserviţi),
zona 3 - Calafat (52.797 locuitori deserviţi), zona 4 - Filiaşi (28.434 locuitori deserviţi), zona 5 Dobreşti (77.239 locuitori deserviţi) și zona 6 - Goicea (22.700 locuitori deserviţi).
Cinci din cele șase zone sunt deservite de câte o stație de transfer (zonele 2, 3, 4, 5 și 6) în timp ce
în zona 1 deșeurile sunt transportate direct la instalațiile de deșeuri. Prin proiectul SMID (POS Mediu)
s-au realizat 4 din cele 5 stații de transfer.

1.4 Capitalul uman
Profilul demografic
La 1 ianuarie 2020, populația județului Dolj atingea pragul de 621.410 persoane, din care
51,05% persoane de sex feminin. Județul ocupă, astfel, prima poziție la nivelul Regiunii de
Dezvoltare Sud-Vest și locul 8 la nivel național.
Majoritatea locuitorilor din județul Dolj sunt români (90,05%), iar principalele minorități sunt:
romii (4,52%) și maghiarii (0,03%).
Vârsta medie a populației rezidente la 1 iulie 2019 a fost de 42,9 ani, iar durata medie a vieții a
fost de 75,23 ani, fiind mai mică față de cea la nivel regional (76,2 ani) și național (75,97 ani).
Un alt indicator statistic important referitor la situația demografică din județul Dolj este gradul de
dependență demografică. Astfel, la 1.000 de persoane adulte revin 521 tineri. „Presiunea” acestora
asupra populației adulte este mai mare în rândul persoanelor vârstnice (299‰), față de cel al tinerilor
(221,8‰).
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Evoluția populației județului
Scăderea populaţiei la nivelul județului se datorează menținerii unui deficit al nașterilor în raport
cu numărul deceselor (spor natural negativ), la care se adaugă soldul cumulat al migrației interne şi
externe. Analizând evoluția populației după domiciliu la nivel de UAT, se observă existența unor
comunități cu risc de depopulare în județul Dolj: comunele Gogoșu, Brabova, Seaca de Pădure și
Botoșești-Paia. Acestea sunt localități mai greu accesibile, din Nord-Estul județului, amplasate la
distanțe mari de centrele urbane, ceea ce a condus la migrația populației tinere, apte de muncă.
În ultimii ani, în județul Dolj s-a înregistrat un flux destul de mare al plecărilor şi stabilirilor de
reședință, însă soldul schimbărilor de reședință a fost pozitiv în ultimii ani, cu excepția anului 2020,
când a fost de -832 persoane. În ceea ce privește soldul schimbărilor de domiciliu (inclusiv
migrația externă), în ultimii 10 ani, acesta a fost negativ, amplificându-se în ultimii ani. Majoritatea
schimbărilor sunt provenite prin migrație internă, realizată între județele țării.
În anul 2019, rata natalității în județul Dolj a fost de 8,9 născuți vii la 1.000 de locuitori, în scădere
cu 3,49% față de anul 2010. Această rată este apropiată de media națională (9,2 născuți vii la 1.000
locuitori), însă superioară mediei regionale (8 născuți vii la 1.000 locuitori). Rata natalității a fost mai
mare în mediul rural (9,1 născuți vii la 1.000 de locuitori), față de cea din mediul urban (8,8 născuți
vii la 1.000 de locuitori).
În ceea ce privește rata fertilității, în anul 2019 aceasta a fost de 37,5 născuți vii la 1.000 femei în
vârstă fertilă, fiind mai mare în mediul rural (40,8) decât în mediul urban (35,2), gradul cel mai mare
înregistrându-se în grupa mamelor cu vârstă cuprinsă între 20 şi 34 de ani. Față de anul 2010, rata
fertilității a crescut cu 12,79% în rândul mamelor cu vârstă cuprinsă între 20-24 ani, cu 11,29% în
rândul mamelor cu vârsta cuprinsă între 25-29 ani şi cu 32,30% în rândul mamelor cu vârsta cuprinsă
între 30-34 ani.
În perioada 2010-2019, numărul anual de persoane decedate a scăzut cu 6,47%, iar rata
mortalității a scăzut cu 2,16%, înregistrând în anul 2019, 13,6 decedați la 1.000 locuitori.
Comparând cu datele înregistrate la nivel regional și național, rata mortalității din județul Dolj este
mai mare decât rata regională (12,6 decedați la 1.000 locuitori) și rata națională (11,7 decedați la
1.000 locuitori). Rata mortalității a fost în anul 2019 mai mare în mediul rural (17,8 decedați la 1.000
locuitori), față de cea din mediul urban (10,2 decedați la 1.000 locuitori).
Astfel, sporul natural7 în județul Dolj a fost negativ în perioada 2010-2019, cel din mediul rural (2.668 persoane) depășind cu mult pe cel din mediul urban (-544 persoane).
Rata mortalității infantile în anul 2019, este mult mai mare în mediul rural (7,8 decedați
sub 1 an la 1.000 născuți vii) comparativ cu mediul urban (4,8 decedați sub 1 an la 1.000 născuți
vii).
În ceea ce privește nupțialitatea și divorțialitatea, în anul 2019, numărul căsătoriilor este de
aproximativ 6 ori mai mare decât cel al divorțurilor, în mediul urban înregistrându-se 54,53% din
totalul căsătoriilor și 63,64% din totalul divorțurilor. În anul 2020, având în vedere pandemia cu noul

7

Sporul natural reprezintă diferența dintre numărul născuților-vii și numărul persoanelor decedate, în anul de referință
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coronavirus (COVID-19) și a restricțiilor impuse în această perioadă, numărul căsătoriilor a scăzut cu
41,32% față de anul 2019.
Fondul locativ
Se observă o creștere semnificativă a numărului de locuințe noi terminate în cursul anului 2019,
la nivelul județului Dolj, acesta fiind cu 42% mai mare față de anul 2010 și cu 52% mai mare față de
anul 2014.
Forță de muncă, ocupare și șomaj
La nivelul anului 2019, volumul resurselor de muncă din județul Dolj era de 395,8 mii persoane,
din care 52,55% persoane de sex masculin. Analizând evoluția resurselor de muncă în dinamica celor
10 ani, se observă o scădere cu 11,30% a resurselor de muncă disponibile, scădere mai accentuată
în cazul populației de sex feminin.
În anul 2019, în județul Dolj, populația activă civilă (populația ocupată civilă și șomerii înregistrați)
a fost de 266,2 mii persoane, respectiv 67,3% din totalul resurselor de muncă (în care se include
populația în vârstă de muncă, aptă de a lucra, precum și persoanele sub și peste vârsta de muncă,
aflate în activitate). Din totalul populației active civile de la nivel județean, persoanele de sex masculin
dețin ponderea cea mai mare, de 54,55%. În totalul populației active civile, șomerii înregistrați
reprezintă 7%.
Populația ocupată (incluzând toate persoanele care au o ocupație aducătoare de venit) a fost de
248,3 mii persoane, din care femeile au deținut un procent de 45%. Numărul total de persoane
ocupate a scăzut în anul 2019 cu 10,34% față de anul 2010.
Rata de ocupare a resurselor de muncă în județul Dolj indică un grad de ocupare de 62,7% la
nivelul anului 2019, fiind sub media regională de 65,6% și cea națională de 69,6%. În ceea ce privește
ditribuția pe sexe, rata de ocupare a persoanelor de sex masculin a fost cu 4,4%, mai mare comparativ
cu cea a persoanelor de sex feminin.
Din totalul populației ocupate, 43,37% reprezintă personalul nesalarial, restul de 56,63% fiind
salariați, din care 88,31% se aflau în anul 2019 în mediul urban. Municipiul Craiova concentrează
cel mai mare număr de salariați din totalul pe județ (82,42%).
Din punctul de vedere al distribuției populației ocupate civile pe activități ale economiei
naționale, se constată ponderea semnificativă a populației ocupate în domeniul „agricultură şi
silvicultură” (31%), urmat de „industria prelucrătoare” (15%) și de „comerț cu ridicata și cu
amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor” (15%).
În ceea ce privește câștigul salarial nominal mediu net lunar pe sexe la nivel județean, se
constată faptul că persoanele de sex masculin au un venit mai mare (2.722 lei) față de persoanele de
sex feminin (2.570 lei). Județul Dolj se situează pe locul 10 la nivel național după câștigul
salarial nominal mediu net lunar, cu 2.766 lei.
Chiar dacă în ultimii 10 ani, numărul șomerilor a scăzut cu 25,69%, la nivelul anului 2020, județul
Dolj s-a situat pe locul I pe țară după numărul șomerilor (18.872 de șomeri înregistrați, din care
43,32% femei). În ceea ce privește nivelul de educație al șomerilor înregistrați, se remarcă un
procent majoritar (peste 74%) pentru persoanele cu studii primare, gimnaziale și profesionale.
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Conform INS, la nivelul anului 2020, rata șomajului din județul Dolj a atins valoarea de 7,1%, fiind
pe un trend descendent față de situația înregistrată în anul 2011 (8,9%), însă în creștere față de anul
2019 (6,7%), având în vedere situația creată de pandemia cu noul coronavirus (COVID-19). Rata
șomajului din județ a fost mai mare decât cea de la nivel regional (5,5%) și național (3,4%), județul
fiind situat pe locul 3 la nivel național. În ceea ce privește rata șomajului pe sexe înregistrată
în 2020, se remarcă o valoare mai scăzută în cazul persoanelor de sex feminin (6,8%), față de cele
de sex masculin (7,4%).
Cea mai mică pondere a șomerilor în totalul resurselor de muncă din mediul urban a fost
înregistrată în anul 2020 în municipiul Craiova (0,9%) și orașul Filiași (1,9%). În mediul rural, cea
mai mică pondere a șomerilor în totalul resurselor de muncă s-a înregistrat în comunele Cârcea
(1,3%), Leu (1,5%) și Șimnicu de Sus (1,5%).
AJOFM Dolj organizează anual cursuri de formare profesională pentru diverse meserii și ocupații cu
cerere pe piața forței de muncă. În perioada 2014-2020, doar 35 de agenți economici au solicitat
cursuri de instruire a personalului.
În perioada 2014-2020, gradul anual de absolvire a participanților la cursurile organizate de AJOFM
Dolj a fost de peste 80%, iar gradul de ocupare a absolvenților de aproximativ 30% (cu excepția
anului 2020 când s-a înregistrat un grad de ocupare de doar 23,34%).
Prin proiectul „Forţă de Muncă şi Protecţie Socială”, au fost dezvoltate 5 centre regionale de formare
profesională a adulţilor în următoarele locaţii: Călăraşi, Cluj, Dolj, Teleorman și Vâlcea.
CRFPA Dolj a organizat în 2020 un număr de 67 cursuri de formare profesională, astfel: 29
cursuri de inițiere, 30 cursuri de calificare și 8 cursuri de specializare, la care au participat 1.047
persoane, din care: 932 şomeri și 115 persoane care suportă contravaloarea cheltuielilor de
școlarizare, taxe cursuri şi evaluări de competenţe.
De asemenea, la nivel județean există 530 furnizori8 de formare profesională autorizați, din care
55,66% organizează programe de calificare, 26,04% programe de specializare, 10,94% programe de
perfecționare și 7,36% programe de inițiere. Cele mai multe programe de formare autorizate sunt
următoarele: competențe antreprenoriale (23 furnizori), bucătar (11 furnizori), formator (11 furnizori)
și operator introducere, validare și prelucrare date (11 furnizori).

1.5 Economia și sectorul de activități comerciale
Analiza situației economice la nivel de județ
La nivelul anului 2018, judeţul Dolj a ocupat locul 10 în topul judeţelor la nivel național și primul
loc la nivel regional, din punctul de vedere al contribuţiei la PIB-ul naţional, cu 23.735,90
mil. lei. Evoluţia PIB-ului a fost una crescătoare pe parcursul ultimilor 5 ani.
PIB-ul judeţului Dolj pe cap de locuitor a fost în anul 2018 de 37.772,8 lei/loc., fiind sub nivelul
regional (37.804,79 lei/loc.) şi cel național (48.864,94 lei/loc.). Aceste valori subliniază o poziție medie

8

https://dolj.mmanpis.ro/formare-profesionala/ - Registru furnizori autorizați 2017-2021;
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a economiei judeţului, Doljul situându-se pe poziția 20 după PIB-ul pe cap de locuitor la nivel
de ţară.
Mediul de afaceri al județului Dolj a înregistrat o creștere de 13,63% din punctul de vedere al
numărului de întreprinderi active9, în perioada 2014–2019. Indicatorul a atins valoarea de 15.885
întreprinderi active la nivelul anului 2019.
Structura întreprinderilor este predominată de IMM-uri, în special de microîntreprinderi, care
depășesc 89% din total, atât la nivel național, cât și la nivel regional și județean.
În ceea ce privește întreprinzătorii privați, în județul Dolj erau în 2019, 670 întreprinderi familiale
(36,61% din total pe regiune și 3,28% din total național) și 6.351 persoane fizice autorizate (30,80%
din total pe regiune și 2,45% din total național).
În anul 2019, în județul Dolj erau 3.014 societăți cu participare străină la capital (1,27% din
total societăți cu participare străină la capital de la nivel național), cu o valoare totală a capitalului
social subscris de 2,92 miliarde lei.
În 2019, rezultatele arată că există diferențe mari de profitabilitate a firmelor din diferitele sectoare
în județul Dolj. Valori relativ mari s-au înregistrat în domeniile „Intermedieri financiare și asigurări”
(50%) și „Tranzacții imobiliare” (44%).
În ceea ce privește rentabilitatea firmelor, respectiv profitul ce revine pe salariat, cele mai ridicate
valori se înregistrează în domeniile „Tranzacții imobiliare”, „Intermedieri financiare și asigurări” și în
domeniul „Informații și comunicații”.
Situația sectoarelor economice din județ
Din punctul de vedere al numărului de întreprinderi active, mediul de afaceri la nivelul județului
este dominat de servicii, cu o pondere de 77,88% (34,54% reprezintă întreprinderi active din
domeniul „comerț cu ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor”), valoare
apropiată de cea înregistrată la nivel național, unde ponderea este de 76,64%.
În ceea ce priveşte structura cifrei de afaceri, se remarcă faptul că întreprinderile din „Industrie
și construcții” dețin cea mai mare pondere în județul Dolj, de 49,64%, depășind nivelul național de
38,37%. La nivelul României, domeniul „serviciilor” generează cea mai mare pondere din cifra de
afaceri totală (59,07%).
Domeniile economice cele mai performante în județul Dolj sunt reprezentate de comerț cu
ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (35,74%) și industria prelucrătoare
(35,05% din total cifră de afaceri). Tot aceste domenii se remarcă și după numărul de firme și numărul
mediu de angajați.
Cele mai multe investiții brute au fost realizate în domeniile „industria prelucrătoare” (1.762 mil.
lei) și „comerț cu ridicata și amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor” (452 mil. lei).
Industriile cu tradiție din județul Dolj sunt cele feroviare și auto, dar și cele agricole. Județul era
cunoscut înainte de 1989 ca un pol al industriei feroviare, la fabrica Electroputere fiind produse
9

Întreprinderea activă este entitatea care, din punct de vedere economic este activă (în perioada de observare), respectiv
realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli și întocmește bilanț contabil.
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locomotive diesel și locomotive electrice. În prezent, tradiția industriei feroviare de la Craiova este
continuată de firma Softronic, care produce locomotive, dar şi trenuri electrice.
În afară de locomotive, tot în Craiova se produc de zeci de ani automobile: în 1977 începea
construirea automobilelor de dimensiuni mici Oltcit, după Revoluţie au început să se producă maşini
sud-coreene Daewoo (printre care Cielo, Leganza sau Matiz), iar din 2007, grupul american Ford a
preluat fosta uzină Daewoo, fiind în prezent al doilea producător auto de pe piaţa din
România.
De asemenea, județul Dolj este un județ dominat de agricultură, fiind pe locul 2 la nivel național
după suprafața arabilă deținută și în primele locuri la producția de cereale. De asemenea, județul are
o tradiție îndelungată în producția de pepeni, în special în zona Dăbuleni, precum și vitipomicolă,
vinurile produse în zona Segarcea fiind recunoscute și premiate pe plan intern și internațional.
Camera de Comerț și Industrie Dolj a organizat două dintre cele mai mari manifestări
expoziţionale din Oltenia, cu o tradiție de peste 25 de ani, târgul de construcţii DOLJCONSTRUCT
şi târgul de agricultură AGROTEX.
Agricultura județeană se caracterizează printr-o preponderență a sectorului vegetal (82,65%),
având o valoare a producției de 3,07 miliarde lei. Structura culturilor se menține ca dominantă
multianuală pe cele trei culturi vegetale (Grâu comun de toamnă, Floarea soarelui și Porumb
pentru boabe), dar suprafețele și chiar anumite categorii de culturi se modifică anual în funcție de
mai mulți factori.
Din cele 111 localităţi aflate pe raza judeţului Dolj, în anul 2020, doar 32 localități au manifestat interes
privind structurile asociative în sectoarele legume-fructe, culturi agricole şi zootehnie. La sfârșitul
anului 2020 erau active 44 cooperative, dintre care niciuna nouă constituită în anul 2020.
Producțiile obținute la cereale pentru boabe (1.680,95 mii tone în 2019), plasează județul Dolj pe
locul 4 la nivelul țării. De asemenea, județul Dolj a dat 27,15% din producția de pepeni verzi și
pepeni galbeni a țării în anul 2019 și 22,82% din producția de secară.
În 2020, capacitatea de depozitare la nivelul județului Dolj a fost de 1,32 mil. tone, din care 578
mii tone în silozuri, județul având 246 spații de depozitare autorizate10.
Sunt necesare investiții în înființarea de centre de colectare, procesare și depozitare a
produselor agricole, deoarece oferta (producția fermierilor), depășeste cererea (produsele
cumparate). Astfel, în anumite perioade se ajunge la o suprasaturație a pieței care conduce la o
scădere a prețului de vânzare. Acest lucru face ca veniturile încasate de către fermieri să fie reduse,
uneori neacoperind costurile de producție.
Conform datelor furnizate de Direcția pentru Agricultură Județeană Dolj, în 2020 au fost înregistraţi
în agricultura ecologică 178 producători agricoli (105 în sectorul vegetal şi 55 în sectorul
zootehnic, precum și 8 agenți economici care s-au înscris și în sectorul vegetal și animal). De asemenea
au fost înregistraţi 6 comercianți, 5 importatori şi 4 procesatori.
Din totalul suprafeței arabile din județ, 57,47% este amenajată cu lucrări de irigații, însă doar 4,34%
este suprafață arabilă irigată efectiv cu cel puțin o udare (21.217 ha). Astfel, sunt necesare
10

www.madr.ro - Situatia centralizatoare a operatorilor economici care exploatează spații de depozitare autorizate
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investiții în reabilitarea/modernizarea infrastructurii de irigații. Deși fermierii care accesează fonduri
europene prin PNDR își propun uneori, ca investiție, irigarea anumitor suprafețe, acestea sunt mici
comparativ cu suprafețele neirigate.
În ceea ce privește atestarea produselor tradiționale, la nivelul județului Dolj sunt atestate în
total 4 produse tradiționale, trei produse fiind atestate în anul 2019, respectiv: Cârnați Trandafir
de Mangaliță, Piept Oltenesc de Mangaliță și Burtican de porc Mangaliță, obținute în
localitatea Dăbuleni. În luna martie 2020 s-a finalizat atestarea unui nou produs tradițional la nivelul
județului Dolj: Zacuscă de vinete coapte de la Desa. De asemenea, se află în procesul de atestare
un număr de 5 produse de tip vegetal.
În data 12.04.2021 s-a eliberat de către MADR primul atestat de produs alimentar obținut conform
rețetelor consacrate românești pentru pâinea albă cu cartofi.
Ramurile cu pondere semnificativă în realizarea cifrei de afaceri în domeniul de activitate
„Agricultură, silvicultură și pescuit” au fost „Cultivarea plantelor nepermanente” (58,08%) și
„Creșterea animalelor” (31,06%).
În perioada 2014-2019, industria județului Dolj a înregistrat o evoluție oscilantă, datorată în principal
industriei prelucrătoare care deține o pondere covârșitoare în totalul producției industriale. Cu
toate acestea, per ansamblu, industria județului a crescut în perioada analizată, atât per total, cât
și la nivelul industriei prelucrătoare.
Ramurile cu pondere semnificativă în realizarea cifrei de afaceri a producției industriale
prelucrătoare au fost fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
(73,96%), fabricarea echipamentelor electrice (7,85%), fabricarea produselor din cauciuc și mase
plastice (4,45%), industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și
instalații (2,70%) și industria alimentară (2,38%).
Ramurile cu pondere semnificativă în realizarea cifrei de afaceri în domeniul serviciilor au fost
„Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor” (76,13%),

„Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în principal întreprinderilor (activități
profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și activități de servicii suport)”
(6,30%) și „Transport și depozitare” (6,23%).
În anul 2019 s-a înregistrat un excedent comercial, volumul valoric al importurilor fiind mai mic
decât volumul exporturilor.
Conform datelor furnizate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri, în județul Dolj
există 111 structuri de primire turistică cu funcțiune de cazare, clasificate, cu 4.486 locuri
de cazare. Din numărul total de locuri de cazare, 60,37% se regăsesc în 38 hoteluri.
Numărul de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare a fost în anul
2019 de 114.844, din care 13,03% sosiri ale turiștilor străini. Comparativ cu anul 2014, numărul
total de sosiri a crescut cu 25,99%, iar sosirile turiștilor străini au scăzut cu 18,33%.
Din totalul de sosiri ale turiștilor, cele mai multe au fost înregistrate în cadrul hotelurilor din județ
(78,58%), urmate de pensiuni turistice (5,96%) și pensiuni agroturistice (5,95%).
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Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică a fost în anul 2019 de 208.692, cu 29,10%
mai mare față de anul 2014, iar durata medie de ședere a fost de 1,82 nopți, fiind mai mare în
rândul străinilor (2,36) față de cel al românilor (1,74).
În anul 2020, din cauza restricțiilor impuse pentru combaterea răspândirii coronavirusului, numărul
total de sosiri ale turiștilor a fost de doar 55.179 persoane, cu un număr total de 97.343 înnoptări.
Activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare
Județul Dolj ocupă locul 11 la nivel național și locul 2 la nivel regional din punctul de vedere
al cheltuielilor totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, iar după numărul de salariați din
activitatea de cercetare-dezvoltare, județul Dolj ocupă locul 10 la nivel național și locul 1 la
nivel regional.
În județul Dolj se află un institut național de cercetare-dezvoltare, respectiv Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova.
Universitatea din Craiova dispune de un Centru de Inovare și Transfer Tehnologic, înfiinţat în
1992, ca unitate autonomă de aplicare a invenţiilor. Din anul 1999, acesta funcţionează ca
departament al Universităţii din Craiova cu obiective privind promovarea proprietății industriale,
transfer tehnologic și cercetare aplicativă și dezvoltare tehnologică.
La nivelul județului Dolj există 2 clustere membre ale Asociației Clusterelor din România, și anume:
Aries Oltenia și Construct Cluster Oltenia.
Infrastructura de suport pentru afaceri la nivelul județul Dolj cuprinde parcuri industriale (Parcul
Industrial Craiova, High-Tech Industry Park Craiova SA, Parc Industrial Ișalnița) și incubatoare de
afaceri (Incubator de Afaceri în cadrul Parcului Industrial din Craiova, Incubator de afaceri
transfrontalier, Incubator Tehnologic și de afaceri din cadrul IPA CIFATT din Craiova).
În județul Dolj au fost depuse 16 cereri de brevete de invenție în anul 2020, 130 de cereri de
înregistrare de marcă și 5 cereri de înregistrare desene sau modele.
Analiza investițiilor
În perioada 2014-2019 au fost realizate o serie de proiecte de investiții importante atât pentru
infrastructura publică a județului Dolj, cât şi proiecte de investiţii privind mediul privat. Astfel, s-au
realizat investiții semnificative în domeniul industriei prelucrătoare, reprezentând 51,19%
din total investițiilor brute, nivelul acestora crescând în perioada analizată cu 278,92%. Investiții
semnificative a înregistrat și comerțul – 13,13% din total investiții brute la nivelul anului 2019.
În perioada 2014-2020, în județul Dolj au fost semnate 376 contracte de finanțare cu fonduri
europene în valoare totală de 5,34 mld. lei11, din care au fost finalizate 136 proiecte (36,17%).
În ceea ce privește finanțările accesate prin PNDR 2014-2020, în județul Dolj au fost depuse 3.732
proiecte, din care 60,5% au primit un răspuns pozitiv. Valoarea contractată a investițiilor propuse
prin proiectele contractate și selectate este de aproximativ 199,89 milioane euro12.

11
12

Conform situației din 30.06.2020 publicată pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene
Prelucrare date http://opendata.afir.info/
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Domeniile de specializare economică
Analiza indicelui de specializare a judeţului Dolj confirmă 3 dintre domeniile de specializare
inteligentă la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, respectiv industria agro-alimentară, sisteme de
transport și inginerie industrială și materiale, sănătate și welness, pentru care indicele de specializare
mai mare decât 1, reflectă o concentrație mai mare de salariați la nivel de județ față de ponderea la
nivel național pe domeniile de activitate respective.
Sub-sectoarele economice în care judeţul este mai dezvoltat, faţă de nivelul naţional, ţin de toate cele
3 sectoare (primar, secundar, terțiar). Astfel, se remarcă:
•
•
•

în sectorul primar: cultivarea plantelor din culturi nepermanente, creșterea păsărilor,
cultivarea cerealelor;
în sectorul secundar: fabricarea autovehiculelor de transport rutier, fabricarea de construcții
metalice și părți componente ale structurilor metalice, distribuția energiei electrice;
în sectorul terțiar: activități de asistență medicală specializată, transporturi cu taxiuri,
transporturi de marfă pe calea ferată etc.

1.6 Social (infrastructură socială, nivel de trai)
Infrastructura socială
La nivelul județului Dolj, oferta de servicii sociale este dominată de furnizori publici (46 furnizori
publici dintr-un total de 71 furnizori).
Județul Dolj se află pe locul 10 la nivel național în privința dezvoltării serviciilor de asistență socială,
cu cele 107 servicii sociale licențiate13. Dintre aceste servicii, majoritatea sunt prestate de
furnizori publici (81 servicii sociale licențiate au furnizori publici).
Din totalul de 107 servicii licențiate, 90 servicii sunt în mediul urban, cele mai multe servicii
licențiate fiind identificate în municipiul Craiova (81 servicii) și orașul Filiași (5 servicii). În mediul rural
cele mai multe servicii sociale licențiate se află în comunele Dioști (4 servicii), Malu Mare (2 servicii)
și Bistreț (2 servicii). Din totalul serviciilor licențiate la nivelul județului Dolj, 62 servicii sunt
furnizate de DGASPC Dolj14.
În raport cu nevoia de servicii de asistență socială, serviciile existente sunt slab dezvoltate sau lipsesc
la nivel local, iar nivelul de calitate al serviciilor oferite și de implicare a structurilor comunitare este
unul scăzut.
Conform Hărții Serviciilor Sociale Necesare la nivelul județului Dolj15, în anul 2020 au fost identificate
ca fiind necesare 443 tipuri de servicii sociale, din care 87,81% necesare în mediul rural, pentru
un număr de aproximativ 24.199 de persoane vulnerabile, 65,56% dintre acestea provenind din
mediul rural.

13

Date la nivelul lunii iulie, anul 2021
Date la nivelul lunii iulie, anul 2021
15
https://portalgis.servicii-sociale.gov.ro/arcgis/home/
14
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În ceea ce privește calitatea serviciilor sociale existente, persistă nevoia de formare profesională
pentru angajați, precum și suplimentarea personalului existent. Din cauza lipsei personalului
specializat, există servicii sociale licențiate care nu funcționează sau care funcționează parțial. De
asemenea, lipsa personalului specializat creează percepția unei lipse de deschidere sau a unui interes
redus al autorităților locale cu privire la domeniul social.
Un obiectiv important de atins este creșterea capacității autorităților locale de a evalua nevoile sociale
ale comunității, de a identifica pârghiile eficiente pentru ameliorarea problemelor și, în funcție de
problemele identificate, de a înființa și dezvolta servicii sociale diversificate la nivel local. Totodată,
lipsa unei baze de date la nivelul serviciilor publice de asistență socială, care să conțină informații
complete referitoare la persoanele aflate în nevoie, a fost identificată ca problemă, implementarea
unui sistem informatic de evidență și monitorizare fiind un obiectiv menționat și în strategiile de
dezvoltare a serviciilor sociale elaborate la nivelul unităților administrative teritoriale.
În municipiul Craiova, autoritatea publică locală administrează un fond de 482 locuințe sociale care
a fost epuizat în perioada 2000-2013. În prezent, redistribuirea locuințelor devenite vacante pe
perioada exploatării (mișcarea a doua) reprezintă o soluție de rezolvare a lipsei de locuințe pentru
unele cazuri sociale individuale.
Beneficii de asistență socială
Analizând situația prestațiilor sociale, în plată la AJPIS Dolj în perioada 2014-2020, se remarcă faptul
că suma totală plătită aferentă prestațiilor sociale a crescut în anul 2020 de peste 2 ori
față de suma totală plătită aferentă prestațiilor sociale în anul 2014, pe fondul creșterii valorii
prestațiior sociale, a introducerii de prestații sociale noi, dar și a problemelor cauzate de pandemia
COVID-19. De asemenea, trebuie remarcată creșterea sumei totale plătită aferentă prestațiilor
sociale, în condițiile scăderii numărului mediu de beneficiari cu 4,99%, în anul 2020 față de
anul 2014.
În anul 2019, o pondere semnificativă (de 21,51% din total) au avut-o sumele pentru
indemnizația de șomaj pentru șomeri cu experiență în muncă, urmate de cheltuielile pentru
formarea profesională cu 4,86% din total și plățile pentru stimularea angajatorilor care angajează
șomeri din categoria defavorizați cu 4,17% din total. În anul 2020, din cauza pandemiei cu COVD-19,
cea mai mare pondere au avut-o indemnizațiile acordate pe perioada suspendării temporare a CIM
din inițiativa angajatorului cu 43,19% din total.
Nivel de trai
Cu o rată a sărăciei relative (ponderea persoanelor sărace, după metoda relativă de estimare, în
totalul populației) de 26,7%, județul Dolj ocupă locul 33 în țară, din punctul de vedere al
nivelului de trai, în ordine descrescătoare16. Rata sărăciei relative la nivelul Reigunii Sud-Vest
Oltenia, era în 2019, de 31,6%. Totodată rata sărăciei în muncă, de 21,4%, plasează județul Dolj
pe locul 31, în ordinea crescătoare a ratelor care indică nivelul de sărăcie care caracterizează
persoanele ocupate (cu venit constant).

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Analiza şi evaluarea grupurilor vulnerabile în vederea stabilirii nevoii de servicii
sociale – Proiect „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul
MMJS”, POCA 2014-2020 , 2019
16
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De altfel, este de remarcat că la nivel național dintre cele 593 de localități care au depășit simultan
pragul sărăciei în muncă de 32,5% și respectiv pragul sărăciei relative de 40,90% face
parte și orașul Dăbuleni din județul Dolj.
Conform Atlasului zonelor urbane marginalizate din România elaborat de Banca Mondială, în județul
Dolj au fost identificate 7 zone urbane marginalizate, după cum urmează: Municipiul Bilești,
Municipiul Calafat, Municipiul Craiova, Oraș Bechet, Oraș Dăbuleni, Oraș Filiași și Oraș Segarcea.

Principalele zone urbane marginalizate în Municipiul Craiova se regăsesc la nivelul
zonelor periferice ale următoarelor cartiere: Cartier 1 Mai, Cartier Valea Roșie, Zona
Industrială.
Studiul „Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România”, elaborat de
Banca Mondială și publicat în anul 2016, identifică 47 de comunități marginalizate rurale la nivelul
județului Dolj. Printre cele 4 comune cu cele mai mari ponderi ale populației marginalizate (mai
mult de 80% din populația totală a comunei), la nivel național, se regăsește și comuna Lipovu din
județul Dolj.

1.7 Educația
Infrastructura de învățământ
La nivelul anului 2019, în județul Dolj funcționau 4.461 de săli de clasă grupate în cadrul a 216 de
unități școlare. Din totalul sălilor de clasă din județ la nivelul anului 2019, 43,06% sunt aferente
învățământului primar și gimnazial (inclusiv învățământul special).
În ceea ce privește sălile de clasă ale unităților școlare, aproximativ 60% se află în mediul
urban, din care cele mai multe sunt în municipiul Craiova și în municipiul Calafat. În mediul
rural, cele mai multe săli de clasă se află în comunele Călărași și Amărăștii de Jos.
Unitățile școlare sunt prezente în toate UAT-urile urbane din județul Dolj, iar în ceea ce privește
unitățile școlare primare și gimnaziale, se constată prezența lor în toate UAT-urile din județul
Dolj, mai puțin în comuna Dăneți.
Unitățile liceale se află cu precădere în UAT-urile urbane: municipiul Craiova (29), municipiul Băilești
(2), municipiul Calafat (2), orașul Bechet (1), orașul Dăbuleni (1), orașul Filiași (1) și orașul Segarcea
(1). Unități liceale regăsim și în mediul rural al județului Dolj, în comune precum: Amărăștii de jos,
Argetoaia, Bârca, Călărași, Cârcea, Cetate, Dăneți, Malu Mare, Melinești, Pelenița, Poiana Mare, toate
având câte o unitate liceală.
Unități postliceale regăsim în următoarele UAT-uri: municipiul Craiova (7), municipiul Calafat (1) și
orașul Filiași (1), dar și în comuna Călărași (1).
Sistemul de învățământ preuniversitar de la nivelul județului Dolj oferă o gamă largă de
specializări, nu doar în profil teoretic, ci și pe filieră tehnologică (profil tehnic, servicii și resurse), sau
vocațională (profil pedagogic, artistic, militar și teologic).
Raportat la numărul școlilor postliceale (10 școli postliceale), comparativ cu numărul unităților de
învățământ liceal (46 de unități de învățământ liceal), putem constata că oferta liceelor este
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semnificativ mai mare, ceea ce face ca majoritatea absolvenților de gimnaziu să se orienteze către
această formă de învățământ, ulterior cei mai mulți continuând studiile în domeniul universitar. Aceștia
reprezintă, de altfel, grupul cel mai activ al migrației interne către marile centre universitare, de unde
puțini mai revin după absolvirea studilor de licență, masterat sau doctorat.
Printre dotările învățământului din județul Dolj, se remarcă: 1.132 de laboratoare școlare, 207 de
trenuri sportive, 201 de săli de gimnastică, 2 bazine de înot și 11.835 de PC-uri în cadrul unităților
școlare.
Principalele probleme ale unităților școlare din județul Dolj sunt:17
•
•
•
•
•

•
•

144 unități școlare nu beneficiază de cabinete medicale;
52 unități școlare au toalete în curte;
116 corpuri de clădiri cu destinație de învățământ nu dețin autorizație sanitară de funcționare;
59 corpuri de clădiri nu au îndeplinit criteriile de securitate la incendiu;
Lipsa device-urilor pentru elevi și cadre didactice și spații insuficiente pentru desfășurarea
procesului instructiv-educativ în vederea respectării măsurilor impuse în urma pandemiei de
COVID-19;
Uzura morală și fizică a microbuzelor școlare;
Număr insuficient de săli de sport, cu precădere în mediul rural.

Resursele umane din învățământ
În județul Dolj, a fost înregistrat un număr de 7.997 de cadre didactice, la nivelul anului 2019,
înregistrându-se o tendință de scădere față de anul 2014 (8.445 cadre didactice). Se constată că 67%
din cadrele didactice își desfășoară activitatea în mediul urban și 33% în mediul rural, o proporție
similară regăsindu-se și la nivelul populației școlare.
În anul 2019, au fost înregistrați mai puțini elevi și studenți față de anii anteriori. Această
evoluție descrescătoare a populației școlare (-5,54%), în special în mediul rural (-14,53%), are efecte
considerabile asupra educației la nivelul județului. În prezent, sunt școli unde se învață în sistem
simultan deoarece nu se pot constitui clase omogene. Structurile de învățământ se închid, se
desființează posturi de cadre didactice, clădirile unităților de învățământ rămân neutilizate, elevii sunt
nevoiți să se deplaseze în altă localitate pentru a învăța, iar dificultățile de mobilitate contribuie la
creșterea abandonului școlar.
Numărul elevilor școlarizați în sistemul dual la nivelul județului Dolj este de 322 (anul
școlar 2020-2021). Pentru 2021-2022, numărul solicitărilor a crescut pentru școlarizarea în sistem
dual, fapt ce a dus la dezvoltarea planului de școlarizare cu un număr de 198 locuri.
În municipiul Craiova există 7 unități de învățământ profesional și tehnic, ce școlarizează
în sistem dual.
În ceea ce privește unitățile destinate învățământului profesional, la nivelul județului Dolj există
27 de licee și scoli profesionale, din care 10 în mediul rural și 17 în mediul urban (din care 1 în
proprietate privată).18

17
18

ISJ Dolj – Adresa nr. 309 / 22.04.2021 și ISU ”Oltenia” al județului Dolj – Adresa nr. 2.713.362 / 30.07.2021
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Deși pe piaţa muncii se simte nevoia de personal calificat în domeniul tehnologic, în ultimii ani elevii
de clasa a VIII-a se orientează preponderent către filiera teoretică, de aici rezultând şi necesitatea
mediatizării mai intense a filierei tehnologice.
La nivelul județului Dolj funcționează următoarele instituții de învățământ superior, toate
regăsindu-se în municipiul Craiova: Universitatea din Craiova, Universitatea de Medicină și Farmacie
din Craiova și Universitatea Spiru Haret.
În anul 2019 erau 454 elevi înscriși în învățământul special, în scădere cu 25,45% față de anul
2014. Din totalul elevilor înscriși în învățământul special în anul 2019, 52,42% erau înscriși în
învățământul primar și gimnazial.
În județul Dolj, rata de promovabilitate a examenului de bacalaureat a fost de 64,30%.
Abandonul școlar, în județul Dolj, în intervalul de timp 2014-2020, este pe un trend
descendent (cel mai mic procent al ratei de abandon școlar fiind înregistrat în anul școlar 20172018). În anul 2019, se observă că numărul elevilor care au abandonat învățământ liceal s-a micșorat
cu 58% față de anul școlar 2014-2015.

1.8 Sănătatea
Infrastructura de sănătate
La sfârșitul anului 2019, rețeaua unităților sanitare din județul Dolj cuprindea în principal: 24 de
spitale cu 15 ambulatorii integrate și un total de 4.794 paturi, 8 ambulatorii de specialitate, 25 de
policlinici, 6 dispensare medicale, 3 centre de sănătate mintală, 7 unități medico-socială cu 275 paturi,
un centru medical de specialitate cu 43 de paturi de spital și 2 centre de dializă cu un total de 94 de
paturi.
În ultimii 10 ani se constată dezvoltarea cu precădere a rețelei sanitare din sectorul privat.
De asemenea, analiza pe ultimii 5 ani, ne arată creșterea numărului de cabinete medicale de familie
(363) și cabinete stomatologice (110).
Analizând accesibilitatea rețelei sanitare pe medii de rezidență, se observă că 79,90% din unitățile
sanitare existente la nivelul anului 2019, se află în mediul urban.
Numărul de paturi raportate la 1.000 locuitori la nivelul anului 2019 a fost de 7,6, valoare care
plasează județul Dolj pe locul 8 la nivel național, peste media Regiunii Sud-Vest Oltenia, de 6,7
paturi/1.000 locuitori și cea națională de 6,9 paturi/1.000 locuitori.
În perioada 2014-2019, în județul Dolj, a crescut semnificativ numărul personalului medicosanitar pentru toate categoriile, exceptând medicii de familie, unde se înregistrează o scădere de
5,44% în perioada analizată.
În perioada 2014-2019, numărul de medici raportat la 1.000 locuitori a cunoscut o creștere de
52,25%, aceasta fiind corelată cu creșterea numărului de personal cu 46,38%, dar și cu o scădere a
populației de 4,01%. Astfel, dacă în 2014, pentru 1.000 de locuitori din județul Dolj erau alocați 3,5
medici, până în 2019 raportul a crescut treptat, ajungând la 5,3 medici/1.000 locuitori.

Pagina 24

Strategia de dezvoltare a județului Dolj
2021-2027

Consilul Județean Dolj are în subordine următoarele instituții sanitare: Spitalul de
Pneumoftiziologie Leamna, Spitalul Orășenesc „Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, Unitatea
Medico - Socială Plenita, Unitatea Medico - Socială Melinești, Unitatea Medico - Socială Bechet,
Unitatea Medico - Socială Sadova, Unitatea Medico - Socială Amăraștii de Jos, Unitatea Medico Socială Cetate și Unitatea Medico - Socială Brabova.
Alte spitale importante la nivel de județ și cu importanță strategică sunt: Spitalul Clinic județean de
Urgență, Spitalul Clinic de boli infecțioase și pneumoftiziologie Craiova, Spitalul Clinic de
neuropsihiatrie Craiova, Spitalul Clinic municipal Filantropia Craiova, Spitalul Municipal prof. Irinel
Popescu Băilești, Spitalul Orășenesc Filiași, Spitalul Municipal Calafat, Spitalul Orășenesc Segarcea,
Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova, Spitalul Clinic de Urgență Militar Dr. Ștefan Odobleja Craiova, Spitalul
de psihiatrie Poiana Mare.
Strategia națională în domeniul sănătății include ca obiectiv specific dezvoltarea infrastructurilor de
sănătate la nivel național, regional și local, inclusiv raționalizarea spitalelor locale, județene și naționale
și construirea și echiparea a trei spitale regionale de urgență la Iași, Cluj și Craiova. 19
Spitalul Regional de Urgență planificat a se construi în Craiova, va deveni un pol de nivel
terțier în cadrul rețelei de spitale din Regiunea Sud-Vest Oltenia, fiind destinat pacienților critici și
cazurilor complexe care necesită tehnologii și expertiză de nivel înalt, se află, în prezent, în stadiul de
implementare.
Gradul de sănătate a populației
Numărul deceselor în perioada 2014-2019 a scăzut cu 2,53% la nivelul județului Dolj.
Mortalitatea generală în perioada 2014-2019 nu prezintă variații semnificative la nivel
județean, aceasta situându-se în anul 2019 la acelasi nivel ca în anul 2014 (13,6 decedați la 1.000
locuitori). De asemenea, în perioada menționată, mortalitatea generală este constant mai mare
în mediul urban decât în mediul rural.
Principalele cauze de deces în județul Dolj sunt: boli ale aparatului circulator care provoacă
63,53% din decese (din care boala cerebro-vasculară provoacă 38,92%), tumorile care provoacă
15,89% din decese și boli ale aparatului respirator care provoacă 6,07% din decese.
În perioada 2014-2019 se remarcă o creștere semnificativă a deceselor cauzate de boli ale
sistemului nervos, boli ale ochiului și anexele sale, boli ale urechii și apofizei mastoide
(179,25%) și boli ale aparatului respirator (24,29%).
Din totalul deceselor înregistrate în 2019 la nivelul județului Dolj (9.360 de decese),
51,24% erau decese înregistrate în rândul persoanelor de sex masculin. În ceea ce privește
situația deceselor în funcție de grupa de vârstă, un procent semnificativ al deceselor se
înregistrează în rândul persoanelor cu vârsta peste 65 ani (79,37%), dar și în rândul
populației cu vârste cuprinse între 35 - 64 de ani (18,97%).
La nivelul județului Dolj, decesele sub 1 an au înregistrat o scădere în perioada 2014-2019 de la
46 de decese în 2014, la 38 de decese în 2019, astfel încât rata mortalității infantile a înregistrat o
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scădere de la 7,57‰ născuți vii în anul 2014, la 6,18‰ născuți vii în anul 2019. Cu toate acestea,
în anul 2019 comparativ cu anul 2018, acest indicator a înregistrat o ușoară creștere.
Mortalitatea infatilă, în anul 2019, a fost mai mare în mediul rural (7,81‰ născuți vii)
comparativ cu mediul urban (4,80‰ născuți vii) și media pe total județul Dolj (6,18‰
născuți vii).
În județul Dolj, speranța de viață la naștere a fost în 2019 de 75,23 de ani; pentru
persoanele de genul feminin a fost de 78,85 ani, iar pentru persoanele de genul masculin a
fost de 71,72 ani. De asemenea, se observă o speranță de viață mai mare pentru persoanele din
mediul urban (77,31 ani), față de mediul rural (72,82 ani) cu 4,49 ani.
Speranța de viață pe sexe și medii de rezidență în anul 2019 față de anul 2018 arată valori
în creștere. Față de anul 2014, în 2019 speranța de viață pe total a crescut cu 0,47 ani, cea mai
mare creștere fiind înregistrată în mediul urban (creștere de 0,74 ani) și pentru genul feminin (creștere
de 0,75 ani).
Conform indicatorilor morbidității spitalizate (informații furnizate de Centrul de Cercetare și
Evaluare a Serviciilor de Sănătate), categoria majoră de diagnostic care se remarcă în rândul spitalelor
din județ în anul 2019 este cea a „bolilor sistemului respirator” care însumează un total de 23.601 de
cazuri (14,70% din total cazuri) cu un total de 218.785 zile de spitalizare. De asemenea, se remarcă
și categoriile de indicatori „boli ale sistemului musculo-scheletal și a țesutului conjunctiv” (8,36%) și
„boli și tulburări ale sistemului digestiv” (8.33%).

1.9 Cultură. Sport, agrement și tineret
Cultura și patrimoniul cultural - istoric
Municipiul Craiova s-a dezvoltat în timp ca spațiu cultural preocupat de păstrarea și perpetuarea
valorilor și tradițiilor, având repere culturale cunoscute pe plan național și internațional, precum
Teatrul Național „Marin Sorescu”, Opera Română Craiova, Filarmonica Oltenia, Biblioteca „Alexandru
și Aristia Aman”, Muzeul Olteniei și Muzeul de Artă Craiova.
Conform Listei monumentelor istorice din România, în județul Dolj se regăsesc 700 monumente,
ansambluri și situri arheologice de interes național și local. În municipiul Craiova sunt
concentrate cele mai multe monumente istorice de importanță națională, care se află într-o stare
bună, fiind reabilitate în ultimii ani. Cu toate acestea, încă este nevoie de măsuri de restaurare a unora
dintre acestea, aflate atât în proprietate privată cât și publică.
În județul Dolj existau 302 biblioteci proprietate publică și privată în anul 2019, în scădere cu
9,58% față de anul 2014. În ceea ce privește numărul de volume existente în cele 302 biblioteci și
numărul de cititori activi, se observă o scădere semnificativă în ultimii ani, ceea ce determină o
nevoie de diversificare a activității acestor instituții pentru valorificarea spațiilor și a patrimoniului
aferent.
Instituții și companii de spectacole sau concerte se regăsesc doar în muncipiul Craiova; acestea
au atras în anul 2019 un număr de 579.939 de spectatori. Numărul a fost semnificativ mai scăzut față
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de anul 2018, an în care s-au înregistrat cei mai mulți spectatori din ultima perioada de timp, respectiv:
648.421 persoane.
Instituțiile culturale din Craiova sunt: Opera Română Craiova (Fostul Teatru Liric „Elena
Teodorini”), Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova,
Filarmonica „Oltenia” Craiova, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, Muzeul Traian
Demetrescu, Casa de Cultură a Studenților Craiova și Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”
Craiova.
Cele mai multe muzee și colecții publice sunt înregistrate în municipiul Craiova, cu 5 muzee și colecții
publice. Acesta este urmat de orașul Băilești cu 2 muzee și colecții publice. În orașul Calafat și
comunele Bulzești, Perișor, Pielești, Galicea Mare și Giurgița se regăsește câte un muzeu/colecție
publică.
De menționat la acest capitol este Centrul Internațional „Constantin Brâncuși” amplasat în
curtea Muzeului de Artă Craiova. Acesta a fost proiectat ca un centru turistic interectiv, unic în lume,
fiind dedicat marelui sculptor căruia îi poartă numele. Pe lângă prisma din sticlă amplasată la exterior,
în care sunt proiectate opere ale lui Brâncuși, complexul muzeal cuprinde și o galerie subterană cu
ateliere de creație și săli de spectacol, de conferințe și de expoziție.
De asemenea, prin proiectul „Noi destinații în turismul transfrontalier”, secțiile de etnografie, istoriearheologie și științe ale naturii ale Muzeul Olteniei Craiova au fost dotate cu echipamente de ultimă
generație cum sunt: hologramele, totemii interactivi și asistenții virtuali.
În muncipiul Craiova se regăsesc 5 cinematografe, dintre care unul mobil20.
Patrimoniul cultural implică și latura sa imaterială care include tradiții, ritualuri, obiceiuri, dansuri
populare, muzică, arte ale spectacolului, meșteșuguri tradiționale și practici referitoare la univers și
natură. Oamenii din lumea satului din Oltenia, în general, și din județul Dolj, în special, sunt păstrători
de tradiții și obiceiuri. Pentru olteni, tradițiile reprezintă o legatură cu trecutul, valorificat prin
respectarea și transmiterea obiceiurilor pline de semnificații.
În județul Dolj sunt realizate proiecte culturale cu participare internațională: Festivalul de
Teatru Shakespeare, Festivalul Puppets Occupy Street, Festivalul concurs-naţional al interpreţilor
cântecului popular românesc „Maria Tănase”, Festivalul naţional „Ioana Radu”, Zilele Municipiului
Craiova, Festivalul „Craiova Muzicală”, Festivalul „Elena Teodorini”, Alaiul datinilor strămoşeşti etc..
Infrastructura de agrement, sport și pentru tineret
Opțiunile de petrecere a timpului liber în județul Dolj sunt numeroase, majoritatea fiind
concentrate în municipiul Craiova: English Park (Grădina Unirii); Grădina Botanică; Grădina Mihai
Bravu; Grădina Trandafirilor Frații Buzești; Grădina zoologică; Parc Debarcader, Calafat; Parcul Hanul
Doctorului; Parcul Mureșul; Parcul Nicolae Romanescu; Parcul Pușkin–Crizantemelor; Parcul
Tineretului; Parcul Tineretului din Băilești.
În domeniul evenimentelor culturale sunt prezente: Ansamblul folcloric „Maria Tănase", Casa de
Cultură a Municipiului Calafat, Casa de Cultură „Amza Pellea” Băilești, Casa de Cultură a Orașului
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Dăbuleni, Casa de Cultură a Studenților, Casa de Cultură Segarcea, Casa de Cultură „Traian
Demetrescu”.
Alte locații ce aduc un plus în petrecerea timpului liber și atrag interes în epoca contemporană sunt
următoarele: Aeroclub Craiova, Airsoft Craiova, Assault Paintball Center, Aventura baloanelor, Azil
Escape House, Bunker Laser Tag Arena, Club 300, Baza sportivă Tenis Club Craiova, Baza sportivă
Parcul Tineretului, precum și numeroase bălți ca cele din Cornu, Dobrotești, Golenți și Teslui.
De asemenea, în Craiova s-a deschis cea mai modernă bază sportivă din întreaga țară, numită Centrul
Turistic de Agrement și Sport. Aceasta poate fi comparată chiar cu baza de agrement ce aparține
echipei naționale de la Mogoșoaia.
În județul Dolj se află și un stadion recent refăcut. Stadionul Ion Oblemenco a costat 52 de
milioane de euro și s-a realizat în 2 ani și 2 luni, după ce vechiul stadion cu același nume a fost
demolat. Construcția are o capacitate de 30.944 de locuri fiind un stadion multifuncțional, dar care
este folosit cu precădere pentru fotbal, în acest loc CS Universitatea Craiova își desfășoară meciurile.
De asemenea, în județ se află și un hipodrom amplasat în extremitatea sudică a orașului Craiova, ce
face parte din Parcul Nicoale Romanescu.
Sala Polivalentă din Craiova acoperă o arie largă de sporturi precum volei, handbal, baschet și
este folosită ca bază locală.
Tabăra Youth Hostel Griffon Craiova este considerat atât un centru de agrement cât și o bază
turistică amplasat în zona urbană. Aceasta ocupă o suprafață utilă de P+2 de 1.792 m2 oferind o
capacitate de 176 locuri.
Conform Direcției Județene pentru Sport și Tineret Dolj, în județ există o infrastructură dezvoltată a
bazelor sportive ce susțin sportul de performanță din care fac parte 28 stadioane, 72 terenuri cu
gazon tip iarbă și 14 săli de sport. În județul Dolj erau 215 secții sportive în anul 2019, înregistrând
aceeași valoare față de anul 2014.

1.10 Capacitatea administrativă
Structurarea administrativă la nivelul judeţului Dolj
Structura administrativă de la nivelul judeţului Dolj se structurează astfel: la nivel județean –
Consiliul Judeţean și la nivel local – Primării şi Consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale.
La nivelul judeţului Dolj există un număr de 3 municipii, 4 oraşe, 104 comune și 378 de sate.
Structura Consiliului Județean Dolj
Numărul membrilor fiecărui Consiliu Județean se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de
numărul locuitorilor județului, astfel, având în vedere că județul Dolj are peste 650.000 de locuitori,
Consiliul Județean Dolj are în componență 36 de consilieri repartizați în 6 comisii de specialitate.
Aparatul de specialitate este subordonat Președintelui Consiliului Județean Dolj și se compune din
funcționari publici și personal contractual, având ca misiune funcționarea conformă cu legislația în
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vigoare, îmbunătățirea transparenței actului decizional, creșterea calității muncii administrative și
descurajarea posibilităților de corupere a sistemului și a angajaților.21
În prezent, Consiliul Județean Dolj are în subordine 26 instituții și finanțează parțial și
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia" al județului Dolj și Centrul Militar Zonal Dolj.
De asemenea, sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, funcționează o serie de societăți
comerciale și regii autonome de interes județean, după cum urmează: Regia Autonomă
Aeroportul Internațional Craiova, Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj SA, Parc Turism
SA, Parc Industrial Craiova SA și High-Tech Industry Park Craiova SA.
Structura organizatorică a Consiliului Județean Dolj este una echilibrată, marea majoritate a
posturilor fiind ocupate. Cu toate acestea, sunt unele posturi, (foarte specializate) care se ocupă foarte
greu (de ex.: postul de inginer în construcții). În general, nivelul de pregătire a personalului este
unul bun, resimțindu-se totuși nevoia de formare continuă menită să formeze competențe și să
dezvolte aptitudini care să țină pasul cu cerințele unei administrații publice moderne și performante,
mai ales având în vedere trendul digitalizării administrației publice din România.
De asemenea, la nivelul județului Dolj se constată existenţa unei preocupări constante la nivelul
autorităţilor publice județene în ceea ce priveşte accesarea fondurilor nerambursabile, acest
lucru fiind reliefat de existența în cadrul Consiliului Județean Dolj a unui departament cu experiență
în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare internațională, fapt ce constituie un avantaj în
vederea atragerii de fonduri europene pentru a putea transforma în realitate oportunitățile de
dezvoltare ale județului pentru perioada 2021-2027.
Structurile asociative ale administrației publice locale
Există două forme de colaborare între autorităţile publice locale de la nivelul judeţului Dolj:
cooperarea în cadrul Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) şi, respectiv, asociaţiile microregionale, constituite în Grupuri de Acţiune Locală (GAL). Se remarcă gradul relativ mare de
asociativitate, doar municipiul Băilești (nu face parte din niciun grup de acţiune locală, deşi este parţial
înconjurat de comunele care sunt incluse în GAL Calafat, GAL Valea Dunării Sudolt, respectiv GAL
Segarcea) și Orașul Filiași (nu face parte din niciun grup de acţiune locală, deşi este parţial înconjurat
de comunele care sunt incluse în, respectiv GAL Colinele Olteniei) nu fac parte din niciun grup de
acţiune locală.
La nivelul județului Dolj, conform datelor furnizate de Ministerul Justiției prin Registrul Național ONG,
regăsim un total de 2.280 de asociații, dintre care cele mai multe (76,71%) au sediul în municipiul
Craiova. Următoarele trei localități în ordinea numărului de asociații sunt Calafat (54 asociații), Malu
Mare (27 asociații) și Băilești (21 asociații).
În ceea ce privește numărul de fundații, conform aceleiași surse, regăsim un total de 259 de
persoane juridice fără scop patrimonial din această categorie, în 14 UAT-uri, dintre care majoritatea
(92,66%) sunt în municipiul Craiova.
Conform datelor prezentate de Ministerul Justiției în Registrul Național ONG, în județul Dolj există 6
federații.
21
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Deși UAT-urile din mediul rural au bugete prea mici pentru susținerea cofinanțării proiectelor cu
finanțare nerambursabilă, faptul că există diverse forme asociative înființate la nivel local, poate
constitui un avantaj pentru capacitatea acestora de accesare a fondurilor europene, în vederea
dezvoltării comunităților locale. Majoritatea UAT-urilor din județ sunt membre ale asociațiilor de
dezvoltare intercomunitară sau grupurilor de acțiune locală înființate pentru atragerea de fonduri
europene și realizarea de investiții.
Societatea civilă constituită în asociații și fundații este prezentă la nivelul județului Dolj, cu
precădere în municipiul Craiova.
În baza art.15 din Legea nr. 350/2005, Consiliului Judeţean Dolj a acordat finanţări nerambursabile
persoanelor juridice fără scop patrimonial din fondurile bugetului județului Dolj alocate pentru activități
nonprofit, în perioada 2005-2021, în domeniile: mediu, educație și cultură, sport, asistență socială și
sănătate, unui număr de 69 persoane juridice fără scop patrimonial.
Cooperarea regională, națională și transfrontalieră
Consiliul Județean Dolj are o experiență îndelungată în domeniul cooperării transfrontaliere,
parteneriatul cu regiunea Vratsa din Bulgaria fiind unul de succes cu perspective bune de dezvoltare
în perioada 2021-2027. În perioada 2014-2020 Consiliul Județean Dolj a accesat fonduri
nerambursabile prin intermediul programului de cooperare transfrontalieră, Interreg V-A România –
Bulgaria pentru 7 proiecte, din care unul este finalizat și alte 6 se află în implementare.
Consiliul Județean Dolj a dezvoltat 2 parteneriate în vederea implementării unor proiecte de interes
public pentru județ, cu un număr de 3 (trei) ONG-uri active la nivel local. În prezent cele 2 (două)
proiecte depuse se află în evaluare (Granturi SEE, respectiv POIM – Axa 4).
Digitalizarea Consiliului Județean Dolj. Transparență.
Deși, în prezent, la nivelul Consiliului Județean Dolj se înregistrează un grad relativ redus de
digitalizare, există o preocupare constantă a instituției în ceea ce privește acest domeniu, în prezent
fiind în lucru un sistem digital care va avea în principiu 2 (două) componente: RETRODIGITALIZARE
și PLATFORMĂ ELECTRONICĂ.
Gradul de transparență este unul relativ bun, Consiliului Județean Dolj comunicând cu cetățenii
prin
intermediul
site-ul
instituţiei:
https://www.cjdolj.ro/
și
al
pagini
facebook:
https://www.facebook.com/consiliuljudeteandolj/.
De asemenea, trebuie amintite website-ul https://www.discoverdolj.ro/ și aplicația mobilă
DISCOVER DOLJ ce poate fi descărcată gratuit, în care se regăsesc informații legate de evenimente,
petrecere a timpului liber, cazare, obiective și trasee turistice, dar și informații utile precum prognoza
meteo, taxiuri, închirieri mașini, variante de cumpărături, restaurante sau cofetării.

1.11 Proiecte derulate în perioada 2014-2020
Proiecte cu impact județean și regional derulate în perioada 2014-2020
Județul Dolj se regăsește pe locul 5 în topul județelor care au accesat finanțări nerambursabile prin
Programele Operaționale din exercițiul financiar 2014-2020.
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În ceea ce privește stadiul contractelor de finanțare prin Programele Operaționale, în județul Dolj,
pentru perioada 2014-2020, dintr-un total de 376 de contracte, 63,83% dintre acestea sunt în
derulare, iar 36,17% au fost finalizate. Valoarea contractelor finalizate reprezintă doar 5,15% din
valoarea totală.
Cele mai multe proiecte în județul Dolj au fost finanțate prin POR - Programul Operațional Regional
(67,82%), iar cea mai mare valoare contractată a fost prin POIM – Program Operațional Infrastructură
Mare (50,04%).
Proiecte ale unităților administrativ-teritoriale din județul Dolj în perioada 2014-2020
În perioada 2014-2020, prin PNDR (Programul Naţional de Dezvoltare Rurală), s-au acordat
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economicosocială a spaţiului rural din România. La nivelul județului Dolj, dintr-un total de 2.258 de proiecte, au
fost contractate 99,11% și, dintre acestea, doar 2,01% au ca beneficiar public unități administrativ
teritoriale, restul de 97,99% având beneficiari privați.
În ceea ce privește valoarea contractată a proiectelor, dintr-un total de 199.890.497,90 LEI, o pondere
de 19,01% revine beneficiarilor publici (38.004.153,33 LEI)22.
Referitor la încadrarea proiectelor pe submăsuri, cele mai multe au fost contracte pe Submăsura 7.2
- Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică (62,22%), urmată de
Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural (31,11%).
Prin CNI (Compania Națională de Investiții), în perioada 2014-2020, a fost alocat un buget de
454.896.681,23 lei pentru 25 de proiecte la nivelul UAT-urilor județului Dolj, dintre care 44% se află
în derulare, 36% au fost finalizate, 16% sunt în achiziție și 4% se află în promovare.
Ponderea cea mai mare a bugetului revine Subprogramului „Complexuri sportive” (53,99%) și cea mai
mică Subprogramului „Săli de sport” (5,75%), iar în ceea ce privește numărul de proiecte, cele mai
multe (60%) au fost contractate pe Subprogramul „Așezăminte culturale” și cele mai puține pe
Subprogramul „Unități sanitare” (4%).
Având în vedere că PNDL (Program Național Dezvoltare Locală) reprezintă sursa principală de
finanţare pentru infrastructura locală în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie
termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și
sport, pentru perioada 2017-2022, județul Dolj are alocat un buget de 783.204.473,38 lei.
În ceea ce privește bugetul estimat pentru investițiile de capital pentru perioada 20212030, în județul Dolj, acesta este de 606.853.860 Euro.

22

http://opendata.afir.info/DataBrowser/APDRPData/ProiectePNDR2020
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2. Procesul consultativ și de
implicare a factorilor interesați
La baza elaborării, implementării, monitorizării şi evaluării Strategiei de Dezvoltare a Județului Dolj
pentru perioada 2021-2027 a stat un mecanism coordonat de informare și comunicare ce a respectat
principiile europene şi naționale aplicate în dezvoltarea regiunilor. Totodată, au avut loc consultări/
discuții formale şi informale cu reprezentanți ai autorităților competente, ai autorităților publice locale,
cu organizații ale societății civile, cu parteneri economici şi sociali, avându-se în vedere inclusiv
promovarea egalității şi nediscriminării.
În perioada elaborării documentului strategic, s-a urmărit constat îmbunătăţirea activității de lucru în
parteneriat cu toți participanții relevanți, astfel încât principiile de funcționare şi cele de aplicabilitate
ale documentului să conducă la creșterea, maximizarea şi obținerea cu succes a viziunii asumate.
Reperele utilizate împreună cu partenerii implicați în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare
pentru perioada 2021-2027, au avut la bază fluxul comunicațional, scopul și obiectivul documentului,
dar şi viziunea și măsurile de dezvoltare ale județului.
Astfel, procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Dolj a fost coordonat de Direcția
Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul
Consiliului Județean Dolj, care a asigurat, împreună cu prestatorul de servicii de elaborare a strategiei:
• Identificarea, cooptarea și colaborarea cu factorii de interes județean
care au putut furniza informațiile necesare demersului de realizare a
analizei diagnostic, astfel fiind formulate propuneri relevante de dezvoltare
strategică a județului Dolj;
• Popularizarea procesului de elaborare a strategiei, respectiv a propunerii
de dezvoltare la nivelul întregului județ, cu scopul colectării propunerilor și
observațiilor reprezentative și specifice din partea factorilor interesați
relevanți.
De asemenea, în perioada elaborării strategiei de dezvoltare a
județului, au fost derulate procese de consultare ce au vizat
principiile de bază și regulile care ghidează funcționarea structurilor
implicate în procesul de programare și de gestionare a axelor
prioritare, avându-se în vedere omogenizarea modului de
funcționare a acestora și creșterea capacității operaționale a
proiectelor pentru generarea de rezultate cu impact asupra viziunii
strategice.
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2.1 Cercetare sociologică
Între procesele consultative derulate
pentru elaborarea strategiei, pe lângă
constituirea cadrului partenerial care să
permită implicarea experților, au fost
avute în vedere rezultatele obtinuțe din
procesul de consultare online a
comunității locale.
Sondajul de opinie a reprezentat
demersul stiinţific de analiză şi
interpretare a datelor obţinute dintr-o
anchetă pe bază de chestionar, realizată
la nivelul județului Dolj.
Cercetarea s-a desfăşurat în perioada 21
martie – 17 mai 2021, având următoarele etape: iniţierea cercetării, elaborarea chestionarului,
culegerea datelor, introducerea datelor în calculator, prelucrarea computerizată a datelor din
chestionare, analiza statistică şi interpretarea rezultatelor cercetării, redactarea documentului final.
Studiul pentru identificarea opiniilor cetățenilor s-a desfășurat prin intermediul unui formular
configurat pe platforma SurveyMonkey și a fost distribuit în mediul online.
Chestionarul folosit pentru obținerea datelor a cuprins un set de 31 de întrebări, dintre care 28 închise
(cu variante de răspuns precodificate) şi 3 deschise, care au permis exprimarea liberei opinii privind
nivelul de dezvoltare și evaluarea percepției asupra nivelului calității propriului mediu de viață.
Astfel, în urma consultării opiniei publice cu privire la principalele nevoi și probleme ale comunității
locale, s-au obținut următoarele serii de date de la publicul ţintă (locuitorii județului Dolj), structurate
pe următoarele domenii:

1.
2.
3.
4.

Calitatea vieții și nivelul de dezvoltare economică:
Calitatea serviciilor din comunitate;
Modul de relaționare cu administrația publică locală;
Opiniile privind nevoile și direcțiile de dezvoltare urbană.

La consultarea publică au participat 1.789 persoane, dintre care 68.8% au domiciliul în Craiova, însă
au fost înregistrate și răspunsuri ale locuitorilor din mediul rural, iar 69.4% dintre respondenți au locul
de muncă în Craiova. Raportat la nivelul general de mulțumire asupra condițiilor de viață, categoria
preponderentă este cea a participanțiilor care au oferit răspunsuri neutre - „așa și așa” (38.21%),
urmată ca grad de apreciere de gruparea celor „mulțumiți” (29.75%), categoria celor „nemulțumiți”
(18.21%), a celor „foarte nemulțumiți” (8.96%) și a celor „foarte mulțumiți” (4.87%).
Principalele concluzii desprinse pe temele de analiză au fost:
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Tabel 1: Principalele concluzii desprinse în urma consultării publice

Temă de analiză

Concluzii

Caracteristicile zonei de locuire cele mai apreciate de participanții la consultare
sunt accesul la unitățile comerciale (89,25%), aprovizionare cu produse
agroalimentare (88,12%), accesul la utilități publice (apă/ canal, iluminat
public, gaze, electricitate, internet, comunicații etc.) (78,81%), accesibilitatea
la rețeaua de drumuri județene și naționale (77,5%), liniștea și siguranța
(74,94%), curățenia (66,25%), transportul public în comun (65,42%),
parcurile, spațiile verzi, locurile de joacă pentru copii (57,97%) și starea
clădirilor publice (57,23%). Mai puțin apreciate sunt opțiunile pentru
petrecerea timpului liber (activități culturale, evenimente etc.) (45.74%).

Condițiile din localitate au fost apreciate în următoarea ordine: calitatea apei
1. Calitatea vieții
și nivelul de
dezvoltare
economică

(64,14%), calitatea aerului (53,06%), starea fondului locativ (49,95%) și
colectarea selectivă a deșeurilor (31,2%).
Opinia respondenților privind nivelul de dezvoltare economică a județului Dolj
este raportată preoponderent având calitatea de „puțin dezvoltată” (33.61%),
cât și „relativ dezvoltată” (32.68%). Alte procente sunt observate pentru:
„foarte puțin dezvoltată” (22.96%), „bine dezvoltată” (9.31%) și „foarte
dezvoltată” (1.45%).
În ceea ce privește dotarea locuinței/ gospodăriei, cel mai ridicat scor de tipul
„Da” a fost înregistrat pentru „electricitate” (99.79%), urmat de „televizor și
cablu TV” (99.06%), „conexiune la internet” (98.65%), „apă” (96.99%),
„computer (calculator/ laptop)” (95.93%), „sursă de încălzire” (95.22%),
„telefon” (94.77%) și „automobil” (94.04%). Alte scoruri ridicate înregistrate
au fost pentru „canalizare” (77.42%) și „gaze” (68.86%). În ceea ce privește
caracteristica „echipamentele de lucru/ utilaje agricole”, este singura care a
înregistrat un procent ridicat de „Nu” (70.25%).

Sistemul de învățământ universitar este în general apreciat pozitiv (aprecierile

2. Calitatea
serviciilor din
comunitate

pozitive depășesc aprecierile negative), în special nivelul de calitate al
educației primite în cadrul universității, dar cu excepția perspectivelor de
angajare după absolvirea studiilor universitare care a fost mai puțin apreciat
de către participanții la studiu. În timp ce pentru sistemul de învățământ
preuniversitar cel mai apreciat aspect ține de distanța față de școala din
localitate, funcționarea învățământului la distanță (școala online) este cel mai
puțin apreciat.
În sistemul medical, cele mai apreciate sunt serviciile medicale de urgență
furnizate de serviciul de ambulanță și serviciile medicale furnizate de medicii
de familie. O percepție negativă se remarcă în privința serviciilor medicale de
specialitate furnizate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, cât și
pentru serviciile medicale primare furnizate de cabinetele medicale școlare.
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Temă de analiză

Concluzii
În privința sistemului de asistență socială, percepția respondenților este mai
degrabă negativă în aspectele analizate, în special în ceea ce privește
locuințele sociale sau pentru tineri.
În privința modalității de relaționare cu administrația publică, respondenții au
apreciat în mod pozitiv: posibilitatea de a efectua plăți electronice a taxelor și
impozitelor (54,24%), posibilitatea de depunere online a declarațiilor/
solicitărilor (44,31%), interacțiunea administrației publice cu cetățenii
(32,77%) și consultarea privind finanțarea unor proiecte (27,71%).

Implicarea autorităților locale în rezolvarea problemelor este apreciată într-un
procent de 27.92% drept „slabă” și 24.10% drept „satisfăcătoare” și „foarte
slabă” într-un procent de 22.85%. Calitatea de tipul „bună” este regăsită întrun procent de 15.20% în rândul respondenților, urmată de „foarte bună”, întrun procent de 9.93%.
3. Modul de
relaționare cu
administrația
publică locală

Privind modalitățile ce ar putea îmbunătăți comunicarea între cetățeni și
administrația publică locală, utilizarea rețelelor de socializare existente a fost
selectată în procentul cel mai ridicat, acela de 23.38%, urmată de dezvoltarea
unor aplicații pe mobil pentru comunicare rapidă (22.38%), dezvoltarea
platformelor online axate pe colectarea de sugestii cu privire la proiectele care
sunt necesare sau aflate în implementare (20.98%), utilizarea rețelelor de
socializare existente (13.68%), formarea unor consilii zonale (10.10%) și
corespondența prin e-mail (9.18%).
Referitor la sursele de informare utilizate frecvent, se remarcă presa online
într-un procent de 48.6% pentru calitatea „de cele mai multe ori” ca fiind
canalul principal de informare. Cea de-a doua opțiune este website-ul
instituției, într-un procent de 40.59%. Sursa de informare cel mai puțin
utilizată ține de adresarea întrebărilor prin e-mail sau la registratură,
înregistrând un procent de 41.15% pentru calitatea „niciodată”.

Domeniul cel mai frecvent ales de către respondenți pentru a dezvolta o

4. Opiniile privind
nevoile și
direcțiile de
dezvoltare
urbană

afacere dacă ar dispune de finanțarea necesară este cel al educației, formare
profesională (33.30%), urmat de servicii de sănătate și îngrijire (sănătate
socială) (21.10%), agricultură, silvicultură, pescuit, exploatare forestieră
(20.06%), salubritatea și gestionarea deșeruilor (15.82%), servicii IT&C
(14.89%), turism: hoteluri și restaurante (14.58%), artă și cultură (13.44%)
și construcții (12.31%).

Cele mai importante cinci domenii de intervenție au fost raportate astfel:
îmbunătățirea infrastructurii (drumuri, rețele de alimentare cu apă, canalizare,
gaze etc.) (16.02%), sănătatea și infrastructura de sănătate (15.41%),
educația și infrastructura educațională (12.70%), digitalizarea și
transformarea digitală a serviciilor publice, debirocratizare/ eliminarea hârtiilor
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Temă de analiză

Concluzii
(10.52%) și protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice,
biodiversitate (9.93%).

Cele mai importante cinci domenii de investiții susținute la nivelul
respondenților au fost următoarele: împădurirea suprafețelor de teren pentru
prevenirea schimbărilor climatice (14.62%), digitalizarea instituțiilor publice
județene (12.49%), extinderea și dotarea secției de oncologie a Spitalului
Clinic Județean din Craiova (12.15%), susținerea agriculturii prin înfiintarea
unei rețele de centre de depozitare și colectare legume-fructe, piață de gross
și centru regional de control, genomică și bio-economie inclusiv laboratoare
de testare și certificare în parteneriat cu Universitatea din Craiova (12.13%),
consolidarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Județean de
Urgență Craiova (10.64%).
Întrebați în legărură cu domeniile în care județul Dolj ar trebui să își susțină
dezvoltarea, respondenții au ales într-un procent de 21.72% infrastructura
rutieră, 20.77% mediul de afaceri, 13.80% administrația publică locală și
9.29% sistemul de educație.
Sursa: Sondaj desfășurat la nivelul județului Dolj în perioada 21 martie – 17 mai 2021

2.2 Consultări tematice
În perioada elaborării strategiei au fost desfășurate, în format hibrid – cu participare fizică și online 5 discuții focusate, în perioada 13-14 aprilie 2021, la care au participat experți din cadrul Consiliului
Județean Dolj, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai sectorului privat şi ai organizațiilor non-profit.
În cadrul consultărilor, reprezentanții entităților participante s-au implicat activ în dezbateri, exprimând
idei, sugestii și propuneri. În procesul de consultare au participat și au formulat puncte de vedere care
au contribuit la fundamentarea conceptului de dezvoltare strategică următoarele instituții:
Tabel 2 Componența grupurilor de lucru desfășurate
GL 1 –
Dezvoltare
teritoriala și
administrație
publică

GL 2 – Coeziune
socială și capital
uman

GL 3 – Mediu.
Infrastructură
edilitară.
Mobilitate

1. Primăria
Craiova
2. Direcţia Publică
Comunitară de
Evidenţă a
Persoanelor
Dolj
3. Prefectura Dolj
4. Consiliul
Județean Dolj

1. Unitatea MedicoSocială Melinești
2. Liceul Tehnologic
Special „Beethoven”,
Craiova
3. Unitatea MedicoSocială Bechet
4. Consiliul Județean
Dolj

1. Primăria
Craiova
2. Centrul
Județean
pentru
Protecția
Naturii, Turism
și Dezvoltare
Rurală Durabilă
Dolj
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GL 4 –
Cultură.
Turism.
Tineret și
Sport
1. Biblioteca
Județeană
Dolj
2. Școala
Populară de
Arte și
Meserii
Cornetti
3. Direcția
Județeană

GL 5 – Mediul de
afaceri, dezvoltare
economică și
competitivitatea
capitalului uman
1. Primăria Craiova
2. Universitatea din
Craiova
3. High Tech
Industry Park
4. Consiliul Județean
Dolj
5. Direcția pentru
Agricultură
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GL 1 –
Dezvoltare
teritoriala și
administrație
publică
5. Poliţia
Judeţeană Dolj
6. Primăria
Băilești
7. Grupul de
Acțiune Locală
Calafat
8. Inspectoratul
pentru Situaţii
de Urgenţă
„Oltenia” al
judeţului Dolj
9. Grupul de
Acțiune Locală
Jiu Romanati
10. Ordinul
Arhitecților
Filiala Oltenia

GL 2 – Coeziune
socială și capital
uman

GL 3 – Mediu.
Infrastructură
edilitară.
Mobilitate

5. Spitalul Orășenesc
Dăbuleni
6. Spitalul Clinic
Județean de Urgență
Craiova
7. Unitatea MedicoSocială Cetate
8. Unitatea MedicoSocială Sodova
9. Primăria Craiova
10. Spitalul de
Pneumoftiziologie
Leamna
11. Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Dolj
12. Centrul Județean
de Asistență
Psihopedagogică
Dolj
13. Școala Gimnazială
Specială „Sf. Mina”
Craiova
14. Agenția Județeană
pentru Plăți și
Inspecție Socială
Dolj
15. Inspectoratul Școlar
Județean Dolj
16. Agenția pentru
Dezvoltare
Regională Sud-Vest
Oltenia
17. ACCES Oltenia
18. Fundația pentru
Dezvoltarea
Economiei Sociale
19. Asociația Civică
pentru Viață
20. Asociația Vasiliada
21. Facultatea de
Inginerie Electrică

3. Consiliul
Județean Dolj
4. Aeroportul
Internațional
Craiova
5. Serviciul Public
de Salubritate
al Județului
Dolj
6. Direcția
Regională de
Drumuri și
Poduri Craiova
– Secția
Drumuri
Naționale
7. Agenția pentru
Protecția
Mediului Dolj
8. Garda
Naţională de
Mediu Comisariatul
Judeţean Dolj
9. UIP CAO
10. Asociația de
Dezvoltare
Intercomunitar
ă Oltenia
11. Primăria Calafat
12. Primăria Băilești
13. Primăria Bechet
14. Regia
Autonomă de
Administrare a
Domeniului
Public și a
Fondului
Locativ Craiova
15. Asociația
Auditorilor
Energetici
pentru Clădiri
din România
Oltenia
16. Agenția
Națională de
Meteorologie –
Centrul
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GL 4 –
Cultură.
Turism.
Tineret și
Sport
pentru Sport
și Tineret
Dolj
4. Muzeul
Olteniei
5. Club Sportiv
Județean
Stiinta „U”
Craiova
6. Parc Turism
SA
7. Muzeul de
Artă Craiova
8. Primăria
Băilești
9. Centrul
Județean
pentru
Conservarea
și
Promovarea
Culturii
Tradiționale
Dolj
10. Casa de
Cultură a
Studenților
Craiova
11. Casa de
Cultură
Traian
Demetrescu
12. Asociația
Mereu
pentru
Europa
13. Agenția
pentru
Dezvoltare
Regională
Sud-Vest
Oltenia
14. Primăria
Calafat

GL 5 – Mediul de
afaceri, dezvoltare
economică și
competitivitatea
capitalului uman
6. Asociația Generală
a Inginerilor din
România Sucursala Dolj
7. Sucursala
Comercială pentru
Cercetare,
Proiectare și
Producție de
Rchipamente și
Instalații de
Automatizare
8. Camera de
Comerț
9. Aeroportul
Internațional
Craiova
10. Centrul Regional
de Formare
Profesională a
Adulților Dolj
11. Direcția
Generală
Regionala a
Finantelor
Publice Craiova
12. Agenția pentru
Dezvoltare
Regională SudVest Oltenia
13. Primăria Calafat
14. Primăria
Dăbuleni

Strategia de dezvoltare a județului Dolj
2021-2027

GL 1 –
Dezvoltare
teritoriala și
administrație
publică

GL 2 – Coeziune
socială și capital
uman
22. Liceul Tehnologic
Special „Pelendava”
Craiova
23. Universitatea de
Medicină și
Farmacie Craiova
24. Asociația Edu for
Future
25. Asociația Studenților
Facultății de
Economie și
Administrarea
Afacerilor
26. Primăria Dăbuleni
27. Primăria Calafat
28. Casa Judeţeană de
Asigurări de
Sănătate Dolj

GL 3 – Mediu.
Infrastructură
edilitară.
Mobilitate

GL 4 –
Cultură.
Turism.
Tineret și
Sport

GL 5 – Mediul de
afaceri, dezvoltare
economică și
competitivitatea
capitalului uman

Meteorologic
Regional
Oltenia
17. RAT SRL
Craiova
18. Fundația
Acțiunea
Ecologică
Română

Sursa: Liste de prezență ale grupurilor de lucru desfășurate în perioada 13 – 14 aprilie 2021

În urma discuțiilor purtate în cadrul grupurilor de lucru, s-au desprins următoarele concluzii:
GL 1 – Dezvoltare teritorială și administrație publică
•

•

•
•

•

Se dorește reducerea disparităților dintre zona urbană și cea rurală, digitalizarea serviciilor din
mediul rural, creșterea mobilității prin dezvoltarea serviciului public urban de transport, cât și
îmbunătățirea accesibilității populației la serviciile publice.
Sunt considerate importante educația și consorțiile școlare, digitalizarea serviciilor publice și
eficientizarea termenului de execuție, iar accentul este pus pe IMM-urile din sectorul
agroindustrial, utilizarea soluțiilor Smart City și sustenabile, regenerabile pentru mediul
înconjurător (împădurire și stoparea deșertificării) și pe crearea unor centre de resurse locale
și a unor rețele funcționale în întregul județ.
Câteva comune au întocmit fișe de propuneri de proiecte și au în derulare actualizarea și
realizarea documentelor strategice.
Se pune accentul pe problemele întâmpinate la nivelul terenurilor private și publice, asupra
managementului deșeurilor și pe găsirea soluțiilor pentru amenajarea zonei Dunării, realizarea
pistelor de biciclete, reabilitarea amenajărilor piscicole, crearea unităților moderne de
procesare și depozitare a produselor agroalimentare, crearea unei rețele active de producători
din acest sector și promovarea oportunităților de investiții.
Sunt recunoscute avantajele poziționării geografice, cât și potențialul în vizualizarea județului
drept centru universitar.
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GL 2 – Coeziune socială și capital uman
•

•

•
•

Este recunscută nevoia pentru realizarea unei școli speciale sau clase integrate care să vină în
întâmpinarea copiilor nevăzători și nevoia unei baze de date comună pentru copiii cu cerinţe
educaţionale speciale (CES), cât și mediatori sau facilitatori pentru însoțirea părinților.
Obiectivul general este reprezentat de creșterea calității serviciilor medicale, inclusiv din
punctul de vedere al pregătirii resursei umane, de consolidarea clădirii spitalului și extinderea
secției de oncologie (inclusiv oncologie pediatrică) și de construirea unui spital regional. De
asemenea, se dorește înființarea centrelor pentru persoanele adulte cu dizabilități și a centrelor
de zi la nivelul comunităților locale. Nevoia pentru servicii medico-sociale este în continuă
creștere, iar limita funcționalității este atinsă frecvent, asemenea și nevoia pentru specialiști în
domeniu.
Se formulează teama pentru efectele negative asupra sănătății pe care le-ar putea avea
depozitul de tratare a deșeurilor radioactive.
Se dorește îmbunătățirea bazei materiale din școli, actului educațional și pregătirea cadrelor
didactice prin viitoare proiecte și inițiative în curs de desfășurare, cât și crearea de noi
oportunități pentru elevi (stagii de practică, parteneriate cu școli private din străinătate, centre
eduaționale tematice, Erasmus+, învățământ dual, introducerea profilului agricol și veterniar),
cât și creșterea conectivității dintre mediul de lucru și unitatea educațională.

GL 3 – Mediu. Infrastructură edilitară. Mobilitate
•
•

•
•
•

Este anunțată propunerea a 10 stații meteorologice noi în județul Dolj, modernizarea celor
actuale, cât și existența unei licitații pentru crearea unei platforme meteorologice.
Se recunoaște nevoia pentru construirea unei centuri ocolitoare, reabilitarea drumurilor
județene, dezvoltarea turismului, modernizarea portului, construirea drumurilor expres și a
unei parcări.
Sunt propuse inițiative ce implică terenurile degradabile și deșertificate din județ, precum
construirea panourilor fotovoltaice și a parcurilor eoliene.
Accentul este poziționat și asupra unei serii de propuneri și fișe de proiect pentru extinderea
și modernizarea Aeroportului Craiova.
Un alt aspect discutat a fost cel legat de procesul de tranziție justă în contextul situației
Complexului Energetioc Oltenia.

GL 4 – Cultură. Turism. Tineret și Sport
•

•
•

Problema lipsei de spațiu pentru depozitare a Muzeului de Artă și Muzeului Olteniei este adusă
în discuție. Se anunță prezența studiului de fezabilitate pentru un depozit de artă al muzeului
și are loc informarea privind statusul modernizării Centrului Brâncuși.
Existența anumitor monumente istorice care au nevoie de reabilitare, iar potențialul turistic și
cultural generat de traseul Culelor din Oltenia trebuie capitalizat.
Îmbunătățirea situației tinerilor, formarea consiliilor consultative și crearea unui plan de acțiune
sunt de dorit, constând într-o școală de vară și platforme de consiliere psihopedagocigă,
vocațională și psihologică.
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•

•

Rapoartele arată faptul că numărul turiștilor și nopțile de cazare au crescut, astfel este propusă
realizarea unui centru de vizitare către Dunăre și promovarea obiectivelor turistice, tradițiilor,
a patrimoniului construit și a turismului sportiv și vinicol. Se dorește realizarea unei
infrastructuri pentru bicicliști ce traversează obiectivele turistice, inclusiv către zona Dunării.
Au fost împărtășite documente strategice și inițiative viitoare.

GL 5 – Mediul de afaceri, dezvoltare economică și competitivitatea capitalului uman
•

•
•
•

•

•

Urmează a fi depuse proiecte în parteneriat cu Universitățile pe componenta de cercetaredezvoltare și transfer tehnologic. Se afirmă faptul că documentele strategice au fost avizate și
urmează să fie aprobate, cât și importanța județului Dolj prin activitățile de cercetare derulate,
promovându-se dialogul dintre mediul de afaceri și mediul de cercetare. Este întărită legătura
dintre Universitatea Craiova și mediul de afaceri prin proiectele propuse, punându-se accentul
pe domenii ce aduc plus-valoare și pe strategia realizată.
Infrastructura de afaceri existentă trebuie extinsă prin înființarea unor noi parcuri industriale,
parcuri tehnologice și incubatoare.
Se pregătește depunerea unui proiect important pentru modernizarea Aeroportului Craiova.
Se dorește poziționarea Aeroportului Craiova drept pol de dezvoltare.
Nevoia pentru programele de formare în domenii diverse, valoarea adăugată a produselor
industriale, competitivitatea, exportul și dezvoltarea infrastructurii județene (calea ferată,
transportul metropolitan, legătura dintre aeroport și localități) sunt accentuate.
Au fost formulate inițiative și propuse serii de proiecte cu scopul înființării, extinerii și
modernizării piețelor agricole, centrelor de depozitare și colectare a produselor, sistemului de
irigații și promovare, dar și conturarea mai pronunțată a parteneriatului sectorului publicprivat.
O parte din domeniile de activitate relevante în județ un sunt acoperite de centrele de transfer
tehnologic.
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3. Conceptul de dezvoltare
strategică în perioada 2021-2027

3.1 Conceptul de dezvoltare strategică
Elaborarea conceptului de dezvoltare strategică durabilă, este un demers care pleacă atât de la
rezultatele Analizei situației existente, cât și de la reperele fixate de diversele abordări strategice
regionale, naționale și sectoriale care condiționează contextul județean localen, în argumentarea
construcției unor direcții de dezvoltare a județului Dolj, indicând modalitățile prin care se poate ajunge
la țintele propuse.
Fiecare direcție de dezvoltare strategică prioritară presupune parcurgerea unui set de
obiective strategice care pot fi realizate, prin acțiuni grupate în axe prioritare specializate, care
conțin măsuri concrete sub forma: programelor, proiectelor, hotărârilor, de a căror prioritizare,
planificare și mod de concretizare, depinde implementarea în condiții optime a strategiei de dezvoltare
durabilă, respectiv atingerea obiectivelor propuse.
În activitatea de selectare, prioritizare și planificare a măsurilor, se vor avea în vedere atât contribuția
la realizarea cu prioritate a obiectivelor strategice, modul în care influențează celelalte domenii, cât și
resursele disponibile.

Strategii
sectoriale

Figura 1: Schema demersului operațional de elaborare a conceptului de dezvoltare

Analiza
situației
existente
Strategii
regionale

Direcții de
dezvoltare

Obiective
strategice

Axe
prioritare

Proiecte
Programe
Măsuri

Strategii
naționale
,

Viziune de
dezvoltare

Sursa: Prelucrarea consultantului

Această structură pune în legătură directă și condiționează măsurile concrete – care pot fi programe,
proiecte, hotărâri – cu un obiectiv strategic, în scopul creării unor mecanisme generatoare de progres
sau capabile să asigure suport și să accelereze dinamica dezvoltării, așa cum a fost ea stabilită. Totuși,

Pagina 41

Strategia de dezvoltare a județului Dolj
2021-2027

dezvoltarea trebuie văzută coerent, omogen și fără să producă dezechilibre între diferitele domenii,
categorii de locuitori sau între diferitele zone teritoriale.
Pentru aceasta sunt urmărite principiile unei dezvoltări convergente, intercorelării și a dezvoltării
durabile:
Dezvoltarea convergentă are în vedere stimularea performanțelor fără a crea decalaje de
dezvoltare la nivelul județului. În plus, se vizează reducerea diferențelor deja existente între comunități
pe plan social, economic, cultural și al accesului la servicii și infrastructură publică, caracteristice
diferitelor zone și localități.
Intercorelarea presupune ca obiectivele strategiei să ia în calcul obiectivele planurilor și strategiilor
regionale, naționale și europene, dar și adaptarea măsurilor de acțiune în funcție de recomandările
politicilor de guvernare ale diferitelor instituții ce acționează la nivel județean, cu o atenţie deosebită
acordată Planului Teritorial pentru o Tranziţie Justă Dolj23.
Dezvoltarea durabilă înseamnă propunerea unui tip de dezvoltare care să asigure un echilibru între
aspectele sociale, economice și ecologice și care să ia în calcul aspectele ce țin de restricționarea
accesului la resurse al generațiilor viitoare.
Egalitatea de șanse se aplică și ține cont, în mod particular, de diversitatea etnică și religioasă a
populației, promovarea capitalului uman făcându-se în mod nediscriminatoriu în orice domeniu
economico-social. Valorificarea diversității culturale, etnice și a diferențelor de gen sau de vârstă
constituie premise pentru dezvoltarea comunitățiilor și, totodată, asigură un cadru în care relațiile
sociale au la bază valori precum toleranța și egalitatea.

3.2 Viziunea strategică de dezvoltare a județului Dolj
Viziunea strategică sintetizează sensul dezvoltării județului și precizează direcția și transformările
necesare pentru ca așteptările să devină realitate. Viziunea reprezintă o stare dorită, proiectată în
viitor, care configurează un posibil şi așteptat nivel de dezvoltare, în funcție de resursele disponibile
pentru a ajunge acolo. Abordarea urmărită în cadrul strategiei propune o serie de activități care pot fi
finanțate din multiple surse de finanțare (buget local, buget național, instrumente structurale etc.)
Viziunea strategică de dezvoltare presupune o gândire dinamică și capabilă să evalueze pe
termen lung șansele de dezvoltare ale județului pentru atingerea scopului dorit. Mai mult,
aceasta este premisa „planului de acțiune”, a pașilor concreți prin care, de la starea de acum, se
ajunge la cea proiectată.
Județul Dolj se situează geografic în partea de Sud-Vest a României, una dintre granițe fiind fluviul
Dunărea, iar la Est și Vest județe cu un profil socio-economic asemănător. Un aspect important de
menționat este faptul că acest județ, împreună cu cele din vecinătate, au format o perioadă
semnificativă un teritoriu care a constutuit principala sursă de produse prime folosite în industria
alimentară (grâu, porumb etc.). Tot în aceată zonă s-a dezvoltat și comerțul, în special datorită
porturilor comerciale de la Dunăre (Giurgiu, Calafat), fapt care a facilitat de-a lungul timpului
asigurarea unei surse de dezvoltare constante. În afară de acestea, datorită resurselor, dar și
23

Planul Teritorial pentru o Tranziţie Justă Dolj, la data de 22.09.2021, aflat în fază de proiect.

Pagina 42

Strategia de dezvoltare a județului Dolj
2021-2027

apropierii de capitală, în județul Dolj s-au dezvoltat cu timpul și alte ramuri de activitate, printre care
industria fabricării de mașini, dar și repararea autovehiculelor sau construcțiile. În prezent, în județ
funcționează mai multe societăți comerciale a căror cifră de afaceri domină clasamentele economice.
Astfel, performanța economică a județului este în principal determinată de evoluția performanței
acestora.
De remarcat este faptul că deși numărul cel mai mare de angajați se regăsește în domeniul agriculturii,
Doljul fiind un județ abundent în teren agricol, cifra cea mai mare de afaceri este înregistrată în
domeniul industrie și construcții, cu toate că agricultura cunoaște cea mai mare creștere din ultimii 5
ani. În domeniul industriei cea mai mare creștere este înregistrată de fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor. În afară de acestea, printre domeniile care
înregistrează creștere se numără și viticultura (județul Dolj are cea mai mare suprafață de culturi de
viță de vie), precum și creșterea animalelor sau silvicultura (prelucrarea lemnului).
Conform datelor analizate, un element de noutate este reprezentat de domeniul care înregistrează
cea mai mare creștere din punctul de vedere al numărului de angajați. Acesta este cel al informațiilor
și telecomunicațiilor (creștere de 111%). În aceeași categorie se numără și domeniul hoteluri și
restaurante (87%), dar și cel al serviciilor administrative. La polul opus se află agricultura și
intermedierile financiare.
Toate aceste evoluții sugerează existența unei tendințe generale de diversificare a economiei,
concomitent cu o creștere a profitabilității actvităților economice în domeniile deja prezente la nivelul
județului. În vederea asigurării unui parcurs de dezvoltare stabil, aceste tendințe trebuie însoțite de o
categorie de inițiative care se referă în mod direct la creșterea nivelului de trai al locuitorilor județului
și implicit la crearea condițiilor ca acest județ să devină o destinație de muncă atractivă pentru cei
care se află în căutarea unui loc de muncă sau pentru potențiali investitori. Aceste inițiative se referă
la măsurile care au ca scop dezvoltarea infrastructurii edilitare și rutiere, dezvoltarea rețelelor de apă
– canalizare și gaze sau a îmbunătățirii diverselor servicii publice. Domeniul calității locuirii răspunde,
de altfel, și unui procent semnificativ dintre respondenții sondajului realizat pe parcursul consultărilor
publice care au o opinie negativă asupra stării actuale. Conform acestui sondaj, realizat pe parcursul
activităților care au însoțit demersul de planificare strategică, mai mult de 50% dintre cetățenii
intervievați consideră că viața în județ necesită îmbunătățiri. La fel, procente de peste 50%, atingând
în unel cazuri 60% sau chiar 70% din totalul acestora, consideră serviciile publice (serviciile de
asistență socială, învățământ etc.) ca fiind deficitare.
De asemenea, în contextul procesului de tranziție de la industria energetică bazată pe combustibil
fosil la surse verzi de energie, în județul Dolj se pot identifica o serie de industrii tradiționale precum
industria auto, utilaje grele și alte unități de producție, precum şi propria industrie de generare a
energiei bazate pe cărbune, care vor fi afactate de acest proces şi unde trebuie implementate măsuri
de ameliorare a impactului.
În aceste condiții, strategia de față consideră prioritară atingerea obiectivului legat de îmbunătățirea
nivelului de trai, a cărui îndeplinire este considerată decisivă și determinantă, inclusiv pentru
continuarea trendului pozitiv de creștere economică a județului. Pornind de la această perspectivă
generală, dar și de la rezultatele analizei de impact a implementării documentului strategic
corespunzător perioadei anterioare, pentru perioada 2021-2027, propunem următoarea viziune de
dezvoltare:
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Componenta economică a viziunii de dezvoltare
se referă la condițiile favorizante pe care
creșterea nivelului de trai al cetățenilor județului
le-ar putea determina, astfel încât să asigure un
nivel ridicat de stabilitate trendului de creștere
economică existent. Deși nu este prima dintre
priorități, măsurile corespunzătoare sunt însă
foarte importante pentru asigurarea unui parcurs
echilibrat al evoluției situației socio-econimice a
întregului județ.
Pentru perioada vizată de strategie, direcțiile de
dezvoltare, obiectivele strategice, obiectivele de
dezvoltare comune, axele prioritare, respectiv
măsurile și proiectele propuse sunt așadar
orientate în următoarele direcții:

Viziune - Județul Dolj
Teritoriul unde nivelul de trai
este mândria locuitorilor lui,
dar și atracția celor aflați în
căutarea unui loc de muncă
sau a celor care doresc să
investească într-o economie
aflată în plină dezvoltare.

O primă direcție de dezvoltare strategică propusă se referă, după cum am arătat, la creșterea
nivelului de trai la nivelul județului. Rezultatele măsurilor corespunzătore sunt de natură să
conducă în special la îmbunătățirea infrastructurii rutiere și edilitare, dezvoltarea rețelelor de apă –
canalizare și gaze sau a serviciilor publice.

A doua direcție strategică de dezvoltare se referă la încurajarea dezvoltării economiei
județului prin măsuri care vizează diversificarea economică, concomitent cu cele referitorare
la dezvoltarea activității economice deja existente şi atenuarea efectelor trecerii de la industria
energetică bazată pe combustibil fosil la surse verzi de energie.
Cele două direcții strategice de dezvoltare descrise mai sus acoperă majoritatea domeniilor
economico-sociale și culturale ale județului. Acestora li se adaugă însă două obiective de
dezvoltare comune – dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului și modernizarea
administrației publice. Identificarea acestora a fost determinată de importanța pe care o au, dar
și de necesitatea ca efectele determinate de progresul în cadrul lor să poată fi asociat complementar
cu stimularea și dezvoltarea celor două direcții strategice de dezvoltare descrise mai sus. Conceptul
de „obiectiv de dezvoltare comun” corespunde unui grad de generalitate inferior unei „direcții
strategice”, care subsumează în mod similar „obiective strategice de dezvoltare” specifice.
Principala caracteristică a „obiectivelor de dezvoltare comune” este aceea că ele condiționează
abordările în cadrul celorlalte obiective. Caracterul durabil și sustenabil al dezvoltării județului este
imprimat de promovarea unui set de principii care vor influența și măsurile din alte domenii. În același
mod, măsurile de creștere a capacității administrative și cele subsumate dezvoltării durabile reprezintă
îmbunătățirea și adaptarea actului public la nevoile actorilor economici și la solicitările și așteptările
locuitorilor și are efecte nemijlocite asupra dezvoltării direcțiilor strategice.
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Direcția de Dezvoltare strategică DDs1. Îmbunătățirea calității locuirii
Conform analizei realizate, la nivelul județului se înregistrează un trend descendent al numărului de
locuitori. Această situație are mai multe cauze printre care se numără și cea legată de evoluția calității
locuirii. Pentru a veni în întâmpinarea dorințelor cetățenilor județului, respectiv a comunităților din
unitățile administrativ teritoriale din interiorul acestuia, este necesară inițierea unor măsuri care să
rezolve problemele ce pot afecta calitatea locuirii. Printre acestea se numără, de exemplu, cele
referitoare la serviciile apă-canal, rețelele de gaze, precum și cele referitoare la managementul
deșeurilor.
În aceeași categorie ar putea fi cuprinse și măsurile care vizează infrastructura (în special cea rutieră),
respectiv serviciile publice. În primul caz, județul se confruntă cu probleme semnificative, mai ales în
ceea ce privește legăturile intrajudețene, între diferite localități. În cel de-al doilea caz, oportunitățile
pe care le are județul indică posibilitatea îmbunătățirii diferitelor servicii (transport, educație,
sănătate). Aceste două teme de intervenție corespund unei direcții de acțiune a cărei atingere este
benefică nu doar pentru mediul de afaceri, dar și pentru locuitorii județului, consumatori ai serviciilor
publice.

Direcția de Dezvoltare strategică (DDs)2. Economie – prosperitate prin diversificare și
perseverență
Intervențiile propuse sunt de natură să consolideze trendul ușor ascendent pe care acest județ îl
înregistrează în principalele sale ramuri economice dezvoltate. De asemenea, este luată în considerare
posibilitatea de a dezvolta domenii noi (de exemplu, turismul) care ar putea pune în valoare resurse
insuficient exploatate până acum. Mai mult decât atât, județul Dolj trebuie să intensifice activitatea
de cercetare – dezvoltare – inovare, care să conducă la un nivel superior de calificare și productivitate
a forței de muncă și să asigure o mai strânsă legătură între instituțiile care realizează activități de CDI
și mediul de afaceri pentru intensificarea transferului rezultatelor CDI. Acest lucru poate fi facilitat de
existența celor două universități, Universitatea din Craiova și Universitatea de Medicină şi Farmacie
din Craiova, dar și a celorlalte instituții care realizează activități de CDI, în momentul de față insuficient
puse în valoare. De asemenea, având în vedere așezarea strategică a județului Dolj, dezvoltarea
cooperării economice regionale trebuie intensificată prin identificarea și promovarea de proiecte noi.
Totodată, în contextul procesului de tranziție de la industria energetică bazată pe combustibil fosil la
surse verzi de energie, trebuie luate măsuri de ameliorare a impactului, având în vedere că cel puţin
două categorii de angajați vor fi afectate. Astfel, direct afectate de reducerea personalului este în
principal Complexul Energetic Oltenia (CEO) şi companiile care operează în lanțul valoric al CEO, multe
dintre ele fiind dotate în principal pentru industria pe bază de cărbune (de ex. transportatorii mici,
furnizorii de benzi de cauciuc și alți furnizori).
De asemenea, intervențiile propuse trebuie să aibă în vedere și măsuri pentru sectoarele economice
importante la nivel de județ, respectiv producerea de automobile și industria orizontală generată (Ford
- al doilea producător auto de pe piaţa din România) și agricultura (Dolj – al doilea județ nivel național
după suprafața arabilă deținută și în primele locuri la producția de cereale).
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Obiectiv de Dezvoltare comun 3 (ODc3). Dezvoltare durabilă și sustenabilă a teritoriului.
Pentru realizarea acestui prim obiectiv de dezvoltare comun sunt propuse două obiective, dar și axe
prioritare și măsuri care contribuie atât la atingerea unui nivel de trai ridicat pentru cetățenii județului,
cât și a unei economii prospere și nepoluante dezvoltate în cadrul acestuia. În cazul acestui prim
obiectiv, intervențiile vizate nu aparțin unui singur domeniu de intervenție, ci pot fi specifice unor arii
diferite, de la economie, la administrație sau servicii publice. Obiective strategice corespunzătoare se
referă la protejarea mediului și managementul deșeurilor și la eficiența energetică a clădirilor, dar și
necesitatea identificării unor surse alternative de energie, care să asigure implementarea tehnologiilor
și infrastructurii pentru aprovizionarea cu energie curată la prețuri accesibile, reducerea emisiilor GES,
eficiență energetică și surse de energie regenerabile. În acest sens, pot fi luate în calcul rețele de
distribuție a gazelor care să permită transportul hidrogenului verde, dar și instalarea de electrolizoare
pentru producerea hidrogenului verde.
În județul Dolj există un număr semnificativ de angajați în producția energiei termice și energiei
electrice pe bază de combustibili fosili și în industria prelucrătoare și industria grea (chimicale,
procesarea metalelor, fertilizatori etc.), care sunt energointensive. Întrucât se preconizează că
sectoarele identificate vor trece prin schimbări legate de tranziția energetică, se impune și intervenția
în sensul sprijinirii reconversiei acestora.

Obiectiv de Dezvoltare comun 4 (ODc4). Modernizarea administrației publice
Al doilea obiectiv de dezvoltare comun propus se referă la îmbunătățirea organizării activităților de
furnizare sau gestionare a unor servicii administrative, respectiv posibilitatea identificării de soluții
smart în furnizarea unor servicii. Obiectivele strategice corespunzătoare se referă la, eficientizarea
administrației publice, prin sprijin pentru elaboarea de strategii, proiecte și investiții, reabilitarea și
dotarea clădirilor administrative, sprijin pentru cooperarea teritorială și la facilitarea și promovarea
soluțiilor „smart” prin digitalizarea administrației publice și promovarea ideilor și identificarea soluțiilor
de tip Smart Village, Smart City, Smart County și Smart Territory. Facilitarea și promovarea soluțiilor
„smart” se referă atât la procesul de digitalizare a administrației publice (circulația documentelor,
realizarea bazelor de date etc.), cât și la îmbunătățirea furnizării serviciilor publice către cetățeni prin
intermediul internetului.
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Figura 2: Structura conceptului de dezvoltare

Sursa: prelucrarea consultantului

3.3 Obiectivele strategice de dezvoltare și axele prioritare
Dezvoltarea domeniilor vizate de cele două direcții de dezvoltare strategică presupune realizarea unor
obiective strategie asociate fiecăreia dintre ele. Acestea sunt menționate și în cazul celor două
obiective de dezvoltare comune.
Atât obiectivele strategice din cazul direcțiilor de dezvoltare, cât și cele din cazul obiectivelor de
dezvoltare comune, vor subsuma „Axe prioritare” care la rândul lor vor include tipuri concrete de
măsuri într-un anumit domeniu. Aceste măsuri pot fi: activități, proiecte etc., a căror realizare,
punere în practică, vor conduce la atingerea obiectivului vizat, respectiv la nivelul de dezvoltare
preconizat.

Direcția de Dezvoltare strategică (DDs) 1. Îmbunătățirea calității locuirii
Această direcție de dezvoltare propune două obiective majore. Prima dintre acestea se referă la
îmbunătăirea infrastructurii rutiere și edilitare, în timp ce cea de-a doua se referă la îmbunătățirea
serviciilor publice. În primul caz, județul se confruntă cu probleme semnificative mai ales în ceea ce
privește legătura intrajudețeană, între diferite localități. În cel de-al doilea caz, îmbunătățirea calității
serviciilor publice este o prioritate pentru menținerea forței de muncă în județ, precum și atragerea
de investitori.
Obiectiv strategic (Os) 1.1. Sprijin pentru devoltarea infrastructurii rutiere și edilitare
Un prim obiectiv care se înscrie în prima direcție strategică se referă la infrastructura rutieră și edilitară
a localităților din interiorul județului. Față de perioada anterioară, aceasta este considerată în
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continuare o prioritate, chiar dacă există o serie de proiecte aflate deja în derulare la nivelul județului.
Acestea trebuie să fie accelerate, astfel încât problema să nu mai fie inclusă pe lista de priorități a
următoarei strategii.
Față de aceste proiecte aflate în derulare, este necesară inițierea unora noi care să conducă la o mai
bună acoperire a teritoriului cu serviiciile publice de bază cum ar fi furnizarea apei sau alimentarea cu
gaze naturale. Acestea se referă la rețeaua de distribuție a apei potabile, dar și la modernizarea
stațiilor de epurare și la modernizarea rețelelor de utilități de la nivelul teritoriului.

Axa prioritară 1.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a mobilității intra și inter-localități:
M 1.1.1.1 Modernizarea drumurilor de la nivelul județului;
M 1.1.1.2 Construirea de infrastructură necesară transportului electric;
M 1.1.1.3 Dezvoltarea transportului intermodal și a logisticii aferente;
M 1.1.1.4 Modernizarea și dezvoltarea în continuare a transportului aeroportuar și susținerea
dezvoltării transportului portuar și feroviar;
M 1.1.1.5 Îmbunătățirea infrastructurii de transport public și introducerea mijloacelor de transport
eficiente și nepoluante/prietenoase cu mediul, inclusiv amenajarea zonelor pietonale, a pistelor de
biciclete și dezvoltarea sistemelor de tip park & ride.

Axa prioritară 1.1.2. Continuarea proiectelor de extindere și îmbunătățire a infrastructurii edilitare
din cadrul județului:
M 1.1.2.1 Îmbunătățirea rețelei de distribuție a apei potabile, modernizarea stațiilor de epurare de pe
raza județului;
M 1.1.2.2 Creșterea gradului de racordare a populației la canalizarea menajeră, mai ales în mediul
rural;
M 1.1.2.3 Înființarea de sisteme inteligente de distribuție gaze naturale care să permită transportul
hidrogenului verde și/sau extinderea rețelei de alimentare cu gaze existente;
M 1.1.2.4 Îmbunătățirea iluminatului public etc.;
M 1.1.2.5 Implementarea de proiecte de regenerare urbană, inclusiv modernizarea și dezvoltarea
spațiilor verzi.
Obiectiv strategic (Os) 1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice
Dezvoltarea administrației publice se referă și la eficientizarea unor servicii publice gestionate sau
furnizate de aceasta. Acesta se referă la îmbunătățirea răspunsului la nevoile de diverse servicii ale
comunităților aflate pe teritoriul județului (de exemplu sănătate, educație sau asistență socială).

Axa prioritară 1.2.1. Încurajarea modernizării unităților de învățământ, mai ales cele din mediul
rural:
M 1.2.1.1 Programe de promovare a îmbunătățirii dotării materiale a unităților educaționale de la
nivelul UAT-urilor, inclusiv cele destinate învățământului special, construire facilități noi, renovare,
modernizare, digitalizare etc.;
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M 1.2.1.2 Construire săli multifuncționale sau cu funcțiuni sportive specifice în cadrul unităților de
învățământ existente;

Axa prioritară 1.2.2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universitare și susținerea proiectelor
mediului academic:
M 1.2.2.1 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii universitare
M 1.2.2.2 Susținerea proiectelor mediului academic

Axa prioritară 1.2.3. Încurajarea dezvoltării învățământului profesional:
M 1.2.3.1 Măsuri de corelare a învățământului cu profilul profesional al forței de muncă solicitate de
economia județului;
M 1.2.3.2 Încurajarea unei colaborări mai apropiate între mediul de afaceri și instituțiile de învățământ;
M 1.2.3.3 Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare;
M 1.2.3.4 Dezvoltarea și dotarea de campusuri profesionale integrate.

Axa prioritară 1.2.4. Îmbunătățirea serviciilor medicale curente și de urgență:
M 1.2.4.1 Reabilitare structurală și funcțională a unităților sanitare și a unităților medico-sociale;
M 1.2.4.2 Dotarea cu echipamente și mobilier a unităților sanitare și digitalizarea acestora;
M 1.2.4.3 Creșterea accesului la servicii medicale a populației marginalizate.

Axa prioritară 1.2.5. Îmbunătățirea serviciilor de asistență socială, dar și a educației timpurii:
M 1.2.5.1 Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii
serviciilor publice de asistență socială furnizate de DGASPC Dolj, inclusiv pentru situații de criză
similare celor generate de pandemia COVID-19;
M 1.2.5.2 Sprijinirea proiectelor care vizează creșterea calității sistemului de asistență socială și a
serviciilor furnizate, inclusiv încurajarea parteneriatelor cu organizații non-guvernamentale;
M 1.2.5.3 Promovarea construirii și modernizării de creșe, dar și a infrastructurii de furnizare a altor
servicii sociale identificate ca fiind necesare la nivel de județ (centre de zi sau rezidențiale pentru
persoanele în vârstă, servicii de asistență la domiciliu, centre pentru refugiați, centre pentru
persoanele cu handicap etc.);
M 1.2.5.4 Promovarea construirii și modernizării de locuințe sociale.

Axa prioritară 1.2.6. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii culturale, sportive și de tineret a
judeţului:
M 1.2.6.1 Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilelor cu destinație culturală sau de petrecere
a timpului liber și crearea de noi facilități culturale;
M 1.2.6.2 Prezervarea situri arheologice de importanță de la nivelul județului;
M 1.2.6.3 Valorificarea traseului Culelor din Oltenia;
M 1.2.6.4 Susținerea dezvoltării infrastucturii sportive și de tineret, precum și încurajarea activităților
sportive și a activităților pentru tineret, cu accent pe mediul rural
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Direcția de Dezvoltare strategică (DDs) 2. Economie – prosperitate prin diversificare și
perseverență
Extinderea și diversificarea infrastructurii de afaceri este apreciată drept esențială pentru această
direcție de dezvoltare, iar măsurile privind încurajarea dezvoltării economice sunt foarte importante
pentru asigurarea condiițiilor necesare menținerii unui trend pozitiv, de aceea, acestea vizează, în
primul rând, sprijinirea diversificării domeniilor active la nivelul județului. Printre acestea se numără
domenii a căror dezvoltare este încă într-un stadiu emergent, dar cu potențial real de dezvoltare, cum
sunt turismul, informațiile și comunicațiile, construcția de mașini cu industria orizontală aferentă sau
industriile verzi în contextul tranziției juste. În al doilea rând, măsurile vizează și domeniile tradiționale,
cum ar fi agricultura, a căror sprijinire poate fi realizată printr-o atitudine perseverentă de modernizare
și profesionalizare. Având în vedere aceste propuneri, această direcție de dezvoltare strategică
cuprinde un set de trei obiective care grupează axele prioritare după cum urmează:
Obiectiv strategic (Os) 2.1. Sprijinirea industriei
În afară de ramurile descrise mai sus, la nivelul județului funcționează companii specializate în
activități specifice unor ramuri ale economiei cum sunt: comerțul cu ridicata, reparararea
autovehiculelor etc. În afară de acestea, domenile cu cea mai mare creștere din punctul de vedere al
angajaților sunt: informațiile și comunicațiile (111%), precum și hoteluri și restaurante (82%). De
remarcat este faptul că, agricultura se află pe un trend descendent din punctul de vedere al
profitabilității, fapt care ar putea avea consecințe directe negative asupra ritmului de dezvoltare al
acestui domeniu la nivelul județului. Acestor domenii care se remarcă prin rata ridicată de angajare,
li se adaugă și domeniul reprezentat de activitățile de administrație și servicii, unde salariile sunt cele
mai mari la nivel de județ, comparativ cu celelalte domenii. În sensul acestei strategii, un obiectiv de
dezvoltare economică poate fi atins prin sprijinul administrației publice, fără însă ca aceasta să
înlocuiască tendința de dezvoltare a județului. De aceea, atingerea unui nivel de stabilitate în direcția
unei dezvoltări socio-economice pozitive depinde de capacitatea acestor noi domenii de a se dezvolta,
iar cele deja existente să devină mai productive și mai profitabile.

Axa prioritară 2.1.1. Dezvoltarea infrastructurii de suport pentru afaceri:
M 2.1.1.1 Sprijinirea înființării de incubatoare de afaceri, acceleratoare de afaceri și parcuri industriale
atât pe teritoriul municipiului reședință de județ (Craiova), dar și în alte orașe din județ (Dăbuleni,
Băilești etc.) – în special cele din domeniul informațiilor și comunicațiilor şi a întreprinderilor inovatoare
în domenii RIS;
M 2.1.1.2 Sprijin pentru dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri în orașele mici sau/și comunele
județului orientate către promovarea avantajelor existente la nivelul acestor UAT-uri, în vederea
atragerii de investitori;
M 2.1.1.3 Sprijin pentru activitatea de cercetare–dezvoltare–inovare, care să conducă la un nivel
superior de calificare și productivitate a forței de muncă și să asigure o mai strânsă legătură între
instituțiile care realizează activități de CDI și mediul de afaceri pentru intensificarea transferului
rezultatelor CDI către mediul de afaceri;
M 2.1.1.4 Înființarea HUB-urilor inovatoare bazate pe parteneriate relevante între mediul de afaceri,
unitățile de cercetare-dezvoltare (universități, unități publice, unități private etc.) şi administrația
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publică pentru a stimula transferul de tehnologie vizat în principal către sectoarele cu potențial
inteligent de specializare;
M 2.1.1.5 Sprijin pentru antreprenoriat durabil, lansarea de noi afaceri și dezvoltarea / diversificarea
activităților IMM-urilor existente în sectoare inovatoare, creative și durabile orientate spre digitalizare,
tehnologii noi inovatoare, eficiență energetică, reducerea deșeurilor, protecția mediului, economie
circulară etc..

Axa prioritară 2.1.2. Sprijin pentru dezvoltarea sectoarelor economice care valorifică resurse locale:
M 2.1.2.1 Programe de promovare a meșteșugurilor și a comerțului artizanal, viticultura, legumicultura
etc.;
M 2.1.2.2 Promovarea și încurajarea programelor de reducere a birocrației pentru mediul de afaceri
la nivel local;
M 2.1.2.3 Dezvoltarea de programe de sprijin a administrațiilor locale pentru facilitarea acordării de
servicii pentru mediul de afaceri;
M 2.1.2.4 Sprijinirea cercetării integrată, inovatoare în domeniul pieței forței de muncă și al resurselor
umane care se se concentreze pe anticiparea tendințelor/calificărilor potrivite mediului de afaceri;
M 2.1.2.5 Diversificarea economiei prin înființarea de noi afaceri în industria prelucrătoare, în
industriile emergente care valorifică materia primă primă accesibilă, din agricultură, cu măsuri de
durabilitate și eficiență energetică.
Obiectiv strategic (Os) 2.2. Sprijinirea agriculturii
Agricultura este o ramură economică foarte bine reprezentată la nivelul județului prin numărul mare
de angajați în companiile care funcționează în acest domeniu (peste 30% din populația activă). În
afară de agricultură, la nivelul județului se remarcă domenii precum viticultura (cea mai mare
suprafață cutivată cu viță de vie din țară la nivel județ) sau zootehnia. Deși nu ocupă un loc fruntaș,
comparativ cu alte domenii, în ceea ce privește cifra de afaceri, companiile care acționează pe teritoriul
județului au potențialul de a dezvolta agricultura ecologică, de asemenea, un potențial important de
creștere în domeniul legumiculturii.

Axa prioritară 2.2.1. Încurajarea dezvoltării legumiculturii și a viticulturii:
M 2.2.1.1 Dezvoltarea de infrastucturi pentru colectarea, procesarea, depozitarea și comercializarea
produselor agricole;
M 2.2.1.2 Derularea de acțiuni de încurajare a cultivării de cereale și fructe;
M 2.2.1.3 Derularea de acțiuni de încurajare a viticulturii;
M 2.2.1.4 Sprijinirea întreprinderilor și a investitorilor în domeniul legumiculturii la nivel de județ.

Axa prioritară 2.2.2. Sprijinirea dezvoltării agriculturii ecologice, creșterea animalelor, prelucrarea
lemnului și pescuit:
M 2.2.2.1 Dezvoltarea agriculturii ecologice prin derularea de acțiuni de promovare a agriculturii
ecologice, sprijinirea afacerilor orientate către agricultura ecologică;
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M 2.2.2.2 Sprijinirea întreprinderilor cu activitate în domeniile de creștere a animalelor, prelucrare a
lemnului și pescuit.

Axa prioritară 2.2.3. Sprijinirea întreprinzătorilor din sectorul agricol în județ, precum și a
investițiilor în domeniu:
M 2.2.3.1 Promovarea la nivel local de programe de sprijin pentru cei care doresc să pornească o
afacere cu profil agricol în mediul rural;
M 2.2.3.2 Acordarea de facilități pentru întreprinzătorii din sectorul agricol.
Obiectiv strategic (Os) 2.3. Sprijinirea turismului
Acest obiectiv se referă la dezvoltarea unor axe prioritare de intervenție orientate către revigorarea
turismului în zonă. Pe teritoriul județului se află numeroase vestigii istorice, dar mai ales apropierea
de fluviul Dunărea, care prezintă un potențial de exploatare turistică insuficient pus în valoare.
Încurajarea turismului este determinată și de faptul că domenul economic hoteluri/restaurante a
cuoscut în ultima perioadă o dezvoltarea particulară. Acest obiectiv conține următoarele axe prioritare:

Axa prioritară 2.3.1 Încurajarea turismului:
M 2.3.1.1 Elaborarea și asigurarea implementării de documente strategice pentru dezvoltarea
turismului și promovarea județului Dolj ca destinație turistică (strategie de dezvoltare și promovare a
turismului în județul Dolj, realizare logo turistic și elemente de identificare vizuală pentru județ);
M 2.3.1.2 Promovarea obiectivelor turistice relevante la nivel de județ, prin campanii care să vizeze:
•

•

•

•

Promovarea ofertei de agroturism și a potențialului județean pentru dezvoltarea acestui sector
turistic, cu scopul atragerii de potențiali noi investitori şi valorificarea creativă a resurselor locale,
precum și utilizarea capacităţii de interconectivitate națională/ internațională, pentru activități
legate de turismul durabil;
Punerea în valoare a siturilor istorice, valorificarea turistică a zonelor de interes prin derularea de
campanii de promovare care să aibă ca rezultat cuprinderea acestor zone în traseele turistice deja
active în zonă;
Promovarea pe site-ul CJ sau/și pe rețelele sociale a zonelor de interes din punct de vedere turistic
(de exemplu Discover Dolj) și crearea unor aplicații digitale pentru fiecare instituție/ obiectiv
cultural în parte;
Valorificarea potențialului unor zone turistice insuficient promovate (Lunca Dunării, zona
perimetrală a Dunării, Traseul Culelor);

M 2.3.1.3 Promovarea oportunităților de finanțare care sprijină dezvoltarea turismului la nivel de județ;
M 2.3.1.4 Sprijinirea turismului durabil, încurajarea noilor afaceri în domeniul turistic, care utilizează
soluţii eficiente din punct de vedere energetic, precum și măsuri de reducere a deșeurilor, digitalizarea,
reducerea poluării, îmbunătățirea proceselor și conectivității prin utilizarea IT & C;
M 2.3.1.5 Participarea la târguri naționale sau internaționale de turism în vederea prezentării ofertei
turistice a zonei, inițierea unei colaborări constante cu Ministerul Turismului în vederea promovării la
nivel național și internațional a zonei;
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M 2.3.1.6 Sprijin pentru creșterea calității serviciilor turistice prin organizarea în parteneriat sau
sprijinirea organizării unor cursuri de formare profesională în domeniul turismului.

Axa prioritară 2.3.2. Modernizarea infrastructurii turistice:
M 2.3.2.1 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor
naturale și creșterea calității serviciilor turistice;
M 2.3.2.2 Restaurarea obiectivelor culturale și naturale și crearea unor structuri suport;
M 2.3.2.3 Dezvoltarea de trasee turistice și promovarea acestora în mediul de profil, modernizarea și
dezvoltarea de marcaje turistice pentru trasee existente și altele noi, dezvoltarea căilor de acces către
diferitele monumente istorice, muzee, alte obiective, renovarea acestora etc.

Obiectiv de dezvoltare comun (ODC) 3. Dezvoltare durabilă și sustenabilă a teritoriului
În cadrul acestui obiectiv de dezvoltare comună sunt cuprinse obiective strategice care vizează în mod
special atingerea unui nivel de trai ridicat pentru cetățenii județului, dar și dezvoltarea unei economii
prospere și nepoluante, altfel spus vizează ca dezvoltarea teritoriului să se realizeze într-un mod
durabil și sustenabil. Intervențiile vizate în cadrul acestui obiectiv nu aparțin unui singur domeniu de
intervenție, ci pot fi specifice unor arii diferite, de la economie, la administrație sau servicii publice. În
cazul județului Dolj, aceste obiective strategice sunt legate de protejarea mediului și managementul
deșeurilor, precum și creșterea eficienței și diversificarea furnizării energiei.
Obiectiv strategic (Os) 3.1. Protejarea mediului și managementul deșeurilor
Primul obiectiv corespunzător acestei direcții strategice se referă la serviciul de colectare a deșeurilor,
precum și la măsuri de protejare a mediului înconjurător, cu accent deosebit pe siturile naturale de
importanță de la nivelul județului. Măsurile vizate se referă, pe de-o parte, la ecologizarea procesului
și rezultatele activității de colectare, și, pe de altă parte, la inițiative indirecte de inducere a unui
comportament responsabil pentru poluatorii din județ.

Axa prioritară 3.1.1. Reevaluarea, îmbunătățirea calității și creșterea ariei de acoperire a serviciilor
corespunzătoare managementului deșeurilor, precum:
M 3.1.1.1 Elaborarea și asigurarea implementării documentelor strategice din domeniul
managementului deșeurilor (Elaborarea și urmărirea implementării Planului Județean de gestionare a
deșeurilor);
M 3.1.1.2 Extinderea și modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Dolj;
M 3.1.1.3 Înființarea sistemelor integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile (platformă
comunală, platforme individuale pentru fermierii mici și mijlocii și echipamente personalizate pentru
gestionarea compostului);
M 3.1.1.4 Colectare, transport și neutralizare animale moarte provenite din gospodăriile crescătorilor
individuali de animale de pe raza județului Dolj;
M 3.1.1.5 Derularea de campanii de informare și încurajare a colectării selective a deșeurilor la nivelul
UAT-urilor din județ; susținerea ecologizării depozitării deșeurilor.
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Axa prioritară 3.1.2. Protejarea mediului înconjurător:
M 3.1.2.1 Proiecte de stabilire a unui sistem de măsurare a nivelului poluării în diferite zone ale
județului (aer, sol, zgomot);
M 3.1.2.2 Elaborarea și asigurarea implementării documentelor strategice din domeniul protecției
mediului;
M 3.1.2.3 Sprijin pentru investiții și măsuri de prevenire a riscurilor și măsuri de gestionare a riscurilor
(gestionarea zonelor deșertificate, regenerarea pădurilor etc.);
M 3.1.2.4 Renaturarea siturilor contaminate/potențial contaminate pentru a le include în circuitul
natural.

Axa prioritară 3.1.3. Prezervare și control situri naturale de importanță de la nivelul județului:
M 3.1.3.1 Inițierea de programe de prezervare, management și control a siturilor naturale de
importanță de la nivelul județului;
M 3.1.3.2 Creșterea capacității de manangement a siturilor de tip coridor.
Obiectiv strategic (Os) 3.2. Sprijin pentru creșterea eficienței și diversificarea furnizării
energiei
Un alt aspect important, cu o semnificație aparte față de celelalte obiective, se referă la exploatările
de energie existente la nivelul județului și încurajarea utilizării surselor de energie alternativă.
Acestor axe prioritare li se alătură și o axă care vizează organizarea durabilă a teritoriului prin
sprijinirea procesului de intabulare, elaborarea și asigurarea respectării documentelor strategice care
vizează amenajarea teritorială. Această axă are o importanță deosebită pentru derularea investițiilor,
respectiv realizarea diferitelor investiții care implică și realizarea de construcții pe raza unităților
administrativ teritoriale din cadrul județului.

Axa prioritară 3.2.1. Derularea de programe de reabilitare energetică a clădirilor rezidențiale și
publice:
M 3.2.1.1 Eficientizarea energetică a clădirilor administrative și/sau aparținând instituțiilor care
furnizează servicii publice;
M 3.2.1.2 Sprijin pentru eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale.

Axa prioritară 3.2.2. Încurajarea diversificării surselor de energie și a utilizării energiei verzi:
M 3.2.2.1 Încurajarea diversificării surselor de energie - utilizarea panourilor solare, a energiei eoliene
– continuarea investițiilor în parcuri eoliene, fotovoltaice, studiul identificării optime a mixului energetic
pentru judeţ, inclusiv înlocuirea încălzirii urbane ineficiente prin utilizarea surselor de energie
regenerabilă (RES);
M 3.2.2.2 Promovarea utilizării energiei verzi pentru instituțiile publice și pentru utilizatorii privați;
M 3.2.2.3 Sprijin pentru reconversia angajaților din producția energiei termice și energiei electrice pe
bază de combustibili fosili, ai angajaţilor din industria prelucrătoare și industria grea etc. (programe
de perfecționare/recalificare pentru personalul șomer ca rezultat al tranziției de la combustibilii fosili
la surse verzi de energie).
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Axa prioritară 3.2.3. Sprijin pentru organizarea/amenajarea teritoriului:
M 3.2.3.1 Susținerea la nivelul UAT-urilor din județ a unei abordări accelerate a procesului de
îmbunătățire a serviciilor de intabulare;
M 3.2.3.2 Servicii de elaborare a documentațiilor de amenajare a teritoriului (Planul de Amenajare a
Teritoriului Județean);
M 3.2.3.3 Încurajarea/susţinerea reabilitării și reintegrării siturilor industriale urbane în circuit prin
proiecte de reînnoire urbană, pentru a crea zone verzi/parcuri și locuri de agrement;
M 3.2.3.4 Instalație nouă de încălzire durabilă pentru a sprijini eficiența energetică și/sau înlocuirea
încălzirii urbane ineficiente prin utilizarea surselor de energie regenerabilă (RES), a centralelor
electrice mici pentru a deservi zone delimitate de clădiri publice, clădiri de afaceri sau clădiri
rezidențiale.

Obiectiv de dezvoltare comun (ODC) 4. Modernizarea administrației publice
Al doilea obiectiv de dezvoltare comun propus se referă la îmbunătățirea funcționării administrației
publice, respectiv a organizării activităților de furnizare sau gestionare a unor servicii publice pentru
cetățeni. Acestui obiectiv îi corespund axe prioritare precum cele care se referă la creșterea eficienței
departamentelor însărcinate cu inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale
sau îmbunătățirea colectării taxelor locale.
În continuare, sunt prezentate obiectivele strategice de a căror îndeplinire depinde atingerea
obiectivului de dezvoltare comun. Fiecare obiectiv stategic este însoțit de axe prioritare, respectiv
proiecte, măsuri sau inițiative care au menirea de a operaționaliza schimbările vizate.
Obiectiv strategic (Os) 4.1 Sprijin pentru eficientizarea administrației publice
Acest obiectiv strategic se referă la intervențiile care vizează eficientizarea administrației publice ca
mijloc prin care obiectivele corespunzătoare direcțiilor strategice, respectiv obiectivelor de dezvoltare
comune sunt implementate. Aceste intervenții constau în măsuri de digitalizare, creștere a capacității
administrative, dar și de îmbunătățire a eficienței colectării taxelor.

Axa prioritară 4.1.1. Elaborare și implementare de strategii, proiecte și investiții:
M 4.1.1.1 Înființarea/dezvoltarea în continuare și susținerea unor departamente funcționale
specializate în monitorizarea implementării documentelor strategice de la nivelul județului, în
realizarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale sau alte fonduri disponibile;
M 4.1.1.2 Creșterea pregătirii profesionale a personalului administrativ, cu precădere în elaborarea și
implementarea de politici publice, planificarea strategică, etc.

Axa prioritară 4.1.2. Reabilitarea și dotarea clădirilor administrative:
M 4.1.2.1 Reabilitarea clădirilor publice și dotarea acestora cu echipamente necesare funcționării
corespunzătoare.
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Axa prioritară 4.1.3. Sprijin pentru cooperarea teritorială în plan intern și internațional:
M 4.1.3.1 Inițierea unor măsuri de promovare a parteneriatelor între autoritățile publice din UAT-urile
din mediul rural și urban;
M 4.1.3.2 Dezvoltarea în continuare a cooperării regionale și teritoriale europene;
M 4.1.3.3 Dezvoltarea și funcționalizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Conurbația Jiului”
(județele Dolj, Gorj, Hunedoara) în contextul tranziției juste;
M 4.1.3.4 Înființarea unei Grupări Europene de Cooperare Teritorială;
M 4.1.3.5 Instituirea unor consorții administrative în unitățile administrativ-teritoriale rurale sau
predominant rurale învecinate, existente ca zone rurale funcționale.
Obiectiv strategic (Os) 4.2 Facilitarea și promovarea soluțiilor „smart”
Acest obiectiv strategic se referă la intervențiile care vizează îmbunătățirea furnizării de servicii publice
către cetățeni prin intermediul digitalizării și al internetului, precum și integrarea abordării de
dezvoltare teritorială „smart” prin identificarea și integrarea soluțiilor de tip Smat Village, Smart City
și Smart Territory în județ.

Axa prioritară 4.2.1. Digitalizarea administrației publice județene și promovarea digitalizării la nivel
local:
M 4.2.1.1 Finanțarea infrastructurilor critice necesare asigurării unor servicii publice esențiale;
M 4.2.1.2 Digitalizarea bazelor de date existente la nivelul Consiliului Județean sau/și a instituțiilor
subordonate şi susţinerea interconectării la nivelul instituţiilor publice din judeţ, inclusiv digitalizarea
serviciilor forței de muncă;
M 4.2.1.3 Susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local;
M 4.2.1.4 Sprijinirea formării profesionale continue a funcționarilor publici/personalului contractual,
cu precădere pentru dobândirea de competențe digitale avansate.

Axa prioritară 4.2.2. Continuarea promovării ideilor și identificarea soluțiilor de tip Smart Village,
Smart City, Smart County și Smart Territory în județ:
M 4.2.2.1 Promovarea introducerii soluțiilor „smart city” și „smart village” la nivel de UAT;
M 4.2.2.2 Introducerea mecanismului de bugetare participativă și promovarea utilizării acestui
mecanism la nivelul UAT-urilor;
M 4.2.2.3 Calificarea funcționarilor publici (nivel local și central) pentru îndeplinirea funcției de „expert
în dezvoltare durabilă”.
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Figura 3: Structura grafică conceptuală a strategiei de dezvoltare
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Figura 4: Structura grafică conceptuală a strategiei de dezvoltare
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