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I. Introducere 
 
Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Dolj pentru perioada 2014-
2020 a fost elaborată la inițiativa Consiliului Județean Dolj, cu scopul de a deveni 
principalul instrument de planificare strategică și de orientare a investițiilor pentru 
instituție, pentru administrațiile publice locale, dar și pentru alte categorii interesați, 
precum cei din mediul privat, universitar sau non-guvernamental.  
 
Elaborarea strategiei vizează următoarele obiective specifice: 

- identificarea celor mai stringente probleme și nevoi de dezvoltare ale județului 
Dolj, din perspectiva infrastructurii, serviciilor publice, a economiei, a 
mediului, a incluziunii sociale, a capacității administrative etc., care să fie 
adresate cu prioritate în perioada 2014-2020; 

- definirea unei viziuni de dezvoltare a județului, asupra căreia să existe un 
consens al tuturor actorilor de la nivel regional, fie ei instituționali, privați sau 
proveniți din mediul non-guvernamental; 

- stabilirea, într-o abordare participativă, a obiectivelor de dezvoltare pe care și 
le propune județul în următorul ciclu de programare europeană, precum și a 
măsurilor și proiectelor majore de investiții care trebuie implementate pentru 
atingerea acestora; 

- alinierea obiectivelor și proiectelor de dezvoltare ale județului la prioritățile de 
la niveluri teritoriale superioare (regional, național și european), care au fost 
stipulate în diferitele strategii, planuri și programe adoptate pentru perioada 
2014-2020; 

- punerea la dispoziția diferiților actori interesați de la nivel județean a unui 
document programatic de referință, care să le orienteze elaborarea și 
implementarea propriilor strategii de dezvoltare și inițiative; 

- creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene, dar și a celor din 
programe guvernamentale, prin stabilirea unui portofoliu de proiecte mature, 
care să fie promovate cu prioritate în perioada imediat următoare.  

 
În acest context, Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Dolj este 
structurată după cum urmează:  

- o sinteză a analizei situației existente – care prezintă pe scurt principalele 
probleme, constrângeri și nevoi de dezvoltare de la nivelul județului, pe fiecare 
dintre cele 14 domenii de analiză; 

- o analiză-diagnostic a situației existente – detaliată, bine documentată și 
elaborată într-o perspectivă sectorială, pe toate domeniile de analiză relevante 
la nivel județean, teritorială, cu accent pe disparitățile urban-rural, și dinamică, 
care surprinde evoluția diferitelor fenomene de-a lungul întregii perioade de 
programare 2007-2013; 

- o analiză SWOT – care identifică principalele puncte tari, slabe, oportunități și 
amenințări rezultate din analiza situației existente și validate în cadrul 

http://www.cjdolj.ro/
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grupurilor de lucru și a consultărilor cu actorii relevanți. Acestea au stat la baza 
construirii arborelui problemelor și obiectivelor; 

- strategia de dezvoltare propriu-zisă a județului – care cuprinde o viziune pe 
termen lung, obiectivele, țintele și prioritățile asumate la nivel județean pentru 
orizontul 2020, în strânsă corelarea cu nevoile de dezvoltare identificare și cu 
liniile directoare de la niveluri teritoriale superioare; 

- portofoliul de proiecte prioritare al județului pentru perioada 2014-2020 – pe 
toate domeniile de analiză, tipurile de beneficiari și surse de finanțare, inclusiv 
cu detalii pentru fiecare dintre intervențiile propuse (cuprins în Anexe); 

- planul de acțiuni – care cuprinde o prezentare cronologică a măsurilor ce 
trebuie întreprinse de către diferiții actori de la nivel județean și local pentru 
implementarea strategiei și a portofoliului de proiecte identificate; 

- sistemul de implementare, monitorizare și evaluare al strategiei – cu accent pe 
arhitectura instituțională necesară pentru punerea în practică a strategiei, 
inclusiv diseminarea acesteia, monitorizarea periodică și evaluarea stadiului 
implementării acestuia, pe baza unui set de indicatori clari și asumați.  

 
Întregul demers de elaborare al strategiei a fost coordonat de consultantul de 
specialitate selectat de către Consiliul Județean Dolj, în strânsă colaborare cu aparatul 
executiv al instituției, și a presupus o abordarea participativă. Astfel, au fost organizate 
grupuri tematice/sectoriale în diferite locații din județ, la care au fost invitate toate 
categoriile de actori relevanți (reprezentanți ai administrației județene, locale, ai 
instituțiilor deconcentrate, ai structurilor asociative ale mediului de afaceri și ai celor 
mai importanți agenți economici, ai organizațiilor non-guvernamentale etc.), inclusiv 
cetățenii, care și-au putut exprima punctul de vedere o dată ce versiunea de lucru a 
documentului a fost postată pe site-ul Web al Consiliului Județean. De asemenea, au 
fost puse la dispoziția reprezentanților fiecărui UAT din județ chestionare structurate, 
cu scopul de a colecta informații cu privire la nevoile și prioritățile de dezvoltare ale 
fiecărei comunități în parte.  
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II.  Analiza situației existente (diagnostic) 
 

Sinteză 
 
Principalele concluzii ale analizei situației existente la nivelul județului Dolj, pe 
domenii, sunt următoarele: 
 

Date generale 

 Județul Dolj este, din perspectiva suprafeței și a populației stabile, cel mai 
mare din regiunea Sud-Vest Oltenia și unul dintre cele mai importante din 
România (locul VIII); 

 Densitatea populației depășește media regională și națională; 

 Doljul face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, iar sediul 
Agenției de Dezvoltare Regională este la Craiova; 

 Este un județ de graniță cu Bulgaria și are acces direct, pe circa 150 km, la 
fluviul Dunărea; 

 Județul Dolj are o istorie îndelungată, teritoriul său fiind locuit de peste două 
milenii, iar Craiova a jucat în mod tradițional rolul de capitală regională; 

 Relieful are un aspect predominant de câmpie, tipic pentru județele 
dunărene; 

 Climatul este unul temperat-continental, cu un unele influențe 
mediteraneene, cu tendințe de ariditate și perioade frecvente de secetă; 

 Rețeaua hidrografică este dominată de Fluviul Dunărea și râul Jiu, fiind puțin 
densă și cu debite reduse în partea central-sudică; 

 Solurile au în general un conținut bogat de humus, fiind propice pentru 
practicarea agriculturii, dar sunt în curs de degradare. Județul are cea mai 
extinsă suprafață de soluri nisipoase din România; 

 Vegetația naturală este cea de stepă și silvostepă, dar se mai regăsește pe 
suprafețe foarte restrânse, peisajul fiind puternic antropizat; 

 Flora și faună sunt tipice pentru zonele de câmpie, fiind prezervate în câteva 
zone protejate; 

 Resursele de subsol sunt limitate și puțin diversificate (hidrocarburi, 
materiale de construcții, ape cu proprietăți curative); 

 Județul este expus riscului de inundații, mai ales în zonele de luncă, de 
alunecări de teren și de cutremure, dar și unor riscuri tehnologice, legate 
mai ales de activitățile din industria energetică și petrolieră (de ex. centrala 
nucleară de la Kozlodui); 

 Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență a fost dotat recent cu 
unele echipamente moderne de intervenție, care sunt încă insuficiente în 
raport cu numărul mare de intervenții.  

Organizarea administrativă și rețeaua de localități 
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 În anul 2004, județul Dolj a trecut printr-un proces de reorganizare 
administrativă, în urma căruia au fost înființate două orașe noi și 10 comune 
desființate abuziv în perioada comunistă; 

 Municipiile Calafat și Băilești, orașul Bechet și 12 comune din județ nu mai 
îndeplinesc pragurile minimale aferente rangului în care au fost încadrate, 
conform PATN; 

 Municipiul Craiova este un pol urban cu potențial supraregional, fiind al 
șaselea oraș ca mărime din România și polarizând o zonă cu peste 1 mil. de 
locuitori; 

 Craiova are, din anul 2008, statut de pol urban de creștere și beneficiază de 
alocări dedicate din fonduri europene pentru implementarea de proiecte de 
dezvoltare urbană integrată; 

 Zona Metropolitană Craiova a fost înființată în anul 2008 și s-a extins la 24 
de membri, care reunesc 20% din suprafața județului și peste 50% din 
populația acestuia. Cu toate acestea se remarcă existența unor enclave în 
teritoriul său (de ex. Podari); 

 Polul de Creștere Craiova a beneficiat, în perioada 2007-2013, de un Plan 
Integrat de Dezvoltare Urbană, iar pentru perioada 2014-2020 este în curs 
de elaborare o strategie de dezvoltare metropolitană; 

 La nivelul județului Dolj există o serie de poli rurali, cu funcții tradiționale de 
loc central (Plenița, Melinești, Amărăștii de Sus etc.), care au rol de deservire 
microregional și de echilibru în teritoriu; 

 Existență o tendință de polarizare a dezvoltării în jurul Craiovei, concomitent 
cu declinul accentuat al localităților din Lunca Dunării și a zonelor exclusiv 
rurale de la granița cu județele Olt și Mehedinți, care au accesibilitate redusă 
la centrele urbane și coridoarele de transport; 

 Potențialul economic al Dunării este subexploatat, iar integrarea localităților 
din zona transfrontalieră este slabă; 

 Aria de polarizare a municipiului Craiova concurează cu cea a municipiului 
București și a Timișoarei.  

Utilizarea terenurilor, dezvoltarea teritorială și relațiile urban-rural 

 Ponderea terenurilor aflate în proprietate privată este în creștere, ca urmare 
a procesului de reconstituire a dreptului de proprietate pentru persoanele 
deposedate de regimul comunist; 

 Aproape 80% din suprafața județului are destinație agricolă, una dintre cele 
mai ridicate ponderi din România; 

 Presiunile de scoatere a terenurilor din circuitul agricol pentru ocuparea cu 
construcții este mai redus decât în alte județe, singura excepție fiind 
localitățile din jurul Craiovei; 

 Suprafața împădurită și ocupată cu perdele forestiere este una dintre cele 
mai restrânse din România (sub 12%), o parte dintre pădurile private fiind în 
pericol din cauza lipsei pazei; 

 Suprafața de terenuri degradate și neproductive este relativ ridicată și poate 
fi vizată de împăduriri, iar 75% din terenurile agricole se confruntă cu 
constrângeri naturale (deficit de apă, aciditate etc.), care le afectează 
productivitatea; 

http://www.cjdolj.ro/
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 Planul de Amenajare a Teritoriului Județean este expirat, iar Zona 
Metropolitană Craiova, care se confruntă cu un intens fenomen de 
suburbanizare, nu dispune de un Plan de Amenajare a Teritoriului Inter-
Comunal; 

 Suprafețele intravilane s-au extins în majoritatea orașelor din județ, în 
pofida scăderii accentuate a populației, densitatea în vatră a orașelor mici 
fiind tipică țesutului de locuire rurală; 

 Municipiul Craiova se confruntă încă din perioada medievală cu o planificare 
urbanistică deficitară și beneficiază de un plan urbanistic general elaborat în 
urmă cu peste 15 ani; 

 Circa 40% dintre UAT din județ nu și-au actualizat planul urbanistic general 
și regulamentul local de urbanism; 

 Problemele de cadastru și carte funciară au fost rezolvate într-un număr 
foarte mic de localități din județ; 

 Există probleme de delimitare a granițelor între UAT din Zona Metropolitană 
Craiova.  

Profilul demografic 

 Județul se confruntă cu o scădere mai accentuată a populației în comparație 
cu media regională și națională, pierzând circa 100.000 de locuitori în ultimii 
25 de ani; 

 Scăderea populației este determinată atât de sporul natural negativ, cât și 
de migrația internă și externă; 

 Singurele localități care înregistrează creșteri ale populației sunt cele din 
jurul Craiovei (fenomen de suburbanizare) și cele cu o pondere ridicată a 
populației de etnie romă; 

 Rata natalității a ajuns la valori minime istorice, iar rata a mortalității 
depășește media națională, fiind accentuată de numărul mare de persoane 
vârstnice din mediul rural; 

 Gradul de urbanizare este redus în comparație cu media europeană și 
națională; 

 Există o tendință de feminizare a populației din mediul urban, accentuat de 
supramortalitatea masculină la toate grupele de vârstă; 

 Județul Dolj se confruntă cu unul dintre cele mai accentuate fenomene de 
îmbătrânire demografică din România, mai ales în mediul rural; 

 Reducerea numărului de persoane tinere, ca urmare a scăderii natalității și 
migrației, ridică pe termen mediu și lung probleme de asigurare a 
necesarului de forță de muncă; 

 Structura etnică și confesională a populației este relativ omogenă, dar 
ponderea persoanelor de etnie romă este în creștere; 

 Numărul persoanelor cu studii superioare a crescut în mediul urban, dar 
nivelul de instruire al populației rurale rămâne foarte scăzut; 

 Există o tendință de depopulare a unor comune mici, cu populație foarte 
îmbătrânită și accesibilitate redusă, mai ales de la granița cu județul 
Mehedinți; 

 Migrația externă s-a accentuat în ultimul deceniu, antrenând mai ales 
populația urbană, cu un nivel de instruire și calificare mai ridicat; 

http://www.cjdolj.ro/
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 Populația județului este prognozat să scadă cu 15% până în 2030 și 33% până 
în 2050.  

Fondul locativ 

 Fondul locativ existent la nivelul județului este suficient în raport cu numărul 
actual al populației, înregistrând o tendință lentă de creștere în raport cu 
alte zone ale țării; 

 În ultimii ani se manifestă o tendință de construcție a unor locuințe noi, mai 
spațioase, precum și de extindere și modernizare a celor existente; 

 Fondul construit din majoritatea localităților rurale este învechit, slab 
echipat și oferă condiții reduse de confort; 

 Numărul de locuințe nou construite a scăzut pe perioada crizei, dar se 
reînscrie pe un trend ascendent în ultimii ani; 

 Cele mai multe locuințe noi se ridică în comunele din jurul Craiovei,; 

 Există un număr redus de locuințe aflate în proprietatea statului, deși 
numărul de cereri de locuințe sociale și pentru tineri este foarte ridicat, mai 
ales în Craiova. Se remarcă totuși inițiativa ridicării unui cartier nou de 
locuințe accesibile persoanelor cu venituri reduse în municipiul reședință de 
județ, în parteneriat cu bănci și investitori din China; 

 Peste 50% dintre locuințele din mediul rural și din orașele mici sunt realizate 
din materiale nedurabile (paiantă, chirpici), cu confort redus și vulnerabile 
la hazarde naturale; 

 Există un număr mare de locuințe cu risc seismic ridicat, cu precădere în 
municipiul Craiova; 

 Gradul de reabilitare termică al clădirilor este foarte redus (sub 20%), mai 
ales în cazul blocurilor de locuințe comuniste ridicate din materiale cu 
transfer termic ridicat. Acestea reprezintă principala sursă de emisii de CO2 
din județ; 

 Aproape 20% din locuințele din județ, cu precădere în satele în curs de 
depopulare, sunt nelocuite; 

 Circa 60% dintre locuințe se încălzesc cu sobe pe bază de combustibil solid, 
ceea ce generează poluarea aerului pe durata sezonului rece; 

 Numărul de locuințe branșate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale 
este foarte redus, chiar și în localitățile unde există rețea, din cauza 
costurilor ridicate; 

 Peste 50% din locuințele din județ, cu precădere cele din mediul rural, nu 
dispun de toaletă, baie și apă caldă, circa 45% nu au instalație de canalizare, 
iar 33% instalație de alimentare cu apă potabilă.  

Infrastructura de transport  

 Județul Dolj are acces la rețeaua TEN-T (centrală și globală) rutieră, 
feroviară, fluvială și aeriană, fiind așezat la intersecția fostelor coridoare 
pan-europene IV și VII. Acestea sunt vizate de investiții semnificative în 
infrastructură până la orizontul anului 2030, cu impact pozitiv asupra 
conectivității zonei; 

 În pofida accesului la rețeaua TEN-T, județul nu dispune de niciun drum sau 
cale ferată rapide, care să îi asigure legătura cu ceilalți poli urbani din 
România și cu zona Balcanilor; 

http://www.cjdolj.ro/
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 Drumurile naționale din județ se află într-o stare preponderent bună, 
beneficiind de investiții pentru reabilitare și mentenanță; 

 Infrastructura de traversare a Dunării este asigurată de nou pod rutier și 
feroviar de la Calafat, precum și de ferry-boat-ul de la Bechet; 

 Municipiul Craiova dispune de o centură nord, iar inelul de sud se află în curs 
de execuție; 

 Singura zonă din județ cu risc de congestionare a traficului este Zona 
Metropolitană Craiova; 

 În ultimii ani s-au investit sume semnificative, din diferite surse, pentru 
reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, însă numai 27% dintre 
acestea sunt modernizate. Cele mai mari probleme de accesibilitate se 
înregistrează în zona rurală din vestul județului; 

 Drumurile comunale din județ sunt modernizate în proporție de doar 17%, 
ceea ce generează probleme complexe de mobilitate și mediu în mediul 
rural; 

 Rețeaua de străzi urbane este modernizată în proporție de doar 61%, cele 
mai mari disfuncționalități fiind înregistrate în orașele mici, dar și în 
cartierele mărginașe ale Craiovei; 

 POR 2007-2013 a sprijinit financiar investiții de amploare în îmbunătățirea 
mobilității urbane, cu precădere în municipiul Craiova (pasaje, 
managementul traficului, transport în comun, parcări, străzi, transport 
ecologic etc.); 

 Infrastructura pentru transportul ecologic (velo, pietonal) rămâne încă 
deficitară, singurele piste de bicicletă sunt amenajate pe câteva artere din 
Craiova, zonele exclusiv pietonale sunt restrânse la un număr redus de străzi 
din zonele centrale, iar multe străzi nu dispun de trotuare; 

 La nivelul centrelor urbane din județ există un deficit substanțial de locuri de 
parcare, cu precădere în zonele centrale și în marile cartiere de locuințe, 
situația cea mai problematică fiind înregistrată în municipiul Craiova; 

 În mediul urban, cu precădere în municipiul Craiova, există încă o serie de 
intersecții necorespunzător amenajate, cu risc sporit de accidente; 

 La nivelul Zonei Metropolitane Craiova se află în curs de elaborare un Plan 
de Mobilitate Urbană Durabilă, care va fundamenta necesarul de investiții 
în domeniu; 

 Deși Craiova și Filiași sunt noduri feroviare importante în partea de sud a 
țării, traficul feroviar de mărfuri și persoane a cunoscut un declin accentuat 
după 1990, din cauza infrastructurii uzate; 

 Stația CF Craiova a fost modernizată; 

 Există operatori privați de transport feroviar de mărfuri și persoane; 

 Județul dispune de trei porturi la Dunăre, dintre care două în rețeaua TEN-
T, care au atras investiții publice și private în ultimii ani; 

 Traficul portuar se menține încă la cote foarte scăzute; 

 Porturile Cetate, Calafat și Bechet vor beneficia de investiții din fonduri 
europene pentru extindere și modernizare; 
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 Aeroportul Internațional Craiova face parte din rețeaua TEN-T și a cunoscut 
una dintre cele mai mari creșteri ale traficului din țară în ultimii ani, o dată 
cu introducerea de curse externe regulate de către un operator privat; 

 Aeroportul a beneficiat, în perioada 2007-2013, de fonduri europene și de 
la bugetul CJ Dolj pentru dezvoltare și modernizare, lucrări care vor fi 
continuate și în perioadele următoare de programare; 

 Serviciile de transport public local sunt, în prezent, asigurate doar în 
municipiul Craiova, unde au însă un grad de acoperire satisfăcător; 

 Infrastructura de transport cu tramvaiul din Craiova a fost modernizată cu 
fonduri europene, ca și o parte dintre stații, inclusiv din sponsorizări; 

 Parcul de mijloace de transport public din Craiova a fost înnoit cu eforturile 
municipalității și ale operatorului de profil, dar există încă vehicule cu durata 
de funcționare depășită, confort redus și nivel ridicat de emisii; 

 Sistemul de afișaj electronic în stațiile din municipiul Craiova, de 
monitorizare prin GPS și de e-ticketing a fost introdus doar parțial, fiind 
prevăzută extinderea sa; 

 Municipalitatea craioveană subvenționează transportul în comun pentru 
diferitele categorii de persoane cu venituri reduse; 

 Numărul de autorizații de taxi este mare în raport cu numărul de locuitori; 

 Serviciile de transport interurban se realizează de către diferiți operatori 
privați selectați în baza programului județean de transport elaborat de CJ 
Dolj și asigură legături satisfăcătoare urban-rural, în interiorul județului, 
precum și cele cu alte orașe din țară și străinătate; 

 Una dintre problemele majore este lipsa unei autorități metropolitane de 
transport la nivelul Zonei Metropolitane Craiova, care să asigure aplicarea 
Regulamentului CE 1370/2007 și integrarea transportului urban și 
interurban; 

 Lipsesc facilitățile de transport intermodal, mai ales la nivelul Zonei 
Metropolitane Craiova.  

Infrastructura tehnico-edilitară 

 Infrastructura de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și epurare a 
apelor uzate s-a extins semnificativ atât în mediul urban, cât și rural, ca 
urmare a investițiilor realizate cu fonduri europene, de la bugetul de stat sau 
bugete locale; 

 În pofida extinderii rețelelor de distribuție, cantitatea de apă potabilă 
distribuită consumatorilor a scăzut; 

 Circa 30 de comune cu peste 2.000 de locuitori nu beneficiază încă de 
sisteme centralizate de alimentare cu apă și/sau canalizare și epurare a 
apelor uzate, existând un risc de preinfringement din partea Comisiei 
Europene la orizontul anului 2018; 

 Chiar și în localitățile în care rețelele de apă și canalizare au fost extinse, 
numărul locuințelor branșate/racordate rămâne scăzut, din cauza costurilor 
ridicate pentru populație; 

 La nivel județean există o asociație de dezvoltare intercomunitară și un 
operator regional de servicii de apă-canal, cu 102 UAT membre, principalul 
vector pentru atragerea de fonduri europene din POS MEDIU 2007-2013, 
respectiv POIM 2014-2020; 
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 Pentru perioada 2014-2020, a fost elaborat un Master Plan județean de apă 
și apă uzată, fiind vizate investiții de peste 300 de mil. Euro, atât în 
infrastructura din mediul urban, cât și rural; 

 Una dintre investițiile prioritare la nivel județean este asigurarea aducțiunii 
de apă Izvârna-Craiova, în condițiile în care apele subterane din partea de 
nord a Doljului sunt poluate de sondele de extracție a hidrocarburilor; 

 Rețelele de distribuție a energiei electrice din județ sunt învechite și 
subdimensionate, producând încă întreruperi frecvente ale furnizării; 

 Județul Dolj se confruntă cu furturi și pierderi importante de energie 
electrică; 

 Centrele urbane, cu precădere municipiul Craiova, resimt lipsa unor sisteme 
de canalizație subterană a cablurilor aeriene; 

 Sistemele centralizate de termoficare din orașele mici ale județului au fost 
abandonate după 1990, singurul încă funcțional fiind cel din Craiova, unul 
dintre cele mai mari din România, cu circa 82% dintre apartamente branșate, 
la care se adaugă companii și instituții publice; 

 Sistemul de producere a energiei termice în regim centralizat a fost 
modernizat în ultimii ani, de exemplu prin investițiile de mediu realizate de 
CET II Craiova sau prin automatizarea unor puncte termice și centrale de 
zonă care funcționează pe bază de gaze naturale; 

 Operatorul de termoficare din municipiul Craiova se află în insolvență, din 
cauza debitelor mari ale asociațiilor de proprietari și ale datoriilor istorice 
către principalul furnizor de agent termic; 

 Lipsa unui sistem de termoficare pe orizontală, care să permită contorizarea 
individuală a consumului; 

 Rețeaua secundară de distribuție a agentului termic este învechită și 
generează un volum ridicat de pierderi; 

 Cantitatea de energie termică distribuită consumatorilor din municipiu a 
scăzut, inclusiv ca urmare a debranșării unor apartamente, dar fenomenul 
de tranziție la sisteme individuale de încălzire este mai scăzut ca în alte orașe 
mari din țară; 

 Un număr de doar 11 localități din județul Dolj sunt conectate la rețeaua de 
distribuție a gazelor naturale, toate din partea de nord a acestuia; 

 La Ghercești există unul dintre cele mai depozite de înmagazinare a gazelor 
naturale din România; 

 Există un proiect matur de construcție a unei conducte de gaze naturale 
între Craiova-Segarcea-Băilești și Calafat, care să asigure alimentarea părții 
de sud a județului; 

 Cantitatea de gaze distribuită consumatorilor din județ a scăzut semnificativ 
după dispariția principalului consumator industrial – Combinatul Doljchim; 

 Serviciile de telecomunicații oferite la nivel județului Dolj sunt de foarte 
bună calitate și la prețuri competitive, în principal ca urmare a existenței 
unei piețe concurențiale solide; 

 Acoperirea serviciilor de internet de mare vitează și telefonie mobilă este 
foarte bună, mai ales în centrele urbane, unde este deja disponibilă 
tehnologia 4G; 
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 La nivel județean există încă așa-numite „zone albe” din perspectiva 
accesului la internet de mare vitează, unde investițiile private nu sunt 
rentabile, care sunt însă conectate printr-un program guvernamental (RO-
NET); 

 În pofida accesului majorității gospodăriilor la internet, numărul de 
utilizatori rămâne foarte redus în mediul rural, mai ales în rândul populației 
vârstnice; 

 Consiliul Județean Dolj implementează trei proiecte cu finanțare europeană 
de informatizare a administrațiilor locale, inclusiv în domeniul taxelor și 
impozitelor, respectiv al registrelor agricole; 

 Facilitățile de plată on-line a taxelor și impozitelor locale sunt disponibile 
doar în cazul Primăriei Craiova, iar sfera de servicii publice disponibile online 
este încă foarte redusă; 

 Un număr mic de IMM din județ utilizează facilitățile de comerț electronic.  

Economie și turism 

 Județul Dolj are cea mai ridicată contribuție la PIB al regiunii Sud-Vest și se 
plasează în topul celor mai important 10 județe din România, din perspectiva 
dezvoltării economice; 

 PIB județean a avut o tendință de creștere în ultimii ani, în pofida crizei 
globale, dar mai lentă în comparație cu alte zone din țară (București, Cluj, 
Timiș); 

 PIB per locuitor de la nivel județean se plasează la doar 40% din media UE-
28; 

 Se remarcă ponderea ridicată a sectorului agricol și industrial în comparație 
cu media națională, respectiv contribuția mai scăzută în PIB  a sectorului 
terțiar; 

 Deși sectorul serviciilor este încă subdezvoltat în raport cu potențial său, are 
cea mai importantă contribuție la crearea de valoare adăugată brută; 

 Județul Dolj înregistrează una dintre cele mai ridicate rate de ocupare în 
agricultură de la nivel național (circa 50%), acestor sector înregistrând cea 
mai scăzută productivitate a muncii, mai ales în mediul rural, unde se 
practică pe scară largă agricultura de subzistență, cu mijloace rudimentare, 
preponderent pentru autoconsum; 

 Sectorul zootehnic și cel de servicii agricole sunt subdezvoltate, județul fiind 
axat pe producția cerealieră (locul I la nivel național la producția de grâu), 
destinată mai ales piețelor externe; 

 Suprafețele cultivate și producțiile medii la hectar au crescut semnificativ în 
ultimul deceniu, dar rămân inferioare mediei naționale și europene; 

 Există încă suprafețe de teren agricol necultivate în județ, cu precădere în 
localitățile rurale izolate, unde forța de muncă este îmbătrânită; 

 Județul Dolj are o lungă tradiție în producția pepeni, în special în zona 
Dăbuleni, care ocupă locul I la nivel național și unde funcționează mai recent 
o piață de gross; 

 Județul are o tradiție vitipomicolă îndelungată, vinurile produse în zona 
Segarcea fiind recunoscute și premiat pe plan intern și internațional; 
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 Numărul de start-up-uri în agricultură este într-o continuă creștere, sprijinite 
fiind de politica de subvenții și de fondurile europene alocate acestui sector; 

 În județ există stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domenii precum 
zootehnia, legumicultura și cultura plantelor pe nisip, dar acestea se 
confruntă cu o subfinanțare cronică de la bugetul de stat; 

 Serele legumicole și floricole de la Ișalnița, unele dintre cele mai mari din 
România, au fost desființate după 1990, dar legumicultura în câmp și în 
solarii se practică încă în multe localități rurale din județ; 

 Livezile din județ sunt îmbătrânite și înregistrează o productivitate scăzută; 

 Parcul de mașini și utilaje agricole s-a modernizat în ultimii ani, dar rămâne 
deficitar în raport cu suprafețele cultivate; 

 Cantitate de îngrășăminte chimice utilizate în agricultură a crescut, o dată 
cu modernizarea fermelor de mari și medii dimensiuni și aplicarea de 
tehnologii moderne; 

 În pofida cererii mari, suprafețele cultivate în regim ecologic sunt restrânse, 
iar numărul de produse tradiționale certificate este foarte scăzut; 

 Circa 64% dintre terenurile agricole din județ sunt amenajate pentru irigații, 
dar acestea sunt aplicate efectiv pe mai puțin de 10% din suprafață, deși în 
acest sens au fost înființate organizații ale utilizatorilor de apă; 

 Un studiu de specialitate indică faptul că 125.000 ha din sistem ar putea fi 
irigate eficient prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii existente; 

 Efectivele de animale din județ au scăzut continuu în ultimii ani, cu excepția 
ovinelor, caprinelor, păsărilor și albinelor, 90% dintre acestea fiind 
concentrate în gospodăriile populației, în lipsa unor ferme mari de tip 
industrial; 

 La nivel județean se remarcă slaba integrare a producătorilor pe întregul lanț 
de furnizare, procesatorii din industria alimentară deplângând deficitul de 
materie primă; 

 Exploatații agricole din județ au o suprafață medie de circa 4 ha, de aproape 
4 ori mai mică decât media UE-28, 65% dintre terenuri fiind încă lucrate de 
către populație, pe parcele mici, cu mijloace rudimentare; 

 Numărul de grupuri de producători certificate din județ este încă foarte 
redus, spiritul asociativ fiind slab dezvoltat; 

 Sectorul industrial de la nivel județean a trecut printr-un amplu proces de 
restructurare și reorientare după 1990, astfel încât în prezent asigură mai 
puțin de 10% din locurile de muncă din Dolj. Contribuția sa la PIB rămâne 
însă importantă (33%); 

 La nivel județean există aglomerări industriale, cu potențial de specializare 
locală și avantaje competitive pe piețele internă și externe, în domenii 
precum producția de automobile și de componente auto (în jurul Ford 
România, cea mai importantă companie din județ), de energie, de articole 
textile și de îmbrăcăminte, de produse agroalimentare, de echipamente de 
transport pe calea ferată și de echipamente electrice și electrotehnice; 

 Alte sectoare industriale emergente ale județului sunt producția de mase 
plastice (cu precădere tâmplărie PVC), construcții metalice, mașini și 
echipamente și materiale de construcții; 
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 Sectoarele care au cunoscut un declin considerabil după 1990 sunt cel chimic 
(prin dispariția combinatului de îngrășăminte chimice), dar și unele ramuri 
ale industriei alimentare (zahăr, ulei vegetal); 

 Sectorul construcțiilor a cunoscut un declin important pe durata crizei 
economice globale, fiind încă dependent de investițiile publice în 
infrastructură care se mențin la un nivel redus; 

 Sectorul terțiar (de servicii) este reprezentat mai ales de comerț și 
transporturi, ambele afectate de criza instalată în 2007, în timp ce restul 
ramurilor (turism, IT&C, servicii financiare, imobiliare) sunt slab dezvoltate 
în comparație cu alte județe din țară; 

 Activitățile de comerț de la nivelul județului s-au restructurat puternic în 
ultimii ani, prin dezvoltarea marilor lanțuri de magazine cu capital străin sau 
autohton, în defavoarea micilor comercianți locali; 

 Sectorul transporturilor este dominat de transportul rutier de mărfuri și de 
logistică, care este estimat să crească o dată cu apariția de noi investitori, 
modernizarea infrastructurii de transport și recenta inaugurare a podului de 
la Calafat; 

 Turismul are o contribuție marginală la economia județului, în lipsa unor 
obiective care să determine dezvoltare turismului de masă; 

 Se remarcă dezvoltarea sectorului de servicii medicale private; 

 Spiritul antreprenorial, tradus în numărul de agenți economici, este redus în 
mediul rural; 

 În ultimii ani se remarcă o tendință de localizare/relocalizare a firmelor în 
localitățile din Zona Metropolitană Craiova, unde există încă disponibilități 
de teren la prețuri accesibile; 

 Numărul de firme suspendate, radiate și în insolvență a crescut semnificativ 
pe durata crizei economice; 

 Circa 99,7% dintre firmele din județ sunt IMM, însă ponderea acestora în PIB 
este de doar 58%, în scădere în favoarea firmelor mari, cu capital străin; 

 Cele mai multe firme activează în domeniul comerțului, dar cele nou-
înființate se orientează mai ales către servicii și agricultură; 

 Firmele din sectorul industrial, mai ales cele mari, realizează circa 70% dintre 
investițiile private din județ; 

 Investițiile străine atrase de județ au crescut semnificativ în ultimii ani, dar 
multe dintre acestea sunt dependente de activitatea Ford România, care se 
confruntă cu o cerere instabilă; 

 Cele mai exportate produse ale județului sunt automobilele și 
componentele auto, urmate de echipamente electrice, articole textile și 
cereale. Industria textilă se bazează încă pe activități de tip lohn, care 
valorifică forța de muncă ieftină de la nivelul județului. De asemenea, 
exportul masiv de cereale indică lipsa unor capacități corespunzătoare de 
procesare la nivel județean, valoarea adăugată fiind transferată către alte 
state; 

 Balanța comercială a județului a devenit excedentară în ultimii ani, ritmul de 
creștere al exporturilor fiind superior celui al importurilor; 

 La nivelul județului funcționează un singur parc industrial, la Craiova, aflat în 
proprietate publică și cu un grad de ocupare de 100%. Există planuri ale 
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autorităților pentru construcția unui nou parc industrial în aceeași zonă, 
pentru atragerea de investiții high-tech, la care se adaugă inițiative similare 
și în alte orașe din județ; 

 În  județul Dolj există mai multe incubatoare tehnologic și de afaceri, 
înființate ca urmare a implicării active a autorităților publice județene și 
locale în dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor, însă numărul de 
start-up-uri incubate rămâne redus, în lipsa unui accelerator de afaceri; 

 Municipiul Craiova dispune de un centru multifuncțional modern, care poate 
găzdui manifestări expoziționale și conferințe de amploare internațională; 

 Sectorul de cercetare-dezvoltare-inovare este slab dezvoltat și susținut de 
actorii din mediul public, precum universitățile, ICMET și stațiunile de 
cercetare agricolă, care se confruntă cu subfinanțare de la bugetul de stat; 

 Cheltuielile cu activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare sunt de doar 0,3% 
din PIB, mult sub media națională și ținta asumată prin Strategia EU 2020; 

 Numărul de brevete, desene și mărci provenite din județ și înregistrate la 
OSIM se menține la un nivel scăzut; 

 Cele două universități de stat din Craiova au o infrastructură de cercetare, 
inovare și de transfer tehnologic dezvoltată, cu precădere prin accesarea de 
fonduri europene, însă puține rezultate sunt transferate către mediul privat; 

 IPA CIFATT este implicat activ în facilitarea transferului tehnologic și în 
furnizarea de servicii de afaceri și de inovare pentru IMM din județ; 

 Județul Dolj are o tradiție îndelungată în domeniul cercetării agricole, dar și 
a electrotehnicii, electronicii și automatizărilor; 

 La nivel județean există mai multe inițiative de clustere în domenii precum 
construcțiile, automotive, IT&C și turism, unele concretizate inclusiv prin 
derularea de proiecte cu finanțări nerambursabile, dar cele mai multe dintre 
acestea nu au încă capacitatea organizațională de a furniza o gamă extinsă 
de servicii pentru firme; 

 Organizațiile patronale de la nivel județean sunt active în sprijinirea mediului 
de afaceri, remarcându-se mai ales Camera de Comerț și Industrie Dolj; 

 Rata de activitate și de ocupare a populației din județ a scăzut în ultimii ani, 
ca urmare a efectelor crizei și a migrației interne și externe. În altă ordine de 
idei, există o ocupare ”mascată”, informală a populație în agricultura de 
subzistență, necesarul de locuri de muncă fiind mai mare decât cel indicat 
de statistici; 

 Rata șomajului de la nivel județean este ridicată (locul I la nivel național la 
numărul absolut de șomeri), cu precădere în mediul rural și în rândul 
persoanelor cu un nivel redus de instruire. De asemenea, se remarcă 
ponderea ridicată a șomerilor pe termen lung; 

 Riscul de șomaj este mai ridicat și în cazul persoanelor de etnie romă, al 
tinerilor absolvenților și a persoanelor de peste 50 de ani, multe calificate în 
domenii care nu mai există cerere pe piață; 

 Numărul de salariați a înregistrat o scădere, mai ales în domeniul industriei 
și construcțiilor, ca urmare a disponibilizărilor operate în perioada crizei; 

 Circa 11% din populația ocupată a județului practică naveta la locul de 
muncă, cele mai multe persoane orientându-se către municipiul Craiova și 
zona sa metropolitană; 
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 Nivelul salariilor este în ușoară creștere, dar rămâne sub media națională, 
mai ales în domenii precum agricultura, comerțul, turismul, cu valoare 
adăugată redusă. Se remarcă menținerea unor diferențe importante de 
salarizare între bărbați și femei; 

 Resursele turistice ale județului sunt limitate, însă cele existente sunt 
insuficient valorificate pentru anumite nișe de piață cu potențial; 

 Infrastructura de cazare și de alimentație publică de la nivel județean este în 
plină dezvoltare, ca urmare a unor investiții private; 

 Numărul de turiști, cu precădere cei străini, este în creștere, dar mare parte 
dintre aceștia se află în tranzit, durata medie a sejurului fiind mai mică de 2 
nopți, inclusiv din cauza ofertei deficitare; 

 La nivelul județului nu există hoteluri de 5 stele, către care se îndreaptă în 
general turiștii din clasa business; 

 Indicele de utilizare a capacității de cazare existent este foarte redus (circa 
20%), fiind necesară raționalizarea investițiilor în domeniu; 

 Există un proiect pentru înființarea unui centru transfrontalier de informare 
turistică la Craiova, primul de acest tip din județ; 

 În cadrul diferitelor proiecte cu fonduri europene au fost concepute trasee 
turistice tematice transfrontaliere, dar implementarea acestora nu a fost 
încă realizată.  

Mediu și energie regenerabilă 

 Unele dintre corpurile de apă de suprafață și cele subterane din județul Dolj 
au o stare moderată sau chiar proastă, ceea ce denotă poluarea acestora ca 
urmare a diferitelor presiuni antropice (activități agricole, industriale, 
insuficienta epurare a apelor uzate, depozitarea necontrolată a deșeurilor); 

 Calitatea apei potabile distribuite consumatorilor din județ se încadrează în 
parametrii standard, excepție făcând unele sisteme rurale de mici 
dimensiuni, unde se remarcă infestarea cu enterococi, nitriți etc.; 

 Apa din fântânile aflate în gospodăriile populației care nu sunt conectate la 
rețeaua centralizată de alimentare are o calitate slabă și dificil de controlat, 
ceea ce generează riscul de îmbolnăvire al cetățenilor; 

 Circa ¾ din apele uzate din județ nu se epurează, iar cea mai mare parte a 
stațiilor de epurare funcționează necorespunzător, generând poluarea 
emisarilor; 

 Calitatea aerului din județ s-a îmbunătățit în ultimii ani, pe fondul dispariției 
unor agenți economici poluatori, dar încă se înregistrează depășiri la 
concentrațiile de pulberi în suspensie, ozon, oxizi de azot, compuși organici 
volatili nemetanici etc., principalele cauze de poluare fiind traficul auto 
intens din centrele urbane, activitățile de producere a energiei, industriale, 
exploatarea gazelor naturale, arderile din gospodării pentru încălzire (sobe 
pe bază de combustibil solid), șantierele, incendiile etc.; 

 Tăierea irațională și ilegală a pădurilor și a perdelelor forestiere amplifică 
riscul de deșertificare a părții de sud a județului și pe cel al alunecărilor de 
teren; 

 Fenomenul schimbărilor climatice se manifestă tot mai intens la nivel 
județean, sub forma fenomenului de aridizare, deșertificare, uscare 
anormală a arborilor și invazie a bolilor și dăunătorilor; 
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 Desecarea bălților din Lunca Dunării și defrișarea pădurilor a condus la 
dispariția vântului local ”Băltărețul” care aducea precipitații în zona de sud 
a județului; 

 În județul Dolj există 7 situri contaminate, cu precădere în Craiova, Ișalnița, 
Ghercești și Brădești, ca urmare a activităților de producere a energiei, a 
autovehiculelor, a echipamentelor electrice, a îngrășămintelor chimice, 
precum și a extracției de hidrocarburi; 

 La nivel județului au fost închise 2 depozite de deșeuri neconforme urbane 
și 309 platforme rurale de depozitare, la care se vor adăuga încă 3 depozite 
din orașele doljene; 

 Depozitele de zgură și cenușă ale CEN au fost modernizate, prin realizarea 
de investiții de mediu, iar cele de șlam și nămol ale operatorilor economici 
din zonă și-au sistat depozitarea; 

 La nivelul județului a fost realizată printr-un proiect PHARE stația de sortare 
și transfer Goicea, care urmează să fie dată în operare în cadrul proiectului 
“Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj; 

 În prezent, se află în curs de implementare proiectul de Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj, realizat cu fonduri 
europene, care va cuprinde închiderea depozitelor neconforme, precum și 
amenajarea de instalații de sortare, transfer și compostare a deșeurilor, 
implementarea de platforme subterane de containere în municipiul Craiova 
și achiziționarea de mijloace de transport. Va fi contractat un operator 
pentru colectarea și transportul deșeurilor din județ ̦și administrarea stației 
de sortare și transfer Goicea, precum și un operator pentru administrarea 
instalațiilor construite în proiectul “Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Dolj”   

 La nivel județean nu există puncte de colectare a DEEE în centrele urbane 
din județ, astfel de centre-pilot fiind propuse la Băilești și Craiova, conform 
studiului de fezabilitate al proiectului SMID; 

 În anul 2015 au fost achiziționate de către Consiliul Județean compostoare 
individuale pentru gospodăriile din mediul rural, în vederea scăderii 
cantității de deșeuri biodegradabile depozitate; Compostoarele au fost 
distribuite unităților administrativ-teritoriale membre ADI ECODOLJ, în 
momentul actual acestea sunt folosite de populație.   

 Deșeurile periculoase din deșeurile municipale, precum și deșeurile de tip 
PBC (baterii și acumulatori) nu sunt corespunzător colectate; 

 La nivel județean sunt autorizate numeroase companii private care se ocupă 
de colectarea, tratarea și valorificarea deșeurilor colectate selectiv, a celor 
medicale, a uleiurilor și anvelopelor uzate, a vehiculelor scoase din uz etc.; 

 În județul Dolj există 4 habitate de interes național și 19 de interes 
comunitar, respectiv 170 de specii protejate de interes național și 86 de 
importanță comunitară. CJ Dolj a preluat administrarea sitului Coridorul 
Jiului, inclusiv locul fosilifer Drănic și Pădurea Zăval, pentru care a fost 
elaborat un plan de management cu fonduri europene; 

 Presiunile antropice asupra biodiversității sunt legate mai ales de pescuitul 
ilegal, de braconaj, de depozitarea necontrolată a deșeurilor și de ridicarea 
de construcții neautorizate în proximitatea acestora; 
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 Modificarea antropică a Luncii Dunării în perioada comunistă, precum și 
defrișarea aproape completă a pădurilor din partea de sud a județului a 
condus la instabilitatea diferitelor habitate, fiind necesare măsuri de 
reconstrucție ecologică; 

 Localitățile urbane din județul Dolj dispun de o suprafață a spațiilor verzi 
peste media națională și standardul minim impus de legislația în domeniu, 
cu excepția orașelor Dăbuleni și Calafat. Cu toate acestea, multe spații verzi 
necesită lucrări de igienizare, amenajare și modernizare; 

 Situația spațiilor verzi este deficitară în mediul rural, unde au fost amenajate 
corespunzător puține spații verzi sau locuri de joacă pentru copii; 

 Județul Dolj are un potențial ridicat de producere a energiei fotovoltaice și 
din biomasă agricolă, care este valorificat în foarte mică măsură; 

 În nordul județului există resurse geotermale potențial utilizabile pentru 
încălzire; 

 Clădirile publice din județ au o eficiență energetică redusă, instalații 
necorespunzătoare de producere și distribuție a energiei electrice și 
termice, de ventilație și climatizare și generează costuri ridicate cu 
asigurarea necesarului de energie; 

 La nivel județean sunt implementate sau în curs de implementare proiecte 
de parcuri fotovoltaice care însumează mai puțin de 1% din puterea instalată 
la nivel național; 

 Valorificarea resurselor de energie regenerabilă pentru asigurarea 
iluminatului public și a consumului clădirilor publice nu este realizată, cu 
excepția a două comune care au un astfel de proiect în derulare. 

Educație 

 Rețeaua de unități educaționale de la nivel județului este una extinsă și 
diversificată, acoperind toate nivelurile de studii, de la antepreșcolar la 
postuniversitar; 

 În subordinea CJ Dolj funcționează 4 unități de învățământ special și CJRAE, 
care furnizează o gamă largă de servicii educaționale specifice; 

 Scăderea accentuată a populației școlare a determinat restructurarea rețelei 
publice de unități școlare, cu precădere în mediul rural; 

 Există un sistem de transport școlar în localitățile județului, fiind 
achiziționate aproape 90 de microbuze în acest sens; 

 Un număr mare de elevi și cadre didactice fac naveta; 

 Populația din mediul rural are un acces limitat la învățământul liceal și 
universitar, deși au fost înființate licee în mai multe comune din județ; 

 Cele mai multe licee din județ au specializări teoretice, fie umane, fie reale, 
în timp ce oferta de specializări tehnice este mai restrânsă sau chiar lipsește 
în anumite domenii; 

 Un număr important de absolvenți de liceu din județ se îndreaptă către alte 
centre universitare, precum București sau Timișoara, care au o ofertă de 
studii și de locuri de muncă mai diversificată; 

 Învățământul profesional a cunoscut un declin important în ultimii ani, 
existând o reorientare a absolvenților de gimnaziu către licee tehnologice, 
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care le asigură mai degrabă o pregătire teoretică. Aceasta creează probleme 
în asigurarea necesarului de forță de muncă cu studii medii; 

 Se remarcă o dezvoltare a învățământului postliceal, public și privat, mai ales 
în domeniul medical, ca o alternativă pentru absolvenții de liceu care nu au 
promovat bacalaureatul sau nu doresc să continue studii universitare. Cea 
mai mare parte a angajatorilor reclamă însă slaba pregătire practică a 
acestora și sunt nevoiți să asigure formarea la locul de muncă; 

 Municipiul Craiova dispune de două universități de stat cu tradiție și care 
oferă studii de licență, masterat și doctorat, la care se adaugă o universitate 
privată. Cei mai mulți absolvenți de studii superioare se înregistrează în 
domeniile pedagogic, tehnic și economic, mulți având dificultăți în a găsi la 
nivel local un loc de muncă în domeniul studiilor absolvite; 

 Populația școlară a scăzut într-un ritm accelerat, tendință care va continua 
și pe viitor, cea mai mare scădere (de peste 50%) fiind înregistrată în cazul 
studenților; 

 Județul înregistrează o rată ridicată de abandon școlar, mai ales la nivelul 
studiilor gimnaziale și în rândul populației de etnie romă; 

 În mediul rural există multe unități de învățământ cu un număr mic de elevi, 
care riscă desființarea în viitorul apropiat. Prin urmare, investițiile în 
domeniu ar trebui raționalizate; 

 La nivel județean există un deficit de personal didactic calificat, mai ales în 
mediul rural, unde predau mulți suplinitori, cauza fiind condițiile vitrege de 
navetă și nivelul scăzut de salarizare, care sunt neatractive pentru 
absolvenții de studii superioare; 

 Infrastructura educațională de la nivel județean s-a restrâns o dată cu 
închiderea unor unități școlare, singura creștere fiind înregistrată în ceea ce 
privește laboratoarele de informatică, sprijinite cu fonduri guvernamentale; 

 De asemenea, se remarcă un deficit în ceea ce privește numărul 
laboratoarelor, bibliotecilor și atelierelor școlare, precum și al sălilor și 
terenurilor de sport, inclusiv bazinele de înot didactic, precum și în ceea ce 
privește dotarea acestora. Proiectul unui bazin de înot la Craiova, inițiat de 
MDRAP, a fost abandonat din lipsă de fonduri; 

 În pofida scăderii populației școlare, unele unități de învățământ au o 
capacitate insuficientă, existând chiar un deficit de locuri în creșe și 
grădinițe, mai ales în noile zone rezidențiale din jurul Craiovei; 

 În mediul rural există încă unități școlare fără autorizație sanitară de 
funcționare, din cauza lipsei apei potabile și a toaletelor; 

 Circa 90% dintre unitățile de învățământ din județ au solicitat ISJ Dolj fonduri 
pentru lucrări de extindere, consolidare, reabilitare, modernizare și dotare, 
unele chiar pentru finalizarea unor lucrări începute și neterminate; 

 Cu fonduri POR 2007-2013 s-au realizat investiții la mai multe unități 
educaționale din mediul urban și rural, care au continuat proiectele derulate 
anterior cu fonduri de la Banca Mondială și bugetul de stat; 

 Un număr mic de cadre didactice și directori de unități de învățământ au 
participat la cursuri de formare profesională continuă; 
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 Cea mai mare parte dintre liceele tehnologice din județ, ca și o parte dintre 
școli, au înregistrat rate foarte scăzute de promovabilitate la Bacalaureat și 
la Evaluarea Națională. 

Sănătate 

 Județul Dolj dispune de o rețea diversificată de unități medicale, municipiul 
Craiova fiind un pol medical cu rol de deservire regională; 

 În subordinea CJ Dolj funcționează două spitale și șase unități medico-
sociale; 

 În ultimii ani se manifestă o tendință de dezvoltare tot mai accentuată a 
pieței de servicii medicale private, în defavoarea sectorului public, aflat în 
proces de restructurare. Cu toate acestea, sectorul public continuă să joace 
un rol vital în domeniul serviciilor de spitalizare, de urgență, de sănătate 
mintală, de transfuzie, de asistență medico-socială etc.; 

 Infrastructura și serviciile medicale sunt concentrate în mediul urban, în 
timp ce în mediul rural sunt furnizate, cu câteva excepții, doar servicii 
medicale de bază (medicină de familie); 

 Toți locuitorii din mediul rural au acces la medicina de familie; 

 În municipiul Craiova funcționează o serie de unități medicale specializate și 
de urgență, cu specializări unice în context județean și chiar regional (de ex. 
chirurgie intervențională); 

 În perioada 2007-2013, s-au realizat, cu precădere de către Consiliul 
Județean Dolj, investiții semnificative în infrastructura medicală, cu fonduri 
din bugetul propriu și din fonduri europene, dar cele mai multe dintre 
unitățile medicale au încă nevoie de lucrări de consolidare, extindere, 
reabilitare și modernizare a clădirilor, dar mai ales de dotare cu aparatură 
modernă. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, cea mai importantă 
unitate medicală din județ, necesită lucrări de reabilitare, consolidare, 
extindere, eficientizare energetică și dotare; 

 La nivelul zonei se remarcă necesitatea unui spital regional de urgență, dată 
fiind adresabilitatea largă a serviciilor oferite, o astfel investiție fiind inclusă 
în planurile Ministerului Sănătății pentru perioada 2014-2020, inclusiv cu 
atragerea de finanțări nerambursabile; 

 Serviciul județean de ambulanță deține peste 10 stații distribuite relativ 
uniform în tot județul, dotate inclusiv cu echipamente de intervenție 4x4, 
investiții care trebuie să continue pentru a face față numărului mare de 
solicitări; 

 În județ funcționează 14 centre de permanență medicală, dintre care 12 în 
mediul rural; 

 Numărul personalului medical este în continuă creștere, mai ales ca urmare 
a dezvoltării sectorului privat, nivelul de deservire fiind superior mediei 
regionale și naționale. În sectorul public se înregistrează un deficit de medici 
pentru anumite specialități, precum și cadre medii; 

 În județ există mediatori sanitari și asistenți medicali comunitari; 

 Cele mai multe decese, la nivelul județului Dolj, sunt determinat de bolile 
cardiovasculare, oncologice, respiratorii și digestive; 

 Județul Dolj înregistrează cel mai mare număr de cazuri de TBC din România; 
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 Una dintre cauzele ratei ridicate ale morbidității și mortalității de la nivel 
județean este slaba prevenție. De asemenea, în pofida politicii de sprijinire 
a tratamentului în ambulatoriu, se înregistrează încă un număr mare de 
prezentări la unitățile de primire a urgențelor; 

 La nivelul județului Dolj se înregistrează o creștere semnificativă a speranței 
de viață, dar există încă diferențe între sexe și medii de rezidență; 

 Rata mortalității infantile a scăzut, de asemenea, substanțial în ultima 
perioadă, dar rămâne ridicată în mediul rural.  

Servicii sociale  

 Circa 25% din populația județului se află în risc de sărăcie, pondere care a 
crescut în ultimii ani, mai ales pe durata crizei economice; 

 Localitățile cele mai expuse riscului de sărăcie sunt cele cu o populație 
numeroasă de etnie romă, precum și comunele din partea de vest, de sud și 
de est a județului, cu accesibilitate redusă și populație îmbătrânită; 

 La nivelul județului Dolj există un număr mare de persoane care beneficiază 
de prestații sociale (locul I la nivel național la numărul de beneficiari de venit 
minim garantat); 

 Infrastructura de servicii sociale de la nivel județean este complexă și 
diversificată (servicii rezidențiale și de zi pentru copii și adulți), dar aceasta 
este deținută în cea mai mare parte de furnizori publici și nu acoperă toată 
cererea de servicii sociale din partea potențialilor beneficiari; 

 La nivel județean există un deficit de centre de zi și de locuințe protejate, 
pentru care DGASPC urmărește atragerea de fonduri europene în perioada 
2014-2020; 

 La nivel județean se remarcă o slabă implicare a sectorului non-
guvernamental în furnizarea de servicii sociale, cu excepția Arhiepiscopiei 
Craiova; 

 Ultimii ani au indicat o creștere a numărului de copii abandonați și cu părinții 
plecați la muncă în străinătate; 

 Un număr foarte mic de servicii publice de asistență socială sunt acreditate 
pentru furnizarea de servicii sociale. De asemenea, acestea se confruntă cu 
un deficit de personal specializat, dar și cu probleme de infrastructură; 

 Parteneriatul public-privat în furnizarea de servicii sociale este slab dezvoltat 
la nivel județean, cu precădere în mediul rural; 

 În perioada 2007-2013, au fost implementate de către beneficiari publici și 
privați din județ numeroase proiecte cu finanțare POR și POS DRU în vederea 
îmbunătățirii furnizării serviciilor sociale. 

Sport. Tineret. Agrement 

 Județul Dolj are o tradiție sportivă îndelungată și a înregistrat performanțe 
deosebite mai ales în domeniul fotbalului, dar și în alte ramuri sportive; 

 În pofida rezultatelor deosebite la competiții interne și internaționale, 
sportul doljean nu beneficiază de o infrastructură adecvată, care nu poate 
asigura pe termen mediu și lung performanța; 

 În ultimii ani, au fost demarate investiții semnificative în infrastructura 
sportivă de la nivel județean, din diferite surse de finanțare, mai exact în Sala 
Polivalentă, Stadionul ”Ion Oblemenco” (inclusiv viitorul stadion de 
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atletism), hipodromul din Parcul Romanescu și cantonamentul din Lunca 
Jiului; 

 Taberele de tineret din județ au fost abandonate; 

 Stadioanele și terenurile de fotbal din județ se află, în general, într-o stare 
avansată de degradare; 

 În ultimii ani se remarcă o creștere a numărului de investiții private în 
facilități sportive și de agrement, precum și o creștere a interesului pentru 
sportul amator și profesionist, tradus în creșterea numărului cluburi 
sportive, de sportivi, antrenori și instructori din județ; 

 În municipiul Craiova există licee cu profil sportiv; 

 Direcția Județean de Sport și Tineret Dolj derulează numeroase proiecte în 
domeniul sportiv și al tineretului. Implicarea sectorului ONG în acest 
domeniu este încă deficitară; 

 Casa Tineretului din Craiova și-a schimbat destinația și nu mai găzduiește 
activități pentru tineret, iar Casa de Cultură a Studenților necesită lucrări de 
reabilitare, infrastructura de profil fiind deficitară la nivel județean; 

 Primăria are în derulare un proiect cu fonduri europene pentru construcția 
unui parc acvatic, iar Consiliul Județean Dolj are în construcție un complex 
sportiv și de agrement în Cârcea.  

Patrimoniu. Cultură 

 Județul Dolj dispune de un număr mare de monumente istorice, dar mai 
puțin de 10% dintre acestea sunt de importanță națională. Cele mai multe 
dintre acestea sunt obiective de arhitectură și arheologie, concentrate în 
zona centrală a Craiovei; 

 Cele mai reprezentative clădiri-monument istoric din județ găzduiesc 
instituții publice (muzee, prefectură, primărie etc.) și se află într-o stare 
relativ bună; 

 Clădirile-monument aflate în proprietate privată se află într-o stare mai 
proastă, lucrările de reabilitare fiind adesea prost realizate și afectând 
aspectul inițial al clădirii; 

 Peste 20 de obiective de patrimoniu din județ necesită măsuri urgente de 
consolidare și restaurare, unul dintre motive fiind lipsa de implicare a 
autorităților locale sau a proprietarilor privați; 

 Județul Dolj dispune de un patrimoniu cultural imaterial bogat, format din 
obiceiuri, tradiții, folclor și meșteșuguri tradiționale; 

 La nivelul județului sunt organizate mai multe festivaluri-concurs, cele mai 
prestigioase fiind cele de folclor și canto; 

 Municipiul Craiova dispune de o rețea de instituții culturale cu tradiție 
(teatre, operă, filarmonică, casă de cultură a studenților, casă de cultură 
municipală etc.), cu o ofertă largă de spectacole și evenimente culturale; 

 Număr de vizitatori în muzee a scăzut pe perioada lucrărilor de reabilitare a 
sediilor acestora, dar se așteaptă o creștere substanțială a numărului 
acestora în perioada următoare; 

 Numărul de biblioteci din județ este în scădere, prin închiderea unor unități 
școlare și comunale, ca și numărul de volume depozitate și de cititori activi. 
Cu toate acestea, Biblioteca județeană și cea a Universității din Craiova 
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dispun de o infrastructură corespunzător și au trecut printr-un proces de 
informatizare; 

 La nivel județean, în mai multe biblioteci publice, a fost implementat 
programul Biblionet, care oferă cititorilor accesul la resurse web; 

 Unele dintre comunele din județ nu mai dispun de cămine culturale sau 
biblioteci funcționale, din cauza problemelor financiare sau a deficitului de 
personal. De asemenea, majoritatea căminelor culturale din județ nu mai au 
un program anual de activități și găzduiesc doar evenimente punctuale; 

 La nivelul județului sunt organizate evenimente culturale de tradiție, însă 
numărul lor este încă prea mic pentru a antrena un număr mare de vizitatori 
și turiști; 

 Municipiul Craiova candidează la statutul de Capitală Europeană a Culturii în 
anul 2021, aflându-se în competiție cu alte orașe importante din România; 

 Ultima perioadă a marcat o serie de investiții majore în infrastructura 
culturală a județului (de ex. restaurarea spațiilor în care funcționează 
muzeele din Craiova din subordinea CJ Dolj, reabilitarea centrului vechi al 
municipiului, care este obiectiv de patrimoniu, a sediului Casei de Cultură 
Municipale, reamenajarea spațiului în care a fost transferat Teatrul Colibri 
etc.). 

Capacitate administrativă 

 Primăriile din județul Dolj, cu precădere cele din mediul rural, se confruntă 
cu un deficit de personal specializat, ca urmare a constrângerilor bugetare și 
a blocării posturilor din administrație; 

 Resursele financiare de care dispun autoritățile locale din județ, mai cele din 
orașele mici și din mediul rural, sunt insuficiente pentru realizarea de 
investiții și cofinanțarea proiectelor, adesea chiar și pentru cheltuielile 
curente; 

 La nivel județean există 4 structuri asociative de tip GAL și una de tip FLAG, 
care beneficiază de strategii de dezvoltare și de fonduri europene pentru 
implementarea proiectelor cuprinse în acestea; 

 De asemenea, cele mai multe UAT din județ sunt membre ale asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară înființate pentru atragerea de fonduri europene 
și realizarea de investiții (apă-canal, managementul integrat al deșeurilor, 
Zona Metropolitană Craiova etc.); 

 ADI Zona Metropolitană Craiova a devenit tot mai activ în pregătirea și 
implementarea de proiecte pentru membri săi, inclusiv cei din mediul rural, 
din diferite surse de finanțare (SEE, POS DRU, POR etc.); 

 Primăriile din județ, cu excepția Craiovei, pun la dispoziție puține servicii 
online și facilități de plată a taxelor și impozitelor locale prin Internet; 

 Consiliul Județean Dolj a fost unul dintre cele mai active din țară în atragerea 
de finanțări nerambursabile aferente diferitelor programe disponibile în 
perioada de programare 2007-2013. Acesta implementează 3 proiecte de 
informatizare a administrațiilor publice locale din județ, cu finanțare POS 
CCE, de care beneficiază și circa 45 de primării din județ; 

 Cea mai mare parte dintre UAT din județ nu dispun de planuri urbanistice 
generale, de strategii de dezvoltare locală și de documentații cadastrale 
actualizate; 
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 Interesul pentru accesarea fondurilor europene de către administrațiilor 
publice locale se menține ridicat, în pofida dificultăților întâmpinate cu 
pregătirea, finanțarea și implementarea proiectelor din perioada anterioară 
de programare; 

 Consiliul Județean Dolj are o experiență îndelungată în domeniul cooperării 
transfrontaliere, parteneriatul cu regiunea Vratsa din Bulgaria fiind unul de 
durată și fructuos, cu perspective bune de continuare și în perioada de 
programare 2007-2013  

 Dezvoltarea cooperării teritoriale este limitată de o serie de obstacole care 
țin de armonizarea competențelor pe palierul județean, lipsa autonomiei 
financiare la nivel județean în Bulgaria și de comunicare.  

 
 

2.1.  Date generale 
 
Date generale 
 
Județul Dolj are o suprafață totală de 7.414 kmp, ceea ce îl plasează pe locul I la nivel 
regional (25,4% din total) și pe locul VIII la nivel național (3,1%). De asemenea, din 
perspectiva populației stabile, cu 660.544 de locuitori stabili la recensământul din 
2011, județul Dolj ocupă locul I la nivel regional (31,8% din total) și locul VIII la nivel 
național (3,3%). Densitatea populației la nivel județean este de 89,1 locuitori/kmp, 
ceea ce îl poziționează, de asemenea, peste media regională (71,1) și națională (84,5).  
 
În context național, aceasta este plasat în partea de sud-vest a țării, la granița cu 
Bulgaria, și se învecinează cu județele Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea și Olt, împreună 
cu care formează regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care este o structură 
asociativă fără personalitate juridică, ce corespunde nivelului 2 din NUTS al Uniunii 
Europene. Reședința județului Dolj, municipiul Craiova, găzduiește și sediul Agenției 
de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, organismul executiv al Consiliului de 
Dezvoltare Regională, înființat în anul 1998. Teritoriul județului se întinde între 43°43' 
și 44°42' latitudine nordică și, respectiv, 22° 50' și 24° 16' longitudine estică.  
 
Municipiul Craiova este cel mai mare centru urban din sud-vestul României și al 
șaselea că mărime din România, fiind depășit doar de București, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Iași și Constanța, conform recensământului din 2011.  
 
Granița cu județele învecinate este una terestră, în timp ce granița cu Bulgaria, pe o 
distanță de circa 150 km, este reprezentată de Fluviul Dunărea, cel mai important curs 
de apă din Europa, din perspectiva importanței strategice și economice. Județul 
dispune de două puncte de trecere a frontierei, la Calafat, unde există un pod rutier și 
feroviar peste Dunăre, recent inaugurat, respectiv la Bechet, unde traversarea 
fluviului se face cu ferry-boat-ul.  
 
Din punct de vedere istoric, județul Dolj face parte din Țara Românească, mai exact 
din regiunea istorică Oltenia. Acesta s-a dezvoltat mai ales pe axul râului Jiu, care este 
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și astăzi un important coridor de comunicații și pe malul căruia este așezat municipiul 
Craiova. De altfel, etimologia slavonă a cuvântului ”Dolj/Doljii” vine de la ”Jiul de Jos, 
din Vale”. Prima atestare documentară a județului datează din anul 1444, sub 
denumirea de ”Județul de Baltă” (cel probabil legat de lacurile Blahnița și Bistreț, cele 
mai mari din regiune), însă au fost descoperite urme de locuire încă din era paleolitică, 
după cum dovedește situl de la Amărăști (comuna Fărcaș). În altă ordine de idei, 
municipiul Craiova a avut un rol administrativ important, cetatea geto-dacică având 
denumire antică de Pelendava, dar și de Ponsiona (în traducere ”Pod peste Jiu”), în 
secolele al VII-lea și al VIII-lea. Cea mai mare dezvoltare a acestuia s-a înregistrat însă 
în perioada medievală, când aici a fost amplasată Marea Bănie a Olteniei, a doua 
instituție ca importanță din Țara Românească după domnie, cu acoperire la nivel 
regional. În secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, când teritoriul județului a fost disputat de 
români, austrieci (habsburgi), ruși și turci, Craiova fiind totuși, pentru o perioadă de 2 
ani (1770-1771) capitala Țării Românești. De asemenea, în această perioadă, județul a 
fost teatrul unor mișcări sociale profunde, care au culminat cu Revoluția lui Tudor 
Vladimirescu din 1821. După Unirea Principatelor, Craiova s-a dezvoltat rapid și a ajuns 
al doilea oraș ca importanță după București la începutul secolului al XX-lea, dar ritmul 
de dezvoltare a încetinit în comparație cu alte centre urbane din țară în perioada 
interbelică, având la instalarea regimului comunist o populație de sub 100.000 de 
locuitori. Pe de altă parte, cea mai mare parte a populației județului Dolj (peste 75%) 
a rămas una rurală și legată de agricultură, terenurile fiind deținute în mare parte de 
marii boieri olteni. În perioada comunistă, în urma unui intens proces de 
industrializare și urbanizare forțată, structura populației județului s-a schimbat, 
apărând noi orașe, crescând ocuparea în industrie, astfel încât municipiul Craiova 
ajunsese în 1990 la peste 320.000 de locuitori.  
 

 
Figura 1 - Încadrarea județului Dolj în context național și regional 
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Sursa: Planșă proprie 
 
Relieful județului are o orientare generală nord-vest / sud-est, fiind dispus sub forma 
unor platouri plate, care se dezvoltă în formă de piramidă dinspre Lunca Dunării spre 
Dealurile Amaradiei. Amplitudinea maximă a reliefului este de circa 320 m, cea mai 
joasă fiind înregistrată în Lunca Dunării (30 m), în partea de sud a județului, iar cea mai 
ridicată în Dealurile Amaradiei (350 m), în nordul extrem, la granița cu județele Gorj și 
Vâlcea. Prin înălțarea accentuată spre nord a reliefului, adâncirea văilor și formarea 
teraselor Dunării, la nivel județean au rezultat două forme și unități majore de relief. 
Piemontul Getic, alcătuit din dealuri și piemonturi tot mai accentuate și mai 
fragmentate pe măsura înaintării către nord, deasupra liniei imaginare dintre 
localitățile Robănești-Cârcea-Sălcuța și Plenița, și care ocupă circa 37% din suprafața 
județului, respectiv Câmpia Olteniei, care ocupă circa 46% din suprafață și formată din 
câmpuri netede care coboară în trepte către Lunca Dunării. Aceasta este împărțită în 
patru subunități: Câmpia propriu-zisă a Olteniei, Câmpia Romanați, Câmpia 
Desnățuiului și Câmpia Blahniței. Lunca Dunării ocupă circa 16% din teritoriu, în partea 
de sud a județului, și se prezintă ca un șes aluvionar, presărat cu dune (Maglavit, Desa-
Pisculeț) și cu lacuri (Fântâna Banului, Golenți, Rast, Călugăreni, Bistreț), acestea fiind 
formate de revărsările Dunării și de acumulările de precipitații. Mare parte din bălțile 
din zonă au fost desecate în perioada comunistă și terenurile au fost redate 
agriculturii. Putem afirma așadar că, sub aspectul reliefului, județul Dolj este unul de 
câmpie, tipic dunărean.  
 

 
Figura 2 - Altitudinea reliefului la nivelul județului Dolj 

Sursa: Planșă proprie 
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Clima specifică județului Dolj este una de tip continental, de câmpie pe circa 95% din 
teritoriu și de deal pentru restul de 5% (în zona de nord extrem). Aceasta este 
caracterizată prin veri calde, secetoase, cu precipitații reduse, ce cad mai ales sub 
formă de averse, și ierni moderate, cu puține viscole și cu alternanțe cu perioade de 
încălzire. În zonă pătrund atât vânturi continentale dinspre est, cât și de origine 
mediteraneeană dinspre sud. Temperatura medie anuală crește de la 10 grade Celsius, 
în nord, la 12 în Lunca Dunării. Cele mai mari temperaturi se înregistrează în cursul 
lunii iulie (cu medii între 22 și 24 grade Celsius), iar cele mai reduse în luna ianuarie (-
2,5/-1,5 grade). Numărul mediu al zilelor de îngheț este de 80-100/an. Cantitatea 
medie de precipitații scade de la nord, circa 600 mm/an (574 la Craiova), către sud, 
500 mm/an (549 la Băilești, 520 la Calafat și 512 la Bechet).  
 
Rețeaua hidrografică de la nivelul județului cuprinde două cursuri de suprafață 
majore, respectiv Fluviul Dunărea și râul Jiu, care drenează județul de la nord la sud, 
la care se adaugă o serie de afluenți de mică importanță ai acestora, dar și ai Oltului 
(de ex. Amaradia, Desnățui, Argetoaia, Brabova, Teslui, Balasan, Terpezița etc.). 
Densitatea rețelei hidrografice este de 0,3-0,4 km/kmp, fiind foarte redusă în partea 
de sud a județului, iar debitul variază între 0,5 l/s /kmp în partea de sud și 3 în partea 
de nord. Debitul mediu al Dunării în zona Calafat-Bechet este de 5.800-6.000 mc/s, iar 
cel al Jiului este de circa 95 mc/s. Apele subterane se găsesc la 20-30 m adâncime în 
zona piemontană din nord, la 2-20 m pe terasele Dunării și în Câmpia Olteniei, 
respectiv la 2-5 m în Lunca Dunării.  
 
Cea mai mare parte a solurilor județului sunt de tip cernisoluri (35,9%) și protisoluri 
(23,9%), în timp ce pe suprafețe restrânse se întâlnesc și hidrisoluri, cambisoluri, 
antrisoluri și pelsisoluri. Acestea sunt favorabile practicării culturii platelor, deși există 
numeroase zone cu constrângeri naturale legate de deficitul de apă, de aciditate etc. 
Din punct de vedere geologic, județul Dolj se află în marea depresiune structurată în 
mezozoicul superior între Carpați și Balcani, o dată cu înălțarea acestora. Fundamentul 
cristalin al depresiunii a fost acoperită cu o cuvertură groasă de formațiuni secundare 
(calcare, argile, nisipuri, pietrișuri, gresii, marne) așezate orizontal sau monoclinal.  
 
Vegetația naturală specifică județului Dolj cuprinde habitate naturale specifice silvei 
și silvostepei. În partea de nord, colinară, se întâlnesc păduri de cer și gârniță, precum 
și de gorun. În partea centrală a județului, se găsesc tot păduri  de cer și gârniță, în 
combinație cu stejar brumăriu și pufos, ocupând suprafețe mai întinse în triunghiul 
Craiova-Segarcea-Perișor. În câmpia din sudul județului, se întinde etajul silvostepei, 
cu pâlcuri de stejar pufos și de stejar brumăriu. În Lunca Dunării peisajul a fost puternic 
antropizat în perioada comunistă. Fauna terestră și acvatică a suferit modificări 
generate de vânatul și pescuitul abuziv, multe dintre speciile care populau teritoriul 
județului Dolj supraviețuind în număr mic sau dispărând cu totul. Dintre speciile care 
populează regiunile de luncă predomină lișița, barza, egreta precum și unele specii de 
rozătoare. 
 
Resursele de subsol ale județului Dolj sunt relativ sărace și puțin diversificate, 
cuprinzând zăcăminte de țiței la Melinești, Brădești, Almăj, Șimnicu de Sus, Ghercești, 
Pielești, Coșoveni, Malu Mare, Cârcea, gaze naturale la Ișalnița, Ghercești, Șimnicu de 
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Sus, Pielești și Coșoveni. Ca roci de construcție menționăm: argile, luturi argiloase, 
balast, aflate în diferite perimetre din aria localităților Calafat, Filiași, Bârca, Cernele, 
Lipovu, Ișalnița, ș.a. Apele minerale valorificate local se află la Urzicuța și Gighera. Cele 
mai importante resurse ale județului rămân însă terenurile agricole fertile, pădurile, 
pășunile și fânețele naturale. 
 
Principalele riscuri naturale la care este expus județul Dolj sunt, în conformitate cu 
Planul județean de analiză și acoperire a riscurilor și a hărților cu zone de risc la 
inundații (EPRI), următoarele: 

a) inundațiile – cu risc semnificativ în Lunca Dunării, a Jiului și pe cursurile râurilor 
Desnățui, Raznic și Teslui. Cele mai expuse localități din județ sunt: Dăbuleni, 
Călărași, Bechet, Ostroveni, Gighera, Măceșu de Jos, Cârna, Bistreț, Catane, 
Negoi, Cetate, Maglavit, Calafat, Ciupercenii Noi, Desa, Piscu Vechi, Ghidici, 
Rast, Sadova, Dobrești, Gângiova, Valea Stanciului, Bratovoești, Țuglui, Malu 
Mare, Teasc, Drănic, Rojiște, Grecești, Cernătești, Predești, Breasta, Goicea, 
Bârca, Giurgița, Cerăt, Lipovu, Radovan, Filiași, Brădești, Coțofenii din Față, 
Ișalnița, Coțofenii din Dos, Scăești, Braloștița, Bucovăț, Podari, Craiova, 
Ghercești, Pielești și Robănești.  

În județul Dolj există un număr de: 
- 14 amenajări pentru desecarea gravitațională (Nedeia-Măceșu, Sadova-

Corabia, Calafat-Băilești, Cetate-Galicea, Terasa Caracal, Braloștița-Scăești, 
Filiași-Tatomirești, Câmpul Blandului, Raznic-Breasta, Rojiște-Lișteava, 
Atenuare Fântânele, Pisc-Seaca, Secui-Bratovoiești, Apele Vii-Zănoaga), cu o 
suprafață brută de 81.157 ha și netă de 71.338 ha;  

- 13 amenajări pentru desecare prin pompare (Sadova-Corabia, Calafat-Băilești, 
Bistreț-Nedeia Jiu, Ghidici-Rast-Bistreț, Calafat-Ciuperceni, Jiu-Bechet, 
Brădești-Coțofeni, Cornu-Caraula, Rojiște-Lișteva, Bechet-Dăbuleni, 
Ciuperceni-Desa, Atenuare Fântânele, Apele Vii-Zănoaga) cu o suprafață brută 
de 61.375 ha și netă de 53.121 ha;  

- 13 amenajări pentru combaterea eroziunii solului (Terasa Caracal, Raznic-
Breasta, Zona Ford, Amaradia, Argetoaia, Gemartalui, Horezu, Jiul Mijlociu, 
Perimetrul Etalon, Plosca, Gioroc, Caciulata, Ciutura) ce constă în traversări, 
poduri, podețe, canale, pante și ravene, se desfășoară pe o suprafață brută de 
44.702 ha și netă de 44.316 ha. 

 
Ca măsură de prevenire și apărare împotriva inundațiilor, pe cursurile de apă din 
județ s-au executat o serie de lucrări hidrotehnice de apărare: îndiguiri, 
regularizări și lacuri de acumulare cu rol de atenuare a viiturilor. 
 
Astfel, fluviul Dunărea este îndiguit de la Ciupercenii Noi la Dăbuleni, Jiul de la 
Tatomirești la Lișteava pe următoarele sectoare îndiguite:  

- sector Amaradia – Podari: 13,10 km 
- sector Podari – Țuglui: 14,57 km 
- sector Breasta – Raznic: 1,53 km 
- sector Rojiște – Murta – Lișteava: 29,40 km 
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- sector Secui – Bratovoiești: 14,20 km 
- sector Podari – Prodila: 3,16 km 
- Inelar mic Leamna: 0,59 km 
- Inelar mare Leamna: 2,29 km 
- sector Leamna – Bucovăț: 2,55 km 
- sector Beharca – Tatomirești: 12,30 km 
- sector Coțofenii din Dos – stație apă Mihaița: 4,20 km 
- sector Beharca – Ișalnița-halda cenușă: 3,24 km 
- sector stație de apă Mihaița –escada baraj Ișalnița: 4,90 km 
- Termo depozit Doljchim: 2,26 km 
- sector halda de cenușă – baraj: 0,84 km 

 
Pârâul Amaradia este îndiguit de la Melinești și în zona de confluență cu zona 
platformei DOLJCHIM pe o lungime de 6,33 km, pârâul Baboia este îndiguit pe o 
lungime de 72 km și regularizat pe o lungime de 40 km în zona Caraula – Bârca, de 
asemenea pârâul Brabova este îndiguit pe o lungime de 16,5 km și regularizat pe 
o lungime de 13 km în zona Brabova – Sârsca, pârâul Merețel este îndiguit pe o 
lungime de 8,5 km și regularizat pe o lungime de 6 km în zona Brabova – Raznic, 
pârâul Teslui este îndiguit pe o lungime de 21,4 km în zona Ghercești – Pielești – 
Robănești – Preajba de Pădure și este regularizat pe o lungime de 16,13 km. 
 
Din punct de vedere al lucrărilor hidroterhnice pentru combaterea inundațiilor, 
S.G.A. Dolj are în administrare 417,63 km îndiguiri, 275,23 km regularizări de albii, 
14,9 km apărări de maluri, patru acumulări permanente (Ișalnița, Fântânele, Cornu 
si Caraula) și o acumulare nepermanentă (Prodila).  
 
Pe fluviul Dunărea apărarea este asigurată prin zona îndiguită în lungime de 136,49 
km între localitățile Ciupercenii Noi (dig Jdegla) și limita cu județul Olt, orașul 
Dăbuleni. Incintele din Lunca Dunării sunt amplasate în totalitate pe malul stâng, 
cuprinzând două linii de apărare: Ghidici – Rast – Bistreț – Nedeia – Jiu și Jiu – 
Bechet – Dăbuleni, Calafat – Ciupercenii Noi – Desa trup I și trup II. 
 
Întreaga suprafață face parte din bazinul hidrografic al Dunării cu terenuri relativ 
plane întrepătrunse cu zone mai înalte (grinduri) și cu zone mai joase care 
păstrează în perioadele cu regim pluviometric bogat, mici bălți. 
 
Limita de inundabilitate urmărește terasa Calafat – Bechet – Dăbuleni din care 
apele pluviale și izvoarele de coastă se scurg în canalele de desecare din incinte 
îndiguite. 
 
În zonele îndiguite necesitatea organizării apărării rezultă din faptul că acestea 
cuprind zone agricole, centre populate, linii electrice de înaltă tensiune. 
 
Lungimea totală a canalelor de desecare este de 1991,990 km ( canale colectoare 
– 717,825 km; canale principale – 497,225; canale secundare – 776,943). 
 
La nivelul județului nu sunt zone planificate a fi inundate controlat. 
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b) alunecările de teren – cu risc ridicat în comunele Breasta, Bucovăț, Bulzești, 
Caraula, Carpen, Fărcaș, Grecești, Secu, Vârvoru de Jos și Vela; 

În anul 2014 s-au produs alunecări de teren în următoarele zone ale județului 
Dolj: 

 comuna Goiești, sat Vladimir (30 m, drum de exploatare blocat), în data 
de (30.07.2014); 

 comuna Sopot (lungimi ale frontului care au variat între 50 și 80 m în 
diferite tarlale: T 44 Sopot, T45 Sopot, T 63 Belot, T88 Sopot, T89 Bascov 
și T30 Sopot), în data de 25.04.2014.  

 comuna Bulzești, sat Seculești, reactivare alunecare de teren pe drumul 
de piatră D.e. 1370 (drum de exploatare), pe o distanță de 20 m.l., în data 
de 25.04.2014; 

 comuna Ghercești, alunecări de teren în urma cărora au fost dislocate 
tuburile de scurgere a apelor pluviale de pe versanți, existând riscul de 
surpare a asfaltului aferent drumului DJ 643F, în data de 22.04.2014; 

 comuna Botoșești-Paia, ulița spre Gherelu km 0+520-0+560, în intervalul 
09-11.12.2014; 

 comuna Grecești, alunecare de teren pe o lungime de 500m, în intervalul 
09-11.12.2014. 
 

c) cutremure – județul Dolj aflându-se în zona III de seismicitate pentru 
cutremurele cu epicentrul în Vrancea; 

 
La acestea se adaugă riscurile antropice, legate de: 

a) activitățile industriale: cu precădere în zonele Ișalnița (industrie energetică și 
chimică – platforma fostului Combinat Chimic), Craiova (industrie energetică), 
Ghercești, Podari, Almăj (extracție și depozitare de produse petroliere); 

b) activități nucleare: Centrala de la Kozlodui (Bulgaria), în apropiere de Bechet-
Gighera; 

 
Sudul județului Dolj poate fi afectat de un accident nuclear produs la Centrala Nuclear 
Electrică de la Kozlodui, Bulgaria. În cazul producerii unui accident nuclear, se pot 
elibera și dispersa în mediu produși de fisiune sub formă gazoasă, lichidă sau solidă. 
Produșii radioactivi gazoși și sub formă de aerosoli se pot răspândi pe o suprafață 
mare, astfel încât, în cazul unui accident nuclear major se pot depăși nivelurile de 
intervenție asociate măsurilor de protecție, implicând aplicarea unor măsuri graduale 
de protecție a populației și a mediului pe teritoriul României. Radioactivitatea poate 
depăși normele admise atât din punct de vedere al expunerii externe la radiații γ emise 
de radionuclizii prezenți în nor sau depuși pe sol, cât și din punct de vedere al expunerii 
interne, prin inhalare, consumul apei sau a alimentelor contaminate. Un pericol 
deosebit din acest punct de vedere îl reprezintă izotopii radioactivi ai iodului, 
stronțiului și cesiului, precum și cei ai gazelor nobile. Produșii radioactivi lichizi și solizi, 
cu activități specifice mari și arie de răspândire mică, pot ajunge în fluviul Dunărea, 
contaminând folosințele de apă din aval și, în mod deosebit, pânza de apă a sistemului 
de irigații Sadova-Corabia, amplasată la sud de localitatea Dăbuleni. 
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Vântul predominant în zona Bechet are direcția din Vest și Sud-vest, cu o frecvență 
mai mare vara.  

 
Localitățile din județul Dolj cuprinse în zona de planificare a măsurilor urgente 
protecție în caz de un eventual accident nuclear la C.N.E. Kozlodui sunt: Ostroveni, 
Gighera, Valea Stanciului, Dăbuleni, Dobrești, Bechet, Măceșu de Jos, Măceșu de Sus, 
Gângiova, Goicea, Bistreț, Barca, Daneți, Sadova, Călărași, Cârna. 
 

c) situri contaminate: Podari, Craiova, Ghercești, Ișalnița, Filiași și Brădești; 
d) transportul de produse periculoase pe drumurile, căile ferate din județ și pe 

Dunăre; 
e) incendii: cu o frecvență mai ridicată în localitățile Craiova, Calafat, Băilești, 

Filiași, Cârcea, Cerăt, Malu Mare, Șimnicu de Sus, Ostroveni, Plenița. 
 
În anul 2014, la nivelul județului Dolj s-au înregistrat 278 de intervenții la incendii și 75 
de arderi necontrolate, în scădere față de anul 2007, când s-au înregistrat 337, 
respectiv 214 astfel de evenimente.  
 
În vederea prevenirii acestor riscuri trebuie întreprinse măsuri coerente, mai ales în 
contextul în care județul Dolj este unul de frontieră și impactul lor poate fi unul 
transfrontalier. În acest scop au fost deja realizate investiții importante pentru 
dotarea ISU Dolj cu echipamente moderne de intervenție (autospeciale de intervenție 
și salvare la înălțime, autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea 
a asistenței medicale de urgență), în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri POR 2007-
2013, dar și în cadrul a două proiecte transfrontaliere, în cadrul unuia dintre acestea 
fiind înființat Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției în Caz de Dezastre în 
Regiunea Transfrontalieră. De asemenea, cu fonduri de la bugetul CJ Dolj s-a inaugurat 
în 2012 sediul Centrului Zonal de Pregătire în Domeniul Protecției Civile Craiova 
 
Pentru perioada 2014-2020, este necesară continuarea investițiilor în sistemul de 
management al situațiilor de urgență, inclusiv construcția de poligoane de pregătire 
în domeniul situațiilor de urgență pentru serviciile de urgență profesioniste, voluntare 
și private la detașamentele și secțiile de pompieri din Craiova, Calafat, Ișalnița și 
Segarcea.   
 

2.2. Organizarea administrativ-teritorială și rețeaua de localități 
 
La nivelul anului 2014, județul Dolj era organizat administrativ în 3 municipii (Craiova, 
Calafat, Băilești), 4 orașe (Filiași, Segarcea, Bechet, Dăbuleni), inclusiv 12 localități 
componente ale acestora, și 104 comune, cu 364 de sate. Față de anul 2007, 
organizarea administrativ teritorială a județului nu s-a modificat, dar față de anul 1990 
se constată o serie de modificări: 

- orașele Calafat și Băilești au devenit municipii, în anii 1997, respectiv 2001; 
- orașele Dăbuleni și Bechet au trecut în categoria localităților urbane în anul 

2004; 
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- comuna Cernele s-a desființat în anul 1994 și a fost absorbită administrativ de 
municipiul Craiova; 

- comunele Cârcea, Cârna, Catane, Coțofenii din Față, Dobrotești, Galiciuica, 
Ghidici, Ghindeni, Întorsura, Pleșoi, Rojiște și Tălpaș, desființate abuziv de 
regimul comunist, au fost reînființate în anul 2004, prin desprinderea din 
comunele cărora au fost alipite în 1968.  

 
Din perspectiva numărului de locuitori, la recensământul din 2011, județul cuprinde: 

- un oraș foarte mare: Craiova (între 200.000 și 300.000 de locuitori); 
- 4 orașe mici (între 10 și 20.000 de locuitori): Calafat, Băilești, Filiași și Dăbuleni; 
- 2 orașe foarte mici (sub 10.000 de locuitori): Segarcea și Bechet; 
- 2 comune foarte mari (peste 7.000 de locuitori): Poiana Mare și Sadova; 
- 9 comune mari (5.000 – 7.000 de locuitori): Moțăței, Podari, Daneți, Călărași, 

Valea Stanciului, Amărăștii de Jos, Cetate, Ciupercenii Noi și Ostroveni; 
- 33 de comune medii (3.000 – 5.000 de locuitori); 
- 49 de comune mici (1.500 – 3.000 de locuitori); 
- 11 comune foarte mici (sub 1.500 de locuitori): Gogoșu, Botoșești-Paia, Seaca 

de Pădure, Secu, Tălpaș, Măceșu de Jos, Verbița, Măceșu de Sus, Cârna, Pleșoi 
și Radovan. 

 

 
Figura 3 - Populația stabilă la nivel de UAT, în anul 2011 

Sursa: INS, Rezultatele definitive ale RGPL 2011 
 
Din perspectiva clasificării așezărilor din Planul Național de Amenajare a Teritoriului 
Național (PATN), Secțiunea a IV-a ”Rețeaua de localități”, județul Dolj cuprinde: 

- 1 municipiu de rang I (municipiu de importanță națională, cu influență 
potențială la nivel european): Craiova; 
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- 2 municipii de rangul II (municipii de importanță județeană, cu rol de echilibru 
în rețeaua de localități): Calafat și Băilești; 

- 4 orașe de rangul III: Filiași, Dăbuleni, Bechet și Segarcea; 
- 104 comune de rangul IV; 
- 364 de sate de rangul V, componente ale comunelor.  

 
Rezultatele recensământului din 2011 relevă faptul că municipiile Calafat și Băilești nu 
mai îndeplinesc o parte dintre criteriile aferente acestui rang impuse de PATN, dintre 
care cel mai important este cel legat de pragul minim de locuitori (25.000), dar și unele 
legate de dotarea cu echipamente publice și tehnico-edilitare (de ex. ponderea 
străzilor modernizate sau a dotării locuințelor cu instalații de apă și canalizare). De 
asemenea, orașul Bechet nu atinge pragul minim de populație pentru orașele de 
rangul III (5.000), precum și pe cele legate de infrastructura de transport și tehnico-
edilitară. De asemenea, orașele Dăbuleni și Segarcea nu ating toți indicatori de 
infrastructura stradală și tehnico-edilitară, dar investiții în acest sens sunt în curs de 
realizare. Nu în ultimul rând, comunele Gogoșu, Botoșești-Paia, Seaca de Pădure, 
Secu, Tălpaș, Măceșu de Jos, Verbița, Măceșu de Sus, Cârna, Pleșoi și Radovan nu mai 
ating pragul minim de 1.500 de locuitori impus pentru localitățile de rangul IV din 
PATN, situație nesustenabilă pe termen lung. Este de așteptat ca numărul comunelor 
aflate în această situație să urce până la circa 20 până la orizontul anului 2020, dat 
fiind gradul avansat de îmbătrânire demografică și faptul că multe comune din județ 
au între 1.500 și 2.000 de locuitori.  
 
În prezent, MDRAP lucrează la un nou sistem de clasificare a rețelei de așezări din 
România, în strânsă corelație cu Strategia de Dezvoltare Teritorială a României pentru 
orizontul 2035, care propune o abordare policentrică în managementul teritoriului 
național. Conform versiunii draft a acestui document, localitățile urbane din județul 
Dolj vor fi reclasificate după cum urmează: 

- poli metropolitani cu potențial supraregional sau interregional: Craiova; 
- centre urbane cu profil specializat și influență teritorială difuză: Calafat, 

Băilești, Filiași, Dăbuleni; 
- centre urbane de importanță / influență locală: Segarcea și Bechet – pentru 

care este propusă includerea în structuri asociative de tip GAL, cu comunele 
din jurul acestora.  

 
Un alt aspect relevant la nivel județean, dată fiind ponderea de circa 48% a populației 
rurale, este identificarea unor poli de excelență rurali, comune care au potențial de 
dezvoltare și de deservire a zonelor rurale adiacente, cele mai multe aflate la mare 
depărtare de centrele urbane, cu diferite servicii administrative, medicale, sociale, 
educaționale, comerciale, culturale etc. Astfel de localități au existat în perioada 
interbelică, când județele erau organizate în plăși, fiecare având o reședință de plasă. 
La nivelul județului Dolj, localitățile rurale care îndeplineau această funcție, la nivelul 
anului 1938, erau: Plenița, Brabova, Melinești și Amărăștii de Jos, ultima făcând parte 
din județul interbelic Romanați. După instalarea regimului comunist, s-a reîncercat 
aplicarea unui model similar, fiind înființate raioane (între 1950-1952), cu reședințe la 
Plenița, Brabova și Sadova, sistem la care s-a renunțat complet la reorganizarea 
administrativă din 1968. În schimb, o serie de comune au fost vizate de planuri de 
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sistematizare și investiții care vizau transformarea lor în centre agroindustriale cu 
profil urban, care au fost doar parțial puse în aplicare: Plenița, Amărăștii de Jos, Bârca, 
Brabova, Cetate, Melinești, Poiana Mare, Sadova.  
 
Deși procesul de urbanizare și industrializare forțată din perioada 1968-1989, ca și 
perioada de tranziție de după 1990, au făcut ca aceste centre rurale să înregistreze un 
declin socio-demografic și economic accentuat, ele au reușit să-și păstreze o mare 
parte dintre funcțiile dobândite în perioada în care jucau un rol administrativ și sunt 
încă percepute ca și locuri centrale de către cetățeni. Astfel,  la Plenița, Melinești, 
Bârca, Cetate, Poiana Mare și Amărăștii de Jos funcționează licee cu tradiție, la Plenița, 
Melinești, Sadova, Amărăștii de Jos, Cetate și Brabova unități medico-sociale cu stații 
de ambulanță, la Plenița o administrație financiară comunală etc.  
 
Prin urmare, este recomandabil, ca pe lângă concentrarea investițiilor din mediul 
urbani în poli de creștere  - precum Craiova, cele din mediul rural să se facă cu 
prioritate în comunele cu rol de deservire la nivel intercomunal.  
 
În altă ordine de idei, municipiul Craiova este unul dintre cele 7 orașe din România și 
singurul din regiunea Sud-Vest, care a primit, prin HG nr. 998/2008, statutul de pol 
urban de creștere, beneficiind de finanțări dedicate de 96 de mil. de Euro din POR 
2007-2013 pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare urbană integrată. 
Condițiile impuse de finanțator pentru accesarea fondurilor au fost acelea de a se 
înființa o zonă metropolitană în jurul polului de creștere și de elaborare a unei strategii 
comune de dezvoltare – respectiv Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU).  
 
Zona Metropolitană Craiova a fost înființată în anul 2008, sub forma unei asociații de 
dezvoltare intercomunitare, și reunește în prezent 24 de UAT, printre care Municipiul 
Craiova și orașele Filiași și Segarcea, cu o suprafață totală de 1.498,6 kmp (20% din 
suprafața totală a județului) și 356.544 de locuitori (54%). Aceasta s-a extins continuu, 
sprijinind atât implementarea proiectelor din PIDU 2007-2013, finanțate din POR, cât 
și derularea de proiecte pentru membri săi din alte surse de finanțare (UNDP, SEE, POS 
DRU). Aceasta face parte din Consiliul Director al Federației Zonelor Metropolitane și 
Aglomerărilor Urbane din România și are în curs de elaborare o Strategie de dezvoltare 
pentru zona metropolitană aferentă intervalului 2014-2020, implicându-se activ și în 
elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Polului de Creștere Craiova, 
realizat cu sprijinul BERD și al MDRAP.  
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Figura 4 - Componența teritorială a Zonei Metropolitane Craiova, în anul 2015 

Sursa: Planșă proprie elaborată pe baza datelor puse la dispoziție de ADI ZMC 
 

Totuși, este de remarcat faptul că în actuala configurație teritorială a Zonei 
Metropolitane Craiova există o serie de enclave, reprezentate de comune precum 
Podari sau Ghindeni, care deși bine integrate funcțional cu municipiul Craiova, nu au 
aderat la această structură asociativă.  
 
Totuși, studiul ”Orașe Competitive” al Băncii Mondiale indică faptul că aria de 
influență a municipiului Craiova este, în realitate, mai extinsă decât teritoriul actual al 
Zonei Metropolitane. La o distanță de 60 minute de parcurs cu automobilul față de 
municipiul Craiova trăiesc circa 1,06 mil. de locuitori, peste 80% dintre locuitorii 
județului Dolj, dar și o parte dintre cei care locuiesc în Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Olt, 
delimitat de centrele urbane Băilești-Dăbuleni-Caracal-Slatina-Bălcești-Turceni-
Strehaia. Din perspectiva ariei extinse de polarizare, municipiul Craiova ocupă locul III 
la nivel național, după București și Ploiești, care formează împreună un sistem urban. 
De asemenea, în acest areal funcționează agenți economici care generează circa 2,9% 
din venitul național.  
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Figura 5 - Aria de polarizare a municipiului Craiova, la 20-40-60 de minute de parcurs față de oraș 

Sursa: Banca Mondială. Studiul „Orașe competitive” 
 

Cele mai mari probleme continue să se înregistreze în partea de sud a județului și în 
Lunca Dunării, care este zona cu cea mai redusă accesibilitate către municipiul Craiova 
și coridoarele majore de transport și care s-a confruntat cu un declin socio-economic 
accentuat după 1990. Aceasta este lipsită de centre urbane dinamice, capabile să 
asigure echilibrul la nivel microregional, este dependentă în mare parte de sectorul 
agricol și are un acces deficitar la oportunități și servicii. Una dintre cauzele declinului 
zonei de sud este și slaba conectivitate și integrare economică cu localitățile de pe 
malul bulgăresc, precum și valorificarea foarte redusă a potențialului Dunării, din 
punct de vedere economic, turistic etc.  
 
Alte două zone care se confruntă cu dificultăți majore sunt cele rurale din vestul (la 
limita cu județul Mehedinți), respectiv estul județului (la limita cu județul Olt), care 
resimt calitatea foarte slabă a infrastructurii de transport (drumuri județene și 
comunale) către municipiul Craiova și celelalte centre urbane, precum și lipsa unor 
centre urbane cu rol de echilibru în zonă. Aceste roluri ar putea fi preluate, în 
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perspectivă, de comune precum Plenița, Brabova sau Amărăștii de Sus, ceea ce, 
concomitent cu modernizarea drumurilor județene și naționale, ar conduce la 
revitalizarea acestor areale.  

 
De asemenea, la nivel regional se constată faptul că municipiul Craiova este un pol 
gravitațional atât din punct de vedere demografic, cât și economic, aspect relevant în 
contextul preocupărilor tot mai frecvente pentru regionalizare și descentralizare.  
 

  
Figura 6 - Modelul gravitațional demografic (stânga) și economic (dreapta) al regiunii Sud-Vest Oltenia 

Sursa: Banca Mondială. Studiul „Orașe competitive” 
 
Cu toate acestea, aria de polarizare a municipiului Craiova concurează cu cea a 
Timișoarei (mai ales la nivelul județelor Mehedinți și Gorj), respectiv cu cea a 
Bucureștiului (la nivelul tuturor județelor din regiune, cu precădere a Oltului), ceea ce 
îi limitează perspectivele de dezvoltare în raport cu polii urbani din spațiul 
intracarpatic (Cluj-Napoca și Timișoara), aflați la o distanța mai mare de capitală și care 
se dezvoltă mult mai accelerat, avantajați și de apropierea de granița vestică.   
 

2.3. Utilizarea terenurilor, dezvoltarea teritorială și relațiile urban-rural  
 
În intervalul 2007-2013, suprafața județului Dolj a rămas constantă, respectiv 741.401 
ha, ceea ce reprezintă 3,1% din suprafața totală a României. Dintre acestea, 618.668 
ha (83,4% din total) se aflau în proprietate privată, iar 122.733 (16,6%) în proprietate 
privată. Față de anul 2007, se constată o reducere a suprafeței terenurilor aflate în 
proprietate publică cu 12.826 ha, mai ales ca urmare a vânzării de terenuri de către 
administrațiile locale și a continuării procesului de reconstituire a dreptului de 
proprietate a unor persoane fizice care au fost dezproprietărite de regimul comunist. 
Se estimează ca acest proces se va încheia la nivel județean doar în anul 2016.   
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Figura 7 - Modul de utilizare al terenurilor din județul Dolj 

Sursa: Planșă proprie, pe baza datelor Corine Land Cover 
 

În ceea ce privește modul de utilizare a terenurilor, 78,9% din teritoriul județean este 
reprezentat de suprafețe cu destinație agricolă, iar 21,1% de suprafețe non-agricole. 
Față de anul 2007, schimbările în scurta utilizării terenurilor sunt minore și constau 
din creșterea suprafețelor non-agricole cu 88 ha, în defavoarea celor agricole. Mai 
exact, terenurile arabile au scăzut cu 310 ha, suprafețele ocupate cu construcții cu 209 
ha, cele ocupate cu căi de comunicații cu 166 ha, în timp ce pășunile și fânețele au 
crescut cu 105 ha, viile și livezile cu 117 ha, pădurile cu 225 ha, apele și bălțile cu 67 
ha, terenurile degradate și neproductive cu 171 ha.  
 
Cea mai mare problemă de la nivel județean, din perspectiva fondului funciar, 
continuă să o reprezinte ponderea foarte redusă a suprafețelor împădurite (11,5% din 
suprafața totală), mult sub media națională (28,3%) și regională (29,5%), ceea ce 
accentuează riscul de schimbări climatice și de deșertificare, mai ales în partea de sud 
a județului. Circa 26.000 de hectare de pădure din județ se află în proprietate privată, 
din care 11.000 sunt nepăzite, ceea ce reprezintă o amenințare iminentă pentru circa 
12% din fondul forestier al județului. În Dolj, cota anuală aprobată pentru exploatare 
este de 164.000 de metri cubi de lemn, speciile predominante fiind plopul 
euroamerican, stejarul, frasinul, salcâmul. Din cauza exploatării, Direcția Silvică 
Craiova desfășoară anual programe de împăduriri, pe circa 400 de hectare de 
împăduriri integrale și 200 de hectare prin regenerări naturale. Potențial de 
reîmpădurire este la nivel județean de până la 50.000 ha, respectiv terenurile 
degradate care nu se mai folosesc în scop agricol. De asemenea, la nivel județean 
există planuri pentru amenajare a circa 5.000 ha de perdele forestiere pentru 
protecția terenurilor forestiere și a localităților.  Localitățile din județ cu cea mai 
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redusă suprafață de păduri sunt: Segarcea, Afumați, Amărăștii de Jos, Caraula, Cârcea, 
Cioroiași, Dioști, Dobrotești, Galicea Mare, Ghercești, Gângiova, Întorsura, Leu, 
Mischii, Moțăței, Orodel, Pleșoi și Robănești (sub 100 ha fiecare), acestea având un 
pronunțat profil agricol. La polul opus, suprafețe împădurite extinse se regăsesc mai 
ales în localitățile din Lunca Dunării și din zona de deal a județului: Dăbuleni, 
Ciupercenii Noi, Calopăr, Bucovăț, Argetoaia, Vârvoru de Jos, Poiana Mare, Piscu 
Vechi, Perișoru, Murgași, Melinești, Fărcaș (peste 2.000 ha fiecare).  
 

 
Figura 8 - Structura utilizării terenurilor din județul Dolj, pe modul de folosință, în anul 2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 

O altă problemă majoră este cea a degradării terenurilor, supuse tot mai multor factori 
naturali și antropici. Cele mai mari suprafețe de terenuri degradate și neproductive se 
regăsesc în localitățile: Desa, Șimnicu de Sus, Seaca de Pădure, Poiana Mare, Piscu 
Vechi, Murgași, Ișalnița, Grecești, Goiești, Gighera, Drănic, Coțofenii din Dos, 
Braloștița, Argetoaia, Amărăștii de Sus, Afumați, Dăbuleni, Calafat și Băilești (între 100 
și 600 ha fiecare). O soluție optimă pentru aceste terenuri ar fi, după cum am indicat 
mai sus, împădurirea.  
 
În ceea ce privește terenurile agricole, studiile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale indică faptul că toate suprafețele din jumătatea de sud a județului se confruntă 
cu deficit de apă și secetă. De asemenea, se manifestă un fenomen de gleizare în Lunca 
Dunării, a Jiului și a Desnățiului, din cauza drenajului limitat al solului, fenomen care 
afectează un procent mai ridicat din suprafața comunelor Negoi, Cârna, Măceșu de 
Jos, Gighera și Teasc. Județul Dolj ocupă primul loc la nivel național din perspectiva 
terenurilor cu textură nisipoasă sau luto-nisipoasă, cele mai afectate localități fiind: 
Calafat, Ciupercenii Noi, Desa, Poiana Mare, Maglavit, Piscu Vechi, Ghidici, Seaca de 
Câmp, Băilești, Rast, Negoi, Catane, Afumați, Goicea, Bistreț, Malu Mare, Bratovoești, 
Mârșani, Apele Vii, Dobrești și Daneți (peste 70% din suprafața totală). În nordul 
județului există, pe de altă parte, soluri argiloase cu caracter vertic, cele mai multe în 
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localitățile Pielești, Mischii, Ghercești, Robănești, Botoșești-Paia, Grecești și Secu 
(peste 25% din suprafața totală). Prezența sărurilor și a sodiului schimbabil afectează 
mai ales zonele de luncă, cea mai afectată localitate fiind Gighera, cu aproape 50% din 
suprafață. Aciditatea solului afectează peste 25% din terenurile agricole din Argetoaia, 
Cernătești, Grecești, Secu, Botoșești-Paia, Seaca de Pădure, Gogoșu, Brabova, Sopot, 
Pleșoi, Predești, Breasta, Scăești, Braloștița, Brădești, Melinești, Goiești, Murgași, 
Bulzești, Mischii și Ghercești.  
 
În acest context, s-a stabilit că 74 de UAT din județul Dolj, cu precădere cele amplasate 
în partea de sud a județului sunt defavorizate din punct de vedere al productivității 
agricole, fiind confruntate cu constrângeri naturale semnificative, și necesită sprijin 
suplimentar, cu precădere prin politicile de subvenționare a producătorilor agricoli.  
 
O creștere mai semnificativă a suprafețelor non-agricole, ca urmare a scoaterii unor 
terenuri din circuitul agricol, s-a înregistrat, în ultimii ani, în localitățile: Dăbuleni, 
Ostroveni, Apele Vii, Castranova, Călărași, Ciupercenii Noi și Filiași (peste 15 ha 
fiecare), dar acestea au fost mult mai mici în comparație cu alte județe din țară, 
confruntate cu o presiune imobiliară majorată.  
 
Cu toate acestea, comunele din Zona Metropolitană Craiova se confruntă cu o creștere 
a cererii de parcele de teren pentru realizarea de construcții rezidențiale și cu 
destinație economică, fenomen întâlnit mai ales în comunele Cârcea, Malu Mare, 
Șimnicu de Sus, Ișalnița, Podari, Bucovăț, Bresta, Pielești, Ghercești. Principalul front 
de expansiune urbană rămâne însă către est și sud-est, în partea de vest existând 
bariera naturală a râului Jiu. Acestea vor avea nevoie de reglementări urbanistice mai 
solide, care să preîntâmpine o dezvoltare haotică, care să nu țină cont de normativele 
privind asigurarea accesului la infrastructură tehnico-edilitară și echipamente publice. 
De asemenea, se impune reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean 
Dolj, vechi de peste 10 ani, precum și elaborarea unui Plan de Amenajare a Teritoriului 
Intercomunal pentru localitățile din Zona Metropolitană Craiova, care lipsește cu 
desăvârșire, în prezent nefiind asigurată corelarea corespunzătoare a reglementărilor 
cu privire la utilizarea terenurilor dintre localitățile componente.  
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Figura 9 - Frontul de expansiune urbană al municipiului Craiova, în perioada 2007-2013 

Sursa: Banca Mondială. Studiul ”Consolidarea capacității de planificare spațială” 
  
 
În ceea ce privește suprafețele intravilane are orașelor, acestea totalizau, în 2013, 
11.846 de hectare, în creștere cu 3,8% față de anul 2007. Creșterile au fost înregistrate 
în Craiova (+20 ha), Calafat (+312 ha), Bechet (+24 ha), Băilești (+79 ha) și Segarcea 
(+2 ha), iar în orașele Dăbuleni și Filiași intravilanul a rămas nemodificat. Din 
perspectiva densității în vatră, municipiul Craiova și orașul Filiași înregistrează cele mai 
ridicate valori – 38,2, respectiv 30,2 locuitori/ha intravilan, acestea având o mare din 
locuințe amplasate în blocuri construite în perioada comunistă, în timp ce orașele 
Bechet, Dăbuleni, Segarcea și Băilești înregistrează o densitate mai mică de 15 de 
locuitori/ha intravilan, acestea având un țesut construit tipic rural, dezvoltat pe 
orizontală, cu locuințe individuale despărțite de grădini generoase.  
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Figura 10 - Suprafețe intravilane ale localităților urbane din județul Dolj, în 2007 și 2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
Având în vedere că toate orașele din județ înregistrează un declin demografic 
accentuat, este recomandă stoparea fenomenului de extindere a intravilanului 
acestora, care implică pe termen lung costuri ridicate pentru administrație (de ex. cu 
extinderea rețelelor tehnico-edilitare sau a celor de transport), și adoptarea modelului 
de oraș compact, prin creșterea densității construcțiilor în limitele existente. Acest 
deziderat este relevant mai ales pentru municipiul Craiova, care suferă de peste două 
secole de pe urma lipsei unei planificări urbanistice riguroase, asemenea altor poli 
urbani din țară, precum Timișoara sau Brăila.  
 

  
 

Figura 11 - Zonificare funcțională a teritoriul intravilan, extravilan și periurban al municipiului Craiova 
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Sursa: Banca Mondială. Studiul ”Consolidarea capacității de planificare spațială” 
 
Multe dintre UAT din județ continuă să funcționeze pe baza unor planuri urbanistice 
elaborate în urmă cu 10-15 ani, disponibile adesea doar pe format hârtie, care au fost 
prelungite până în prezent prin hotărâri de consiliu local, dar care vor trebui 
actualizate urgent pentru a răspunde noilor realități socio-economice din județ. 
Printre acestea se numără și municipiul Craiova, care dispune de un PUG aprobat în 
anul 2000 și care a fost prelungit în 2013, mai ales în acest caz există și potențiale 
diferende de stabilire a limitelor administrative cu comunele din zona metropolitană.  
Acesta este în curs de actualizare și se urmărește corelarea sa cu concluziile și 
recomandările Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere 
Craiova, elaborat cu sprijinul BERD și MDRAP. UAT care au PUG expirat, conform 
datelor puse la dispoziție de CJ Dolj, sunt: Băilești, Amărăștii de Jos, Caraula, Carpen, 
Castranova, Cernătești, Daneți, Dioști, Drăgotești, Drănic, Gângiova, Izvoare, Mârșani, 
Moțăței, Negoi, Ostroveni, Seaca de Câmp, Siliștea-Crucii, Sopot, Teslui, Unirea, Valea 
Stanciului, Vela, Verbița, Vârvoru de Jos. PUG cu valabilitate prelungită până în anul 
2015 regăsim în UAT Brabova, Giurgița, Gogoșu, Grecești, Lipovu, Maglavit, Melinești, 
Perișor, Piscu Vechi, Sălcuța, Terpezița și Vârtop. În curs de actualizare a PUG se află 
UAT Calafat, Filiași, Coșoveni, Dobrești, Mischii și Orodel.  
 
O situație îngrijorătoare se înregistrează și în ceea ce privește lucrările de cadastru și 
carte funciară, în condițiile în care, în prezent, pentru două UAT din județ (Drănic și 
Mischii) acestea au fost finalizate, la care se adaugă încă 3 în curs de finalizare (Goicea, 
Coțofenii din Dos, Pielești), cu fonduri din proiectul CESAR. De asemenea, cadastrul 
municipiului Craiova este finalizat în proporție de peste 90%, acest proiect fiind 
demarat în anul 1995. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, derulat de 
MDRAP, se va finaliza în anul 2023 și prevede realizarea gratuită a planurilor cadastrale 
ale tuturor imobilelor, deschiderea cărților funciare, precum și certificatele de 
moștenitor pentru succesiune nedezbătute, urmând să fie finanțat din fonduri 
guvernamentale și europene (POR 2014-2020).  
 

2.4. Profilul demografic 
 

2.4.1. Dinamica și structura populației 
 
La Recensământul General al Populației și Locuințelor din anul 2011, județul Dolj avea 
o populație stabilă (efectivă) de 660.544 de locuitori, ceea ce reprezenta 3,3% din 
populația totală a României și 31,8% din cea a regiunii Sud-Vest Oltenia. Din 
perspectiva numărului de locuitori, județul ocupă prima poziție la nivel regional și locul 
7 la nivel național, după ce, până în anii 60, era cel mai populat județ al României, 
după Municipiul București. Pentru anul 2014, INS a estimat populația stabilă a 
județului la 650.548 de locuitori, dintre care 337.526 în mediul urban (51,9%) și 
313.022 de locuitori în mediul rural (48,1%), însă aceste date vor fi validate doar la 
următorul recensământ, fenomenul migrației fiind în continuare subevaluat în aceste 
statistici.  
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În ceea ce privește populația legală (cu domiciliul) a județului Dolj aceasta era în 2011 
de 715.186 de locuitori, iar în anul 2015 de 704.097. Diferența de peste 50.000 de 
locuitori dintre populația legală și cea stabilă este dată de persoanele implicate în 
migrația internă și externă, realizată fără operarea schimbarea domiciliului, ci doar a 
reședinței. Această diferență este înregistrată aproape în totalitate în mediul urban, 
de unde migrația a fost mai intensă în ultimii ani, ca urmare a stocului de populație 
tânără și calificată, mai predispusă la mobilitate teritorială. De asemenea, în jurul 
orașelor se manifestă un fenomen informal de remigrație urban-rural sau de 
suburbanizare, tot mai mulți locuitori stabilindu-se în satele din jurul centrelor urbane, 
unde costul vieții este mai redus.  
 

 
Figura 12 - Dinamica populației stabile a județului Dolj, pe medii de rezidență, în perioada 1948-2011 

Sursa: INS, Rezultatele definitive ale recensămintelor din perioada 1948-2011 
 
După cum se poate observa din figura de mai sus, populația județului a crescut 
continuu până în anul 1992, urmată de o scădere accentuată de circa 90.000 de 
persoane (-13,3%) în ultimele două decenii, pe fondul sporului natural negativ, 
precum și a migrației externe și interne. În perioada 2002-2011, scăderea populației 
stabile a fost de 10%, mai accentuată decât cea înregistrată la nivel național (-7,2%) și 
similară cu cea înregistrată la nivel regional (-10,9%). Scăderea a fost mai accentuată 
în mediul rural (-13,5%), față de mediul urban (-6,6%), însă, în condiții comparabile 
(fără considerare comunelor Dăbuleni și Bechet care au devenit orașe în acest 
interval), scăderea a fost mai accentuată în cazul orașelor (-10,9%, față de -9,2% în 
mediul rural), ca urmare a amplorii mai mari a fenomenului migrației interne și 
externe.  
 
Din totalul populației stabile, 344.037 de persoane (52,1% din total) locuiau în mediul 
urban, iar 316.507 în mediul rural  (47,9%). Din perspectiva gradului de urbanizare 
(52,1%, față de 54% la nivel național), județul Dolj ocupă o poziție medie în context 
național. Totuși, merită menționat faptul că ponderea populației urbane a crescut 
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continuu la nivel județean, în perioada 1948-2011, atât pe fondul migrației rural-
urban, cu precădere în perioada comunistă, cât și a procesului de reurbanizare, 
concretizat în trecerea în categoria urbană a unor localități rurale: Filiași și Segarcea 
(1968), Dăbuleni și Bechet (2004).  
 
Din perspectiva structurii populației pe sexe, 322.485 (48,8%) sunt bărbați, iar 338.059 
femei (51,2%), în ultimele decenii manifestându-se o tendință de feminizare, 
concretizată în creșterea ponderii femeilor cu un punct procentual. Această tendință 
este evidentă mai ales în cazul orașelor, unde femeile reprezintă 51,6% dintre 
locuitori, spre comparație cu mediul rural, unde populația feminină reprezintă doar 
50,7% din total. Trebuie adăugat faptul că numărul femeilor îl depășește pe cel al 
bărbaților doar în intervalul de vârstă 55 de ani și peste, ca urmare a supramortalității 
masculine.  
 
 

 
Figura 13 - Piramida vârstelor populației județului Dolj, pe sexe, la nivelul anului 2011 

Sursa: INS, Rezultatele definitive ale RGPL 2011 
 
Din perspectiva structurii pe vârste a populației, se remarcă faptul că județul Dolj este 
afectat de un proces avansat de îmbătrânire demografică, media de vârstă a 
populației fiind, în anul 2011, de 41 de ani, cu un an peste media națională și regională 
și în continuă creștere. Forma piramidei vârstelor indică o îngustare continuă a 
acesteia, corespunzând scăderii dramatice a natalității după anul 1989, o 
suprareprezentare a persoanelor cu vârsta de 40-44 de ani (”cunoscuți sub denumirea 
de ”decreței”, deoarece sunt născuți după 1966, an în care autoritățile comuniste au 
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interzis avorturile determinând o dublare a natalității), precum și a persoanelor de 
peste 50 de ani, mai ales în rândul femeilor.  
 
Rata de dependență a populației după vârstă, determinată ca raport între persoanele 
vârstnice (peste 65 de ani) și cele tinere (0-14 ani) era, în anul 2011, de 122%  la nivelul 
județului Dolj, față de 119% la nivel regional și 102% la nivel național. Prin urmare, 
generațiile de tineri născuți după 1990 sunt insuficiente pentru a înlocui generațiile 
care ies de pe piața muncii, ceea ce va conduce la continuarea trendului descrescător 
al populației, la accentuarea îmbătrânirii și la un deficit de forță de muncă, agravat și 
de migrația externă a populației active.  
 
Din perspectiva structurii pe vârste a populației, județul Dolj se încadrează în categoria 
celor mai îmbătrânite județe din România, ponderea persoanelor de peste 65 de ani 
în totalul populației fiind de 17,8% (identică cu cea de la nivel regional), față de o 
medie națională de 16,1%.  
 

 
Figura 14 - Piramida vârstelor populației județului Dolj, pe medii de rezidență, la nivelul anului 2011 

Sursa: INS, Rezultatele definitive ale RGPL 2011 
 
Analiza structurii populației pe vârste și medii de rezidență reflectă faptul că procesul 
de îmbătrânire al populației este mult mai avansat în mediul rural (23,5% dintre 
locuitori au peste 65 de ani, iar rata de dependență după vârstă este de 151%), în 
comparație cu mediul urban (12,5%, respectiv 89%). Se remarcă ponderea ridicată a 
populației adulte, apte de muncă (20-59 de ani) din mediul urban, inclusiv ca urmare 
a migrației acesteia din rural, mai ales în anii 60-80 ai secolului trecut. Actuala 

-10 -5 0 5 10 15

0-4 ani

5-9 ani

10-14 ani

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-34 ani

35-39 ani

40-44 ani

45-49 ani

50-54 ani

55-59 ani

60-64 ani

65-69 ani

70-74 ani

75-79 ani

80-84 ani

85 ani și peste

Urban

Rural

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

49 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

configurației a piramidei vârstelor va conduce pe viitor la o accentuare a îmbătrânirii 
demografice, mai ales la nivelul orașelor, pe fondul înaintării în vârstă a persoanelor 
de peste 50 de ani, una dintre cele mai numeroase generații, și ulterior a așa-numiților 
”decreței”. Totuși, resursele de creștere a natalității se află tot în mediul urban, dată 
fiind ponderea ridicată a populației cu fertilitate ridicată de 20-34 de ani.  
 
Aprofundând analiza la nivel de unitate administrativ-teritorială (UAT), se observă 
diferențe majore cu privire la gradul de îmbătrânire demografică, după cum urmează: 

- existența unui număr (limitat) de localități cu un grad de dependență 
demografică subunitar și cu perspective de creștere/stabilizare demografică: 
Bechet, Filiași, Băilești, Craiova, Braloștița, Breasta, Calopăr, Catane, Cerăt, 
Coțofenii din Față, Desa, Ghidici, Lipovu, Malu Mare, Negoi, Podari, Sadova, 
Scăești. În cele mai multe dintre cazuri, aceste localități fie au atras tradițional 
populație tânără din alte localități, cum e cazul municipiului Craiova, fie 
găzduiesc comunități importante de romi, care au o rată de fertilității mai 
ridicată decât populația majoritară; 

- existența unor comunități în pre-colaps demografic, cu risc de depopulare, ca 
urmare a procesului avansat de îmbătrânire demografică: Afumați, Almăj, 
Botoșești-Paia, Brabova, Bulzești, Cârna, Carpen, Cioroiași, Drăgotești, Drănic, 
Ghercești, Ghindeni, Gighera, Giubega, Gogoșu, Goicea, Întorsura, Leu, 
Măceșu de Jos, Măceșu de Sus, Maglavit, Mischii, Murgași, Ostroveni, Perișor, 
Robănești, Seaca de Câmp, Seaca de Pădure, Siliștea-Crucii, Sopot, Terpezița, 
Teslui, Vârvoru de Jos (fiecare cu peste doi vârstnici la fiecare tânăr). Acestea 
sunt în general localități greu accesibile de pe rețeaua majoră de transport și 
amplasate la distanțe mari de centrele urbane polarizatoare, ceea ce a condus 
la un fenomen amplu de migrație a populației tinere, apte de muncă, încă de 
la jumătatea secolului trecut.  

 
În ceea ce privește structura etnică a populației, 90,1% dintre locuitorii județului s-au 
declarat, la recensământul din 2011, români, urmați de romi (4,5%) și de grupuri 
minoritare de mici dimensiuni, precum maghiari, sârbi, greci, bulgari, evrei etc., care 
însumează laolaltă circa 0,2% din populație. Pentru 5,3% dintre locuitorii etnia nu este 
cunoscută, aceștia nefiind găsiți la reședință, dar putem estima că cei mai mulți sunt 
tot români, astfel încât procentul populației majoritare este estimat la 94-95%, mai 
mare decât cel înregistrat la nivel național (86%). Față de recensămintele anterioare 
se constată o creștere a ponderii populației de etnie romă, de la 2,4% în 1992, la 4,3% 
în 2002, respectiv la 4,5% în prezent, atât pe fondul creșterii naturale, cât și a scăderii 
numărului de romi care anterior s-au declarat, din diferite motive, de etnie română. 
Chiar și în prezent, este foarte probabil că numărul persoanelor de etnie romă să fie 
subestimat și ponderea acestora să se apropie, în realitate, de 10% din populația 
județului.  
 
Cele mai importante comunități de romi din județ sunt cele din localitățile: Catane 
(43,8% din populația stabilă), Negoi (40,8%), Sălcuța (35,7%), Cerăt (34,1%), Lipovu 
(33,8%), Bechet (32,6%),  Caraula (30,5%), Coțofenii din Față (27,8%), Vârtop (27,5%), 
Amărăștii de Jos (22,2%), Urzicuța (22,1%), Bârca (20,4%), Calopăr (18,3%), Sadova 
(17,6%), Cetate (17,1%) și Bistreț (16,1%). Dat fiind trendul demografic din ultimele 
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două decenii, este de așteptat ca populația de etnie romă să devină majoritară în 
unele dintre aceste localități, până la orizontul anului 2020. Aceste comunități sunt 
cele mai expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, manifestat mai ales în rândul 
persoanelor de etnie romă, pe diferite planuri (acces la educație, sănătate, ocupare 
etc.).  
 
În ceea ce privește structura confesională, aceasta este mai diversă decât cea etnică. 
Cu toate acestea, la recensământul din 2011, 93,8% dintre locuitori s-au declarat 
ortodocși, 0,3% penticostali, 0,2% adventiști de ziua a 7-a, 0,2% baptiști, 0,2% romano-
catolici etc., în timp ce pentru 5,2% dintre doljeni informația cu privire la confesiune 
rămâne necunoscută. Populația ortodoxă reprezintă peste 90% din populație în toate 
localitățile din județ, singurele comunități minoritare mai importante fiind cele de 
penticostali din Argetoaia și Scăești.  
 
Din perspectiva nivelului de studii, populația județului Dolj are un nivel de pregătire 
mediu în context național. Astfel ponderea persoanelor cu studii superioare este de 
doar 14,3%, identică cu cea înregistrată la nivel național și peste media regiunii Sud-
Vest Oltenia (11,9%). Totuși, se remarcă faptul că 34% dintre locuitorii cu vârsta de 
25-29 ani, 28,3% dintre cei de 30-34 de ani și 21,7% dintre cei de 35-39 de ani au studii 
universitare, procent care urcă la peste 50% în mediul urban, ceea ce creează 
perspective favorabile pentru dezvoltarea economică a județului. Pe de altă parte, 
29,6% dintre locuitori au studii liceale și postliceale, procent mai ridicat decât cel 
înregistrat la nivel național (27,6%) și regional (29,3%). Cu toate acestea, 40,5% dintre 
locuitori, mai ales cei de peste 60 ani din mediul rural, au absolvit doar studii primare 
și gimnaziale, iar 1,4% dintre doljeni sunt analfabeți, ponderea acestora în rândul 
populației de peste 75 de ani fiind de 4,2%.  

 
 
Ponderea populației cu studii superioare depășește 10% doar în orașele Craiova (28%), 
Calafat (13,4%) și Filiași (10,2%), respectiv în comunele Cârcea (21,8%) și Malu Mare 
(11,3%), care au atras în ultimii ani populație din municipiul Craiova, fiind antrenate în 
procesul de suburbanizare. De cealaltă parte, o pondere mai ridicată a analfabeților 
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se înregistrează în localitățile cu o pondere ridicată a populației de etnie romă sau cu 
o populație îmbătrânită: Coțofenii din Față (13,6%), Caraula (10,9%), Rast (6,7%), 
Poiana Mare (6,5%), Vârtop (6,4%), Bechet (5,7%), Lipovu (5,4%).  
 

2.4.2. Mișcarea naturală a populației 
 
Județul Dolj s-a confruntat, în ultimii 20 de ani, cu o scădere dramatică a natalității, de 

la 12,6 în 1990, la 8,6% în 2013, ceea ce îl plasează în rândul județelor cu cea mai 
mică natalitate din România, situație specifică întregii zone de sud-vest a României. În 
comparație cu media națională (9,3%), rata natalității este mai scăzută în Dolj, la 
nivelul ambelor medii de rezidență, dar aceasta încă se situează peste media regională 
(7,9%).  
 

 
Figura 15 - Evoluția ratei natalității, la nivel județean, regional și național, pe medii de rezidență, în perioada 

1990-2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 

Merită menționat și faptul că, din cei 6.000 de născuți vii anual ai căror mame își au 
domiciliul în județul Dolj, doar circa 89-90% locuiesc efectiv în județ, restul având 
reședința în alt județ sau stat.  
 
În pofida trendului negativ de la nivel național, regional și județean, rata natalității 
variază semnificativ de la o localitate la alta, fiind influențată direct de structura pe 
vârste, cea etnică, dar și de nivelul de trai al populației. Astfel, valori medii de peste 
10% ale natalității pe ultimii 5 ani de analiză se înregistrează în localitățile: Băilești, 
Bechet, Amărăștii de Jos, Argetoaia, Bârca, Bistreț, Braloștița, Breasta, Calopăr, 
Caraula, Catane, Cerăt, Cetate, Coțofenii din Față, Desa, Fărcaș, Ghidici, Gângiova, 
Lipovu, Malu Mare, Negoi, Pleșoi, Predești, Radovan, Rast, Rojiște, Sadova, Sălcuța, 
Scăești, Urzicuța și Vârtop. O caracteristică comună a acestor localități este ponderea 
ridicată a populației de etnie romă, care înregistrează o rată a natalității mult mai 
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ridicată decât populația majoritară. La polul opus, regăsim localitățile Gogoșu, 
Botoșești-Paia, Almăj, Brabova, Călărași, Daneți, Dobrotești, Ghercești, Mischii, 
Robănești, Seaca de Câmp, Seaca de Pădure – cu o populație foarte îmbătrânită și 
implicit cu o rată a natalității sub 6%.  
 
În ceea ce privește rata mortalității, aceasta a variat în ultimul deceniu între 13-14% 
la nivelul județului Dolj, ajungând în 2013 la 13,4%, peste media regională (12,3%) și 
națională (11,7%), ca urmare a ponderii mai ridicate a populației vârstnice, dar și a 
speranței de viață mai scăzute. Față de anul 1990, rata mortalității a crescut cu peste 
un punct procentual la nivelul ambelor medii de rezidență, însă fenomenul continuă 
să fie mult mai prezent în mediul rural (17,9%), față de cel urban (9,4%), ca urmare a 
fenomenului de îmbătrânire demografică avansată a populației de la sate.  
 

 
Figura 16 - Evoluția ratei mortalității, la nivel județean, regional și național, pe medii de rezidență, în perioada 

1990-2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
Cea mai redusă rată a mortalității  s-a înregistrat în orașele cu o pondere scăzută a 
populației vârstnice (Craiova, Filiași, Bechet), precum și în unele comune cu o piramidă 
a vârstelor mai echilibrată (Braloștița, Breasta, Ghidici, Malu Mare, Podari, Vârvoru de 
Jos). La polul opus, fenomenul mortalității depășește cu mult media județeană în 
comunele cu o pondere ridicată a populației de peste 65 de ani, precum: Botoșești-
Paia, Gogoșu, Brabova, Verbița, Seaca de Pădure, Radovan, Măceșu de Sus, Măceșu 
de Jos, Gighera, Drănic, Cioroiași, Bulzești, Afumați, Vârtop, Terpezița, Sopot, Siliștea 
Crucii, Secu, Izvoare, Goicea.  
 
În ceea ce privește fenomenul mortalității infantile, acesta s-a înscris pe o pantă 
descendentă în ultimele două decenii, de la 27,8% în 1990, la valoarea de 8,7%, în 
2013, sub media regională (9,8%) și similară cu rata înregistrată la nivel național 
(8,5%). Totuși se constată diferențe majore între rata mortalității infantile în mediul 
urban (6,5%) și cea din mediul rural (11,5%), cele mai afectate localități rurale fiind 
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Amărăștii de Jos, Bistreț, Călărași, Poiana Mare, Sadova, Urzicuța, cu o medie de un 
copil sub 1 an decedat/an. Cauzele sunt legate de asistența medicală precară la care 
au acces gravidele și nou-născuții din aceste zone, dar și de starea socio-economică a 
familiilor.  
 
În aceste condiții, sporul natural al populației înregistrează valori negative la nivelul 
județului Dolj încă din anul 1991, soldul cumulativ negativ din perioada 1992-2011 
fiind de circa 63.000 de persoane, contribuind cu 62% la scăderea populației județului 
din acest interval. Deși în ultimii ani (2002-2004, 2010-2013), sporul natural a 
înregistrat valori ușor negative și în mediul urban, acesta nu a contribuit la scăderea 
populației orașelor în ultimii 20 de ani, care s-a realizat exclusiv prin migrația internă 
și externă. În schimb, sporul natural din mediul rural a fost permanent negativ și a 
înregistrat un sold total de aproape -76.000 de persoane, în perioada 1990-2013, 
acesta fiind doar parțial compensat de remigrație (urban-rural).  
 
La nivelul anului 2013, sporul natural al populației județului a ajuns la -4,8%, unul 
dintre cele mai scăzute din România, situat sub media regională (-4,4%) și cea 
națională (-2,4%). În mediu urban, sporul natural a fost de -0,7%, iar în cel rural de -
9,4%. Spre comparație, în anul 1990, sporul natural era unul pozitiv (+0,3%), din care 
în mediul urban +4,5%, iar în cel rural -3,3%.  
 

 
Figura 17 - Evoluția sporului natural, la nivel județean, regional și național, pe medii de rezidență, în perioada 

1990-2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
În ultimii 5 ani de analiză (2009-2013), singurele localități din județ care au înregistrat 
un spor natural pozitiv au fost Craiova, Bechet, Braloștița, Catane, Cerăt și Ghidici. La 
polul opus, cel mai ridicat deficit natural s-a înregistrat în comunele cu o grad avansat 
de îmbătrânire a populației și cu acces deficitar la servicii medicale de calitate: Verbița, 
Terpezița, Seaca de Pădure, Măceșu de Jos, Măceșu de Sus, Gogoșu, Gighera, Cioroiași, 
Bulzești, Brabova, Botoșești-Paia, Afumați, Drăgotești, Drănic, Galiciuica, Ghercești, 
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Ghindeni, Giubega, Goicea, Grecești, Izvoare, Leu, Maglavit, Mischii, Murgași, Perișor, 
Piscu Vechi, Radovan, Robănești, Seaca de Câmp, Secu, Siliștea Crucii, Sopot și Vârtop.  
 

2.4.3. Mișcarea migratorie a populației 
 
Deși nu există date statistice precise cu privire la fenomenul migrației în România, 
putem deduce din bilanțul total al populației județului Dolj, ca aceasta a contribuit cu 
peste 38.000 de persoane la scăderea demografică înregistrată doar în intervalul 
1992-2011. Pe acest interval, soldul oficial al migrației interne a populației a fost, per 
ansamblul județului Dolj, unul pozitiv (+4.790 de persoane), dintre care -4.316 
persoane în urban și +9.106 în rural, însă acesta nu reflectă persoanele care s-au mutat 
în alt județ fără operarea acestei modificări în documentele de identitate. Mai 
relevante în acest sens sunt datele recensământului din 2011, care reflectă faptul că 
soldul migratoriu cumulat al județului Dolj este de -12.768 de persoane, dar nici acesta 
nu a contribuit semnificativ la scăderea populației, fiind rezultatul unor procese 
migratorii de zeci de ani.  
 
Dintre persoanele născute în județul Dolj și care locuiesc în alte județe ale țării, se 
remarcă ponderea ridicată a celor care au migrat către municipiul București (25,4% 
din total), județele Gorj (10,5%), Timiș (9,1%), Mehedinți (7,7%), Olt (6,6%), 
Hunedoara (6,5%) și Caraș-Severin (5,2%). Astfel, se remarcă faptul că, pe lângă 
schimburile de populație interjudețene normale cu județele din regiune, există doi poli 
importanți de atracție pentru populația județului Dolj – municipiul București și 
municipiul Timișoara.  
 
În ceea ce privește fluxurile de populație care au imigrat către județul Dolj de-a lungul 
timpului, se remarcă cele dinspre județele Olt (23,7% din total), Gorj (15,4%), 
Mehedinți (12,3%) și Vâlcea (9,3%), toate din regiunea Sud-Vest. În raport cu toate 
aceste județe, Doljul înregistrează o balanță migratorie pozitivă, ceea ce denotă faptul 
că acesta, și mai ales municipiul Craiova, continuă să fie principalul pol de atracție al 
populației regiunii, prin prisma funcțiilor sale complexe. Pe de altă parte, județul 
înregistrează un sold migratoriu intern negativ în raport cu municipiul București și cu 
județele din regiunea Vest, mai ales cu județul Timiș, cu un nivel de dezvoltare socio-
economică mult superior.  
 
În ceea ce privește migrația intrajudețeană, aceasta a antrenat până în prezent circa 
107.000 de persoane (16,2% din populația totală a județului). Până la începutul anilor 
90, fluxurile migratorii preponderente au fost cele rural-urban, peste 50.000 de 
locuitori din satele județului migrând către orașe, cu precădere către municipiul 
Craiova, pe fondul procesului de industrializare și urbanizare forțată din perioada 
comunistă. După 1990, pe fondul declinului economic al orașelor din județ, dar și a 
presiunilor generate de piața imobiliară, de creșterea costului vieții și de aspectele de 
mediu, am asistat la o reorientare a fluxurilor de migrație dinspre orașe către 
localitățile rurale de proveniență (proces de remigrație) sau către cele din imediata 
apropiere a centrelor urbane, cu precădere a municipiului Craiova (proces de 
suburbanizare sau periurbanizare). Acestea au devenit atractive pentru locuitorii 
orașelor, dar și pentru relocarea unor companii, pe fondul disponibilității terenurilor 
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pentru construcția de locuințe individuale, facilități de comerț, servicii și producție, la 
prețuri mult inferioare celor din mediul urban, beneficiind adesea și de condiții de 
mediu și peisagistice mai favorabile (nivel mai redus de poluare, proximitatea unor 
cursuri de apă, păduri etc.).  
 
Prin urmare, analiza fenomenului migrației intra-județene din ultimii 5 ani indică un 
sold migratoriu pozitiv cu valori ridicate în localitățile din imediata apropiere a 
municipiului Craiova: Cârcea, Bucovăț, Șimnicu de Sus, Mischii, Malu Mare, Ghindeni, 
Cârcea, Bucovăț,  Ghercești, Ișalnița, Podari, Rojiște etc. Acestea au beneficiat în 
ultimii ani de un flux în creștere de migranți dinspre municipiu, care a condus chiar la 
creșterea populației stabile, compensând declinul natural (de ex. în comunele Cârcea, 
Malu Mare, Șimnicu de Sus etc.). 
 
La polul opus, regăsim o serie de comune relativ îndepărtate de centrele urbane și 
greu accesibile, care nu sunt atractive pentru procesul de remigrație și care au 
continuat să înregistreze o balanță migratorie negativă: Botoșești-Paia, Braloștița, 
Carpen, Negoi, Plenița, Sălcuța, Secu. La acestea se adaugă toate centrele urbane din 
județ, dintre acestea remarcându-se cu un fenomen de emigrație mai intens orașele 
Calafat și Filiași.  
 
În ceea ce privește fenomenul de migrație externă, acesta este și mai greu de estimat, 
în condițiile în care nu există statistici oficiale elocvente în acest sens. Recensământul 
din 2011 consemnează un număr de 11.811 persoane (1,8% din populația județului) 
plecate temporar în străinătate, dintre care 49% în Italia și 28,3% în Spania. La acestea 
se adaugă 15.145 de persoane plecate în străinătate pentru o perioadă mai 
îndelungată (2,3% din populația județului), dintre care 50,8% bărbați și 49,2% femei.  
Prin urmare, circa 4,1% din populația județului este implicată în procesul de migrație, 
procent mai mic decât cel înregistrat la nivel regional (4,4%) și național (5,5%). Totuși, 
trebuie menționat faptul că, în realitate, numărul emigranților ar putea fi de 2-3 ori 
mai mare decât cel identificat la recensământ, dată fiind diferența de peste 50.000 de 
persoane dintre populația stabilă și cea legală a județului.  
 
Localitățile din județ cele mai afectate de procesul migrației externe (peste 10% din 
populația stabilă), la recensământul din 2011, erau Bechet, Segarcea, Bârca, Cerăt, 
Ciupercenii Noi, Ghidici, Lipovu, Piscu Vechi și Tălpaș. Acestea concentrează, în 
general, și un număr mare de persoane de etnie romă, care sunt mai predispuse la 
mobilitatea, atât în țară, cât și în străinătate.  
 
În acest context, singurele localități care au înregistrat un bilanț demografic pozitiv în 
ultimii ani sunt, în general, cele din jurul centrelor urbane, mai exact a municipiului 
Craiova (Breasta, Bucovăț, Cârcea, Ișalnița, Malu Mare, Ghindeni, Mischii, Pielești, 
Podari, Șimnicu de Sus, Țuglui), precum și o serie de localități rurale cu spor natural 
pozitiv (Catane, Ghidici).  
 

2.4.4. Prognoza populației  
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Potrivit unui studiu realizat de către Prof. Univ. Dr. Vasile Ghețău, directorul Centrului 
pentru Cercetări Demografice al Academiei Române, populația regiunii Sud-Vest, și 
implicit a județului Dolj, va scădea cu 14,7% până în anul 2030, respectiv cu 33,5% 
până în anul 2050, mult peste media națională de 8,2%, respectiv 20,6%. În acest 
context, județul Dolj va număra circa 560.000 de locuitori în 2030 și 435.000 în anul 
2050, față de peste 750.000 la începutul anilor 90.  
 
De asemenea, vârsta medie a populației va crește de la 41 de ani, în 2011, la 48 de ani, 
în 2050, cu implicații majore asupra sistemului de asigurări medicale și sociale, dar și 
a pieței muncii.  
 
Totuși, prognozele pe termen lung trebuie privite cu precauție, mai ales că acestea 
conțin numeroase necunoscute, de exemplu cu privire la fenomenul migrației externe. 
În acest sens, sunt relevante exemplele de regiuni din Germania, care, în pofida unui 
spor natural negativ de peste 20-30 de ani, o dată cu dezvoltarea economică, au atras 
populație din alte zone ale Europei sau ale lumii, atingând un nou echilibru 
demografic.  
 

2.5. Fondul locativ  
 
 
La nivelul anului 2013, județul Dolj dispunea, conform estimărilor INS, de un fond 
locativ format din 282.666 de locuințe, în creștere cu 2,9% față de anul 2007 și cu 0,5% 
peste nivelul înregistrat la recensământul din 2011. Dintre acestea, 99,6% se aflau în 
proprietate privată, iar circa 1.250 în proprietate publică, cele mai multe fiind locuințe 
ANL sau locuințe sociale. Pe de altă parte, 48,7% dintre locuințe erau amplasate în 
mediul urban, iar 51,3% în cel rural. Prin urmare, la nivel județean exista o locuință la 
fiecare 2,3 locuitori stabili, peste media regională (2,2 persoane/locuință) și similară 
cu cea națională (2,3).  
 
Aceste locuințe totalizau 834.078 de camere de locuit (în creștere cu 6,7% față de 2007 
și cu 0,8% față de 2011), ceea ce denotă o tendință de extindere a locuințelor existente 
și de ridicare a unor locuințe noi mai spațioase, revenind în medie 3 camere/locuință, 
peste media regională (2,9) și națională (2,7).  
 
Suprafața locuibilă totală a fondului locativ din județ era în 2013 de 13,74 mil. mp, în 
creștere cu 28,5% față de anul 2007 și cu 2% față de recensământul din 2011. În acest 
context, suprafața locuibilă medie a unei locuințe din județ era de 48,6 mp, fiind mai 
ridicată în mediul urban (51,9 mp), în comparație cu cel rural (45,5 mp), acesta din 
urmă având un fond construit învechit și cu confort mai redus. Din perspectiva 
suprafeței locuibile medii, fiecare locuitor al județului dispunea de 20,8 mp, de 
asemenea mai mult decât media regională (20,3) și cea națională (20,5).   
 
În ceea ce privește numărul de locuințe noi finalizate în județul Dolj, acesta a scăzut, 
în perioada 2007-2013, cu 20,6%, urmând tendința de la nivel regional (-24,3%) și 
național (-). Cauza principală o reprezintă criza financiară și economică globală, care a 
afectat începând cu anul 2008 cu precădere sectorul imobiliar, dezvoltat în mare parte 
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pe rațiuni speculative. În acest interval au fost finalizate în județ aproape 7.900 de 
locuințe noi, dintre care doar 1.082 (13,7% din total) din fonduri publice, iar restul din 
fondurile populației.  
 

 
Figura 18 - Numărul locuințelor noi finalizate în județul Dolj, după proveniența fondurilor, în perioada 2007-

2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
 
Dintre locuințele nou-realizate în județ, 51,2% au fost ridicate în mediul urban și 48,8% 
în cel rural. Localitățile cele mai dinamice din perspectiva dezvoltării imobiliare au fost, 
în perioada 2007-2013, următoarele: Craiova (3.122 de locuințe noi, 39,5% din totalul 
județean), Cârcea (542), Malu Mare (514), Rast (436), Șimnicu de Sus (375), Dăbuleni 
(373), Filiași (236), Pielești (193), Cârna (170), Calafat (153), Podari (140), Coșoveni 
(133) și Bucovăț (104). După cum se poate observa, exceptând cazurile speciale ale 
comunelor Rast și Cârna, unde multe locuințe au fost construite cu fonduri publice 
după inundațiile din 2006, se observă o tendință de concentrare a dezvoltărilor 
imobiliare în comunele din jurul municipiului Craiova, unde se manifestă un fenomen 
de suburbanizare. Acesta constă din apariția de noi locuințe, cele mai multe moderne, 
ridicate de locuitori ai municipiului, care se află în căutare de terenuri mai accesibile. 
Din păcate, această dezvoltare s-a făcut, în general, fără o planificare urbană 
riguroasă, astfel că noile cartiere de acest tip sunt lipsite de rețele utilități, drumuri și 
echipamente publice corespunzătoare. La polul opus, găsim localități în curs de 
depopulare, cu un fond locativ excedentar sau cu un nivel scăzut de trai, unde s-au 
ridicat doar sporadic locuințe noi în ultimii ani: Botoșești-Paia, Gogoșu, Siliștea-Crucii, 
Plenița, Ostroveni, Măceșu de Sus, Izvoare, Giubega, Galicea Mare, Desa, Cioroiași, 
Cernătești, Brabova etc. Distanța mare dintre acestea și centrele urbane mari le face 
neatractive pentru investiții, astfel încât fondul locativ este unul învechit și de proastă 
calitate.  
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Figura 19 - Dinamica fondului de locuințe din județul Dolj, la nivel de UAT, în perioada 2002-2013 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza estimărilor INS și ale rezultatelor definitive ale 
RGPL 2002 

 
Aceste valori sunt insuficient, dacă luăm în considerare faptul că doar la Primăria 
Craiova există circa 5.000 de cereri pentru locuințe sociale, de necesitate și pentru 
tineri. În acest context, municipalitatea a semnat în anul 2014 un contract cu o bancă 
și societate comercială din China pentru construcția unui ansamblu rezidențial cu 
1.800 de unități locative, care vor fi vândute la prețuri extrem de avantajoase (circa 
400 Euro/mp).  
 
În ceea ce privește calitatea locuirii, cele mai relevante sunt datele exhaustive ale 
Recensământului din anul 2011, respectiv: 

- din cele 194.223 de clădiri de locuit din județul Dolj, doar 4,5% au mai mult 
de un nivel (de tip vilă sau bloc), 78% dintre acestea fiind concentrate în 
municipiul Craiova, urmat la mare distanță de Calafat, Filiași și Băilești. În 
județ există peste 4.700 de blocuri de locuințe, dintre care peste 95% în 
mediul urban. Dacă în restul orașelor din județ toate blocurile de locuințe 
au între 1 și 4 etaje, în Craiova există 446 de blocuri cu peste 4 etaje. Blocuri 
de locuințe există și în mediul rural, deși foarte puține la număr (Podari, 
Ișalnița, Șimnicu de Sus, Amărăștii de Jos, Bârca, Brădești, Calopăr, Caraula, 
Călărași, Cetate, Ciupercenii Noi, Coșoveni, Desa, Dioști, Giubega, Giurgița, 
Goicea, Măceșu de Jos, Malu Mare, Melinești, Mârșani, Pielești, Plenița, 
Poiana Mare, Predești, Robănești, Sadova, Seaca de Pădure, Urzicuța, 
Verbița, Cârcea, Talpaș), cele mai multe dintre aceste localități fiind vizate 
de procese de urbanizare în perioada comunistă (mai ales Plenița); 
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- 35,4% dintre clădirile de locuit din județ sunt construite din beton și 
prefabricate din beton, 18,1% din cărămidă, 8,9% din lemn, 27,1% din 
chirpici/paiantă și 10,5% din materiale mixte. Deși sunt considerate 
ecologice, cele peste 50.000 de locuințe din chirpici și paiantă, amplasate 
mai ales în mediul rural (peste 50% din fondul locativ în comune precum 
Bistreț, Botoșești-Paia, Brabova, Caraula, Călărași, Ciupercenii Noi, Desa, 
Goicea, Grecești, Izvoare, Lipovu, Măceșu de Sus, Maglavit, Moțăței, 
Orodel, Piscu Vechi, Plenița, Poiana Mare, Radovan, Sălcuța, Seaca de 
Câmp, Seaca de Pădure, Terpezița, Unirea, Vela, Verbița, Vârtop, Vârvoru 
de Jos, Ghidici, Pleșoi), au un confort redus și prezintă riscuri majore în caz 
de hazarde naturale, precum cutremurele. La cutremurul din 1977, 537 de 
clădiri din județ s-au prăbușit în județ, iar 180 de blocuri au fost avariate. 
În cazul unui cutremur cu magnitudine mare de 7-8 grade pe scara Richter, 
sute de clădiri din Craiova riscă să se prăbușească. Cea mai afectată zonă a 
orașului este cea sudică, cartiere precum 1 Mai, Brestei, Romanești, unde 
solul este mult mai nisipos; 

- din totalul clădirilor de locuit din județul Dolj, doar 12,5% au fost ridicate 
după 1990, 68% au fost ridicate în perioada comunistă (1946-1989), iar 
19,5% sunt construite înainte de 1945. Cel mai nou fond locativ se 
înregistrează în centrele urbane și în comunele din jurul acestora, unde s-
au ridicat multe locuințe noi în ultimele două decenii (Bucovăț, Șimnicu de 
Sus, Braloștița, Breasta, Ghercești, Malu Mare, Mischii, Cârcea), dar și în 
Rast și Cârna, unde au fost reconstruite locuințele afectate de inundațiile 
din 2006. Cel mai învechit fond locativ există în comunele Galiciuica, Seaca 
de Câmp, Plenița, Izvoare, Goicea, Gogoșu, Botoșești-Paia, Afumați, Apele 
Vii, Carpen, Cioroiași, Drănic, Gighera, Gângiova, Măceșu de Sus, Maglavit, 
Ostroveni, Piscu Vechi, Siliștea Crucii, Valea Stanciului, Catane, Ghidici, 
Întorsura – care sunt, în general, greu accesibile, cu un nivel scăzut de 
dezvoltare socio-economică și o populație în scădere, ceea ce le face puțin 
atractive pentru investiții imobiliare; 

- 6,4% dintre locuințele din județ și 15,2% din cele din Craiova dispun de 
aparate de aer condiționat; 

- 16,7% dintre locuințe sunt reabilitate termic, o situație mai favorabilă fiind 
înregistrată în orașele Craiova (35,8% din total), Calafat (19,8%), Filiași 
(17,4%), precum și în comunele Ghercești (21,3%), Malu Mare (28,3%), 
Pielești (17,4%) și Cârcea (42,8%); 

- 81,9% dintre locuințele din județ sunt permanente, 17,9% sunt secundare, 
iar 0,2% sunt de vacanță. Localitățile cu o pondere ridicată a locuințelor 
secundare sunt Vârvoru de Jos, Terpezița, Seaca de Pădure, Scăești, Rast, 
Radovan, Plenița, Murgași, Malu Mare, Grecești, Gogoșu, Ghercești, 
Cernătești, Bulzești, Botoșești-Paia, Almăj – cele mai multe confruntate cu 
un fenomen de depopulare, astfel încât multe case nelocuite rămân în 
proprietatea unor membri ai familiei care nu mai locuiesc în respectiva 
așezare. În ceea ce privește casele de vacanță, acestea se regăsesc în 
număr mai mare în comunele Valea Stanciului și Bucovăț, care beneficiază 
de un cadru natural atractiv; 
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- 80,5% dintre locuințele din județul Dolj găzduiesc o singură gospodărie, 
1,4% mai multe gospodării, iar 18,1% sunt neocupate. Locuințele cu mai 
multe gospodării se regăsesc mai ales în localitățile Podari, Cerăt și Rojiște, 
în rândul comunității rome; 

- 98,4% dintre locuințele din județ sunt dispuse pe un singur nivel, cele mai 
multe locuințe multietajate (de gen vilă) se regăsesc în centrele urbane și 
în comunele Malu Mare, Cârcea, Ghercești, Bucovăț, Coșoveni - implicate 
într-un proces de suburbanizare tot mai accentuat. La polul opus, locuințe 
multietajate nu se regăsesc în comunele Bârca, Afumați, Brabova, Goicea, 
Izvoare, Măceșu de Jos, Negoi, Seaca de Câmp, Secu, Vela, Verbița,  Catane, 
Cârna, Dobrotești, Galiciuica, Întorsura – unde nu au fost ridicate multe 
locuințe noi în ultimele decenii, fondul locativ fiind învechit; 

- 6,4% dintre locuințele din județ au o singură cameră de locuit, 34% au două 
camere, 33,6% au trei camere, 16,2% au patru camere, iar 9,8% au mai 
mult de 4 camere. Cele mai multe locuințe (peste 20% din fondul locativ 
total) cu peste 4 camere se regăsesc în localitățile Ișalnița, Afumați, 
Amărăștii de Sus, Brădești, Călărași, Cerăt, Cioroiași, Ciupercenii Noi, Desa, 
Maglavit, Malu Mare, Piscu Vechi, Poiana Mare, Coțofenii din Față, Ghidici. 
La polul opus regăsim municipiul Craiova, unde 55% din fondul locativ este 
alcătuit din garsoniere și apartamente situate în blocuri ridicate în perioada 
comunistă, dar și o serie de comune, precum Botoșești-Paia, Brabova, 
Carpen, Cernătești, Gogoșu, Grecești, Murgași, Radovan, Sălcuța, Seaca de 
Pădure, Secu, Sopot, Terpezița, Vela, Vârvoru de Jos, Pleșoi (sub 5% din 
total). În acest caz, diferențele sunt legate mai degrabă de localizarea 
geografică și cultura locală a construirii; 

- în ceea ce privește modalitatea de încălzire, 26,7% dintre locuințele din 
județ erau racordate la sistemul centralizat de termoficare (exclusiv din 
municipiul Craiova), 10,7% dispuneau de centrală proprie (din care 8% pe 
bază de gaze naturale, iar restul pe alte tipuri de combustibili), 60,3% 
utilizau sobe (din care 57% pe bază de combustibili solizi), iar 2,3% erau 
neîncălzite. Cele mai multe locuințe cu centrală proprie se regăseau în 
localitățile Filiași, Ișalnița, Craiova, Cârcea (preponderent pe bază de gaze 
naturale), Coșoveni, Malu Mare Șimnicu de Sus, Calafat, Pielești, și Bucovăț 
(pe bază de combustibili solizi și GPL). Cele mai multe locuințe fără 
instalație de încălzire se înregistrează în localitățile Terpezița, Rast, Plenița, 
Malu Mare, însă cel mai probabil acestea sunt nelocuite sau sezoniere; 
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Figura 20 - Ponderea locuințelor care dispun de încălzire centrală la nivel de UAT, în anul 2011 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza rezultatelor definitive ale RGPL 2011 
 
 

- 99,5% dintre locuințele din județ erau în proprietate privată, 0,4% de stat, 
iar restul de 0,1% în alte forme de proprietate. Cele mai multe locuințe în 
proprietate publică se regăseau în centrele urbane: Craiova (781), Băilești 
(95), Calafat (57), Dăbuleni (27), precum și în comuna Plenița (136). Cele 
mai multe dintre acestea sunt locuințe sociale sau de tip ANL; 

- 66,8% dintre locuințele din județ aveau tâmplărie din lemn, iar 33,2% 
termoizolantă (aluminiu-PVC-fibră de sticlă). Un procent mai ridicat al 
locuințelor cu tâmplărie termoizolantă se înregistra în municipiul Craiova 
(64% din total fond locativ), precum și în localitățile Ișalnița, Băilești, 
Calafat, Filiași, Șimnicu de Sus, Segarcea, Almăj, Coșoveni, Ghercești, Malu 
Mare, Pielești, Rast, Cârcea, Ghidici – cu o piață imobiliară activă și cu un 
fond locativ mai nou, precum și cu proprietari cu resurse financiare sporite. 
La polul opus, mai puțin de 5% dintre locuințe dispunea de astfel de 
tâmplărie în comunele Botoșești-Paia, Brabova, Bulzești, Carpen, 
Cernătești, Daneți, Drănic, Gângiova, Gogoșu, Goicea, Grecești, Orodel, 
Perișor, Radovan, Sălcuța, Seaca de Pădure, Secu, Sopot, Terpezița, Vela, 
Verbița, Vârtop, Vârvoru de Jos, Întorsura, Pleșoi – localități sărace, cu un 
fond locativ învechit; 

- 99,3% dintre locuințele din județ dispuneau de instalație de alimentare cu 
energie electrică, singurele localități cu o pondere mai ridicată a locuințelor 
neconectate fiind Afumați, Amărăștii de Jos, Bulzești, Gogoșu, Ghercești, 
Izvoare, Predești, Scăești, Secu, Vârvoru de Jos – în cele mai multe cazuri 
fiind, cel probabil, vorba de debranșări voluntare; 
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Figura 21 - Ponderea locuințelor care dispun de instalație electrică la nivel de UAT, în anul 2011 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza rezultatelor definitive ale RGPL 2011 
 

- 36,6% dintre locuințele din județ folosesc gazele naturale pentru 
prepararea hranei, 59,2% butelii pe bază de gaz, iar 2,8% sobe. Singurele 
localități care foloseau aragazurile pe bază de gaze naturale erau cele 
conectate la rețeaua de distribuție a acestora: Craiova (90,8% din total), 
Ișalnița (42,7%), Cârcea (38%), Filiași (36,8%), Malu Mare (6,8%), Melinești 
(6,7%), Coșoveni (6,6%), Ghercești (6,4%), Podari (3,6%), Brădești (3,1%), 
Mischii (1,5%), Pielești (1,4%). Se poate observa că și în localitățile în care 
există rețea de gaze naturale, ponderea locuințelor conectate este încă 
redusă, branșarea fiind costisitoare; 

- 44,8% din locuințele din județ dispun de toaletă cu apă în interiorul 
locuinței, 1,9% în afara locuinței, 48,5% nu dispun de toaletă cu apă, iar 
4,8% nu au toaletă. Cea mai mare pondere a locuințelor cu toaletă cu apă 
se înregistrează în municipiul Craiova (93,8% din total), urmată la mare 
distanță de restul centrelor urbane (Calafat – 68%, Băilești – 48%, Filiași – 
47%, Segarcea – 35%), dar și de o serie de localități rurale cu un fond locativ 
mai modern (Bucovăț, Ișalnița, Șimnicu de Sus, Podari, Coșoveni, Malu 
Mare, Mischii, Pielești, Plenița, Cârcea, Coțofenii din Față. La polul opus, 
cele mai multe locuințe fără toaletă se regăsesc în localitățile Afumați, 
Castranova, Gângiova, Teslui, Dobrotești (peste 20% din total); 

- 76,6% dintre locuințele din județ dispun de bucătărie în interiorul locuinței, 
12,6% în afara acesteia, iar 10,8% nu au bucătărie. Cea mai ridicată 
pondere a locuințelor fără bucătărie (peste 30% din total fond locativ) se 

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

63 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

înregistrează în localitățile: Calopăr, Caraula, Carpen, Cernătești, Galicea 
Mare, Perișor, Seaca de Pădure, Terpezița, Vârtop, Vârvoru de Jos; 

 

 
Figura 22 - Ponderea locuințelor care dispun de bucătărie la nivel de UAT, în anul 2011 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza rezultatelor definitive ale RGPL 2011 
 

- 47,8% din locuințele din Dolj dispuneau de baie în interiorul locuinței, 2,6% 
în afara acesteia, 49,6% nu aveau baie. Localitățile cu o pondere a 
locuințelor cu baie mai mică de 10% din totalul fondului locativ erau: 
Bistreț, Botoșești-Paia, Brabova, Bulzești, Calopăr, Carpen, Cernătești, 
Dobrești, Drăgotești, Drănic, Gângiova, Gogoșu, Grecești, Lipovu, Măceșu 
de Jos, Măceșu de Sus, Negoi, Orodel, Perișor, Radovan, Sălcuța, Seaca de 
Pădure, Secu, Terpezița, Teslui, Valea Stanciului, Vela, Verbița, Vârtop, 
Vârvoru de Jos, Catane, Întorsura și Pleșoi; 
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Figura 23 - Ponderea locuințelor care dispun de baie la nivel de UAT, în anul 2011 

Sursa: Planșă proprie realizată pe baza rezultatelor definitive ale RGPL 2011 
 
 

- din totalul locuințelor din județ, 28,3% beneficiau de apă caldă din sistemul 
centralizat, 19,8% din sisteme proprii, iar 51,9% nu dispuneau de apă caldă. 
Dacă furnizarea apei calde în sistem centralizat se mai face doar în 
municipiul Craiova pentru 71,5% dintre locuințe, cea mai mare pondere a 
locuințelor cu apă caldă din sistem propriu se înregistra în localitățile: 
Cârcea, Țuglui, Pielești, Malu Mare, Dăbuleni, Filiași, Calafat, Băilești, 
Podari și Ișalnița; 

- 48,7% dintre locuințele din județ dispuneau de alimentare cu apă din 
sistemul centralizat, 18,1% din sisteme proprii, iar 33,2% nu beneficiau de 
alimentare cu apă. Cea mai mare pondere a locuințelor alimentate cu apă 
în sistem centralizat se înregistra în municipiul Craiova (96%), Calafat 
(73%), Băilești (68%), Segarcea (63%), Filiași (50%), Dăbuleni (40%), precum 
și în unele comune cu astfel de sisteme extinse: Coțofenii din Față, Plenița, 
Bucovăț, Ișalnița, Amărăștii de Jos, Caraula, Cetate, Măceșu de Sus, 
Maglavit, Vârtop, Cârcea, Ghindeni (peste 30% din total). Alimentarea cu 
sisteme proprii se practică pe scară largă (peste 50% din locuințe) în 
localitățile Podari, Șimnicu de Sus, Almăj, Călărași, Dobrești, Melinești, 
Cârcea, Întorsura. Cea mai mare pondere a locuințelor fără instalație de 
alimentare cu apă potabilă (de peste 80%) se înregistra în localitățile 
Botoșești-Paia, Brabova, Carpen, Lipovu, Sălcuța, Pleșoi, Ghidici, Galiciuica, 
Vela, Teslui, Terpezița, Sopot, Secu, Seaca de Câmp, Orodel, Negoi, 
Grecești, Goicea, Cernătești; 

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

65 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

- 39,1% dintre locuințele din județul Dolj dispuneau de instalație de 
canalizare conectată la sistemul centralizat, 15,2% de sistem propriu, iar 
45,7% nu dispuneau de instalație de canalizare. Singurele localități în care 
existau sisteme centralizate de canalizare erau Craiova (90,5% din totalul 
locuințelor), Calafat (66,8%), Băilești (43,3%), Filiași (40,5%), Segarcea 
(12,2%), Plenița (10,4%), Bechet (8%), Cârcea (7,6%), Malu Mare (8%), 
Vârvoru de Jos (2,9%), Goiești (0,8%). Sistemele proprii de canalizare erau 
utilizate pe scară largă (peste 30% dintre locuințe) în localitățile: Bucovăț, 
Ișalnița, Podari, Șimnicu de Sus, Segarcea, Almăj, Amărăștii de Jos, Bechet, 
Brădești, Călărași, Coșoveni, Dăbuleni, Desa, Ghercești, Maglavit, Malu 
Mare, Pielești, Țuglui, Cârcea, Coțofenii din Față. Cea mai redusă pondere 
a locuințelor cu instalație de canalizare (sub 10% din total) se înregistrează 
în localitățile: Botoșești-Paia, Brabova, Bulzești, Calopăr, Carpen, 
Cernătești, Drăgotești, Gângiova, Grecești, Lipovu, Măceșu de Sus, Negoi, 
Orodel, Radovan, Sălcuța, Seaca de Pădure, Secu, Sopot, Terpezița, Teslui, 
Valea Stanciului, Vela, Verbița, Vârtop, Vârvoru de Jos, Catane, Pleșoi. 

 

2.6. Infrastructura de transport  
 
În context național, regional și european, județul Dolj are o poziție strategică, fiind 
amplasat de-a lungul unor coridoare TEN-T rutiere, feroviare, aeriene și fluviale 
centrale (core) și globale (comprehensive). Dintre aceste rute majore de transport 
putem enumera: 

- rețeaua TEN-F centrală: București-Craiova-Timișoara-Belgrad/Arad-Budapesta 
și Craiova-Calafat-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.  

Aceste coridoare vor beneficia cu prioritate, în intervalul 2015-2030, de finanțare din 
fonduri europene și naționale pentru lucrări de modernizare, în vederea creșterii 
accesibilității, a mobilității și a siguranței traficului.  
 

2.6.1. Infrastructura de transport rutier: 
 
După cum am indicat anterior, județul Dolj beneficiază de prezența pe teritoriul său a 
mai mult trasee care fac parte din rețeaua TEN-T centrală și globală. Cu toate acestea, 
în prezent nu există niciun drum de mare vitează (autostradă, drum expres) care să-i 
asigure legătura cu marile centre urbane din România sau din regiune, deși astfel de 
inițiative au vehiculate de-a lungul timpului. În aceste condiții, cea mai parte a 
traficului este preluată de drumurile naționale, unele cu statut de drum european, și 
de cele județene.  
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Pe teritoriul județului Dolj existau, la nivelul anului 2014, 473 km de drumuri naționale, 
dintre care 421 km (89% din total) erau modernizați, iar 52 km (11%) aveau 
îmbrăcăminți rutiere ușoare.  
 

 
 

Figura 24 - Rețeaua TEN-T centrală și globală din județul Dolj 

Sursa: Planșă proprie 
 
Drumurile naționale/europene din județ sunt: 

- DN 6 (E 70, E 79) București-Alexandria-Caracal-Craiova-Filiași-Drobeta Turnu 
Severin-Caransebeș-Timișoara-Cenad (granița cu Ungaria) – aflat într-o stare 
bună, deoarece a beneficiat de lucrări de modernizare din fonduri europene 
(parțial finalizate), dar continuă se beneficieze doar de o bandă pe sens, 
excepție făcând tronsonul Craiova-Filiași. Acesta este parte a rețelei TEN-T 
centrale (București-Craiova) și globale (Craiova-Filiași) și face legătura 
municipiului Craiova cu granița cu Ungaria, Serbia, Bulgaria, precum și cu 
municipiul București; 

- DN 65 (E 574) Craiova-Pitești – parte a rețelei TEN-T globale, face legătura 
dintre Craiova, Slatina și Pitești, precum și cu Autostrada A1, beneficiază tot de 
o bandă pe sens, aflându-se tot într-o stare bună; 

- DN 56 (E 79) Craiova-Calafat – parte a rețelei TEN-T centrale, beneficiază de o 
bandă pe sens, și se află în curs de reabilitare cu fonduri europene, lucrările 
urmând să fie finalizate în anul 2015. Drumul asigură legătura municipiului 
Craiova și a zonei de sud-vest cu noul pod de la Calafat și cu zona balcanică; 

- DN 56A Drobeta Turnu Severin – Calafat – parte a rețelei TEN-T centrale 
(ramură a fostului coridor pan-european IV), cu o singură bandă pe sens, a fost 
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reabilitat recent, cu fonduri BEI și guvernamentale, fiind într-o stare bună. 
Acesta reduce semnificativ distanța ce trebuie parcursă din vestul țării către 
noul pod de la Calafat și către zona balcanică; 

- DN 66 Filiași-Târgu Jiu-Petroșani-Deva – parte a rețelei TEN-T globale, asigură 
legătura zonei de sud-vest a țării cu cea a Transilvaniei. Este un drum cu o 
singură bandă pe sens, care a beneficiat de lucrări de reabilitare cu fonduri BEI 
și guvernamentale, fiind într-o stare bună; 

- DN 55 Craiova-Bechet – asigură legătură din municipiul Craiova și localitățile 
din sudul județului, precum și cu punctul de trecere a frontierei de la Bechet. 
Drumul are o singură bandă pe sens și se află într-o stare acceptabilă, 
nebeneficiind de lucrări de reabilitare în ultimele decenii; 

- DN 55A/DN 54A Calafat-Bechet-Dăbuleni-Corabia – asigură legătura între 
localitățile-port de la Dunăre, fiind paralel cu fluviul, cu perspective de funcție 
turistică. Drumul se află într-o stare acceptabilă, beneficiind de lucrări 
periodice de întreținere și reparații; 

- DN 65C  Craiova- Bălcești-Horezu – asigură legătura municipiului Craiova cu 
localitățile din nordul județului Dolj, precum și din județul Vâlcea. Cu o bandă 
pe sens, acesta se află acceptabilă; 

- DN 6B Craiova – Hurezani – leagă municipiul reședință de județ de unele 
localități rurale din zona de nord-vest a Doljului și de o parte din județul Gorj. 
Se află într-o stare bună pe teritoriul județului și are o bandă pe sens.  

Dintre localitățile din județ, singura care beneficiază de o variantă de ocolire este 
Craiova, Centura Nord (DN 65F) fiind finalizată în anul 2006, cu fonduri dintr-un 
împrumut japonez contractat de Guvern. Centura Sud a municipiului este în curs de 
execuție, cu fonduri europene, finalizarea sa fiind preconizată pentru anul 2015.  
 

 
Figura 25 - Infrastructura rutieră de la nivel județului Dolj 

Sursa: Planșă proprie 
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De asemenea, recent au fost lansate lucrările de refacere a unui pod peste râul 
Amaradia pe DN 6, în apropiere de Craiova și au fost demarate procedurile pentru 
reabilitarea podului peste Jiu de la Arginești, tot pe DN 6.  
 
În ceea ce privește volumul traficului, se remarcă următoarele tronsoane cu valorile 
cele mai ridicate și cu risc de congestie a circulației și de producere de accidente, 
conform recensământului CESTRIN din anul 2010: 

- DN 6 pe teritoriul municipiul Craiova: 22.251 de vehicule/zi; 
- Craiova-Ișalnița: 14.280; 
- Craiova-Balș: 15.692; 
- Ișalnița-Filiași: 10.136; 
- Craiova-Podari: 12.271; 
- Centura Craiova Nord: 9.204 
- Craiova-Malu Mare: 8.137; 
- Craiova-Coșoveni: 7.254. 

După cum se poate observa, Zona Metropolitană Craiova este singura cu valori foarte 
ridicate de trafic, aici fiind necesare măsuri urgente de fluidizare a acestuia.  
 
Master Planul General de Transport al României pentru anul 2030, care cuprinde 
investițiile prioritare în domeniu de la nivel național, prevede următoarele investiții în 
domeniul rutier pentru județul Dolj: 

- Construcția Autostrăzii Pitești-Craiova (899 mil. Euro) – cu termen de finalizare 
2020, în regim de PPP; 

- Construcția Drumului Expres Craiova-Lugoj (1960 mil. Euro) – termen 2032; 
- Construcția Drumului Expres București-Craiova (764 mil. Euro) – termen 2031; 
- Modernizarea Drumului TransRegio Filiași-Deva (136 mil. Euro) – termen 2025; 
- Modernizarea Drumului TransEuro Drobeta Turnu Severin – Calafat (51 mil. 

Euro) – termen 2023; 
- Modernizarea Drumului TransEuro Calafat-Craiova (42 mil. Euro) – termen 

2023; 
 
În ceea ce privește drumurile județene, acestea au o lungime totală de 1.097 km, 
dintre care 292 km (26,6%) sunt modernizați, 627 km (57,2%) au îmbrăcăminți rutiere 
ușoare, 162 km sunt pietruiți (14,8%), iar 16 km (1,5%) sunt de pământ, conform 
datelor INS. În altă ordine de idei, datele CJ Dolj diferă, în sensul că 945 km au 
îmbrăcăminți asfaltice, 132 km sunt pietruiți, iar 16 km sunt de pământ. Față de anul 
2007, se înregistrează o scădere a lungimii drumurilor nemodernizate cu 46,8%, ca 
urmare a proiectelor de modernizare cu fonduri europene, de la bugetul de stat și de 
la cel al CJ Dolj, în administrarea cărora se află. Totuși ponderea acestora în lungimea 
totală a drumurilor județene din Dolj (16,3%) rămâne mai scăzută în comparație cu 
cea de la nivel regional (17,7%) și național (26,3%), prin prisma densității mai reduse 
a acestora la nivel județean, situație specifică zonelor de câmpie, cu localități de tip 
compact sau liniar.  
 
În ceea ce privește drumurile județene din Dolj, putem trage următoarele concluzii cu 
privire la starea acestora, bazate pe datele furnizate de CJ Dolj pentru anul 2014: 
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- stare bună și foarte bună: DJ 655 (Cârcea-Mănăstirea Cârcea); DJ 652B (limită 
jud. Olt –DN 65C); DJ 652A (DN 6- DN 65); DJ 652 (DN 55-DN 65); DJ 643F (limită 
jud. Olt – DN 65C); DJ 643D (Seculești-Stoicești); DJ 643A (limită jud. Olt-
Velești); DJ 606H (Braloștița-Balta); DJ 606G (Raznic-Scăești); DJ 606 (Craiova – 
limită jud. Mehedinți); DJ 604B (Mârșani-Daneți); DJ 567 (Braniște-Mănăstirea 
Jitianu); DJ 561I (Boureni-Siliștea Crucii); DJ 561H (Goicea-Măceșu de Jos); DJ 
561F (Radovan-Cerăt); DJ 561E (Băilești-Tunarii Vechi); DJ 561D (Giubega-Rast 
Port, Plenița-Giubega – parțial); DJ 561B (Segarcea-Zăval); DJ 561 (Podari-
Dunăreni); DJ 554 (Maglavit-Mănăstirea Maglavit); DJ 553A (Calafat-
Ciupercenii Noi); DJ 552E (Bucovăț-Sărbătoarea); DJ 552D (Vârtop-Giubega); 
DJ 552C (Cioroiu Nou – Siliștea Crucii); DJ 552B  (DJ 561A/Verbița-DJ 552); DJ 
551B (Lișteava-Ostroveni); DJ 551C (DN 55 – Preajba, Cârcea); DJ 551 (Sadova-
Mănăstirea Sadova); DJ 551A (Bratovoiești-Puțuri);  

- stare mediocră: DJ 542 (Dăbuleni-limită jud. Olt); DJ 552 (Craiova-Cetate); 
- DJ552A (DJ 522 – Catane);  DJ 552B  (DJ 561A/Verbița-DJ 552); DJ 553 (Calafat-

Maglavit); DJ 561A (Giurgița-limită jud. Mehedinți); DJ 561C (Valea Stanciului-
Amărăștii de Jos); DJ 561D (Plenița-Giubega – parțial); DJ 604 (Leu-limită jud. 
Olt); DJ 604A (Rojiște-Celaru); DJ 605A (Filiași-limită jud. Gorj); DJ 606A 
(Breasta-Argetoaia);  DJ 606B (Breasta – limita jud. Mehedinți); DJ 606C 
(Pereni-Gogoșu, Grecești-Argetoaia); DJ 606E (Botoșești-Paia); DJ 606F 
(Scăești-DN 6); DJ 641 (Preajba-Șimnicu de Sus, Șimnicu de Sus-Albești); 

- stare proastă și foarte proastă: DJ 643D (Gura Racului – Seculești); DJ 641A 
(Popânzălești); DJ 641 (Șimnicu de Sus, Albești-Centură, Troaca-Cernele); DJ 
606H (Balta-limită jud. Mehedinți); DJ 606E (Pietroaia-Urdinița);; DJ 551C 
(Preajba-Cârcea); DJ 606A (Argetoaia-Piria); DJ 606C (Gogoșu-Grecești); 

 
Aceasta este similară cu datele puse la dispoziție de Banca Mondială, în studiul privind 
prioritizarea proiectelor finanțabile din PNDL, publicat în anul 2015, pe baza 
informațiilor furnizate de Consiliul Județean. După cum se poate observa din figura de 
mai jos, zona cu accesibilitatea cea mai redusă este cea din partea de vest a județului, 
de la granița cu județul Mehedinți, zona confruntată tradițional cu un declin 
demografic și socio-economic accentuat.  
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Figura 26 - Drumurile județene din județul Dolj, după tipul de îmbrăcăminte și starea calitativă, în anul 2014 

Sursa: Adaptare după Banca Mondială 
 
În ceea ce privește accesibilitatea la rețeaua majoră de transport, existentă și 
prevăzută pentru orizontul 2030, cele mai importante sunt care sunt orientate către 
municipiul reședință de județ, care este un nod rutier de importanță regională.  
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Figura 27 - Drumurile județene din județul Dolj, după accesibilitatea la rețeaua majoră (existentă și viitoare) de 

transport, în anul 2014 

Sursa: Adaptare după Banca Mondială 
 
Din perspectiva valorilor medii de trafic, cele mai tranzitate sunt tot drumurile 
județene care converg către municipiul reședință de județ și cele care asigură legături 
inter-județene: DJ 561 și DJ 542 (peste 2.000 de vehicule/zi). La polul opus, se găsesc 
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drumurile județene din partea de vest a județului, cele mai multe aflându-se în stare 
proastă.  
 

 
 Figura 28 - Drumurile județene din județul Dolj, după valorile medii zilnice de trafic, în anul 2014 

Sursa: Adaptare după Banca Mondială 
 
În perioada 2007-2013, au beneficiat de finanțare nerambursabilă din POR pentru 
lucrări de reabilitare drumurile județene DJ 652, DJ 561 și DJ 606, în lungime totală de 
95,2 km și cu o valoare cumulată a investiției de peste 37,3 mil. Euro. De asemenea, 
prin Programul România-Bulgaria 2007-2013 au fost reabilitați 11 km din DJ 561B prin 
PNDL este modernizat DJ 643D, iar cu fonduri proprii ale CJ Dolj au fost 
reabilitate/modernizate DJ 606H, DJ 561D, DJ 551A (anul 2009) și DJ 643A (2012). În 
total, au fost reabilitați circa 32 km de drum, cu o investiție de 8,7 mil. Euro. În total, 
în intervalul 2008-2015, datele CJ indică faptul că s-au reabilitat 197 km de drumuri 
județene, din diferite surse de finanțare, cu o valoare totală a investițiilor realizate în 
acest sens de 49,8 mil. Euro.  
 
Prin urmare, în perioada 2014-2020, date fiind restricțiile bugetare existente, ar trebui 
acordată prioritate reabilitării și modernizării drumurilor care asigură accesul 
localităților rurale la centrele urbane (din județul Dolj și/sau din județele învecinate), 
care concentrează oferta de locuri de muncă și de servicii/oportunități, la rețeaua 
majoră de transport, care au o stare proastă și care înregistrează totuși valori ridicate 
de trafic.  
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Figura 29 – Drumurile județene reabilitate în perioada 2008-2015 și cele propuse spre reabilitare în perioada 

2014-2020, pe surse de finanțare potențiale 

Sursa: Consiliul Județean Dolj 
 
 
După cum se poate observa din figura de mai sus, planurile administrației județene 
pentru perioada 2014-2020 vizează continuarea investițiilor realizate în perioada 
2007-2013, într-o manieră integrată. Spre exemplu, se are în vedere reabilitarea DJ 
561B în cadrul programului INTERREG, în continuarea lucrărilor deja realizate în 
perioada anterioară tot pe un program de cooperare transfrontalieră româno-bulgară, 
rezultatul final fiind creșterea accesibilității la localitățile riverane Dunării, care se 
confruntă cu un declin socio-economic mai accentuat din cauza stării deficitare a 
infrastructurii de transport. Un alt drum vizat pentru îmbunătățirea mobilității 
transfrontaliere este DJ 652A.  
 
În ceea ce privește rețeaua de drumuri comunale, aceasta măsura, la nivelul anului 
2014, 866 km, în creștere cu 28,7% față de anul 2007, pe fondul extinderii perimetrelor 
construite, dar și a reclasificării unor drumuri de exploatație agricolă. Conform 
situației statistice furnizate de CJ Dolj, dintre acestea 293 km erau de pământ, 426 km 
erau pietruite, iar 56 km erau modernizate. Ponderea drumurilor comunale 
modernizate a crescut, conform datelor INS, în acest interval, de la 5,5% la 17%, pe 
fondul investițiilor de la bugetele locale, județean, de stat, dar și din fonduri europene. 
Totuși, gradul de modernizare al drumurilor comunale din județ rămâne inferior 
mediei naționale (28%) și chiar regionale (35,9%). Această problemă trebuie adresată 
urgent, aceasta generând numeroase probleme de mobilitate, de mediu și de riscuri 
de accidente la nivelul comunelor din județ, care au deja un nivel scăzut de dezvoltare 
socio-economică. 
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Drumurile comunale din județ care se află într-o stare rea sunt: DC 1A (Pielești); DC 2A 
(Bârca-Goicea-Bistreț); DC 9 (Galiciuica-Cioroiași); DC 10 (Orodel-Caraula); DC 16 
(Malaica); DC 20 (Lipovu-Lipovu de Sus); DC 21 (Lipovu-Calopăr); DC 23 (Portărești); 
DC 28 (Prunet); DC 33 (Apele Vii-Zănoaga); DC 39 (Dăbuleni-Chiașu); DC 40 (Călărași-
Sărata); DC 45A (Leu); DC 46 (Teslui); DC 49 (Gângiova); DC 56 (Hunia-Gara Moțăței); 
DC 59 (Plenița); DC 61 (Orodel); DC 63 (Vela-Știubei); DC 66 (Calafat); DC 67 (Maglavit); 
DC 74 (Seaca de Pădure-Botoșești Paia); DC 75 (Pleșoi); DC 77 (Predeștii Mici – 
Cârstovani); DC 79 (Carpen-Geblești); DC 80 (Breasta-Făget); DC 90 (Golfin – Lăcrița); 
DC 92 (Golfin); DC 96 (Calopăr); DC 97 (Cârligei-Podari); DC 100 (Vârvoru de Jos – 
Gabru); DC 105 (Cernat); DC 107 (Grecești); DC 108 (Brădești); DC 109 (Coțofenii din 
Față); DC 110 (Fratoștița-Filiași); DC 113 (Fratoștița-Melinești); DC 115A (Braloștița-
Racovița); DC 116 (Secu-Gropanele); DC 117 (Cernătești); DC 118 (Talpaș-Nistoi); DC 
119 (Golumbelu-Plopu); DC 121 (Filiași-Jiu); DC 121A (Filiași-Braloștița); DC 126 
(Odoleni); DC 128 (Murgași-Frățila); DC 130 (Perișor-Radovan); DC 147 (Celaru); DC 
150 (Rojiște-Castranova); DC 152 (Verbița-Carpen); DC 155 (Melinești); DC 156 
(Vârvoru de Jos); DC 158 (Bistreț); DC 161 (Braloștița); DC 164 (Carpen-Orodel); DJ 165 
(Mischii); DC 167 (Orodel); DC 168 (Rojiște); DC 169 (Talpaș); DC 172 (Vela); DC 173 
(Vela-Galiciuica); DC 174 (Ciupercenii Noi); DC 175, DC 177 (Goiești); DC 178 
(Melinești); DC 179, DC 180, DC 181 (Mischii); DC 182, DC 184 (Argetoaia); DC 185 
(Brădești-Coțofenii din Față); DC 186, DC 187, DC 188, DC 195, DC 196, DC 196, DC 198 
(Brădești); DC 189, DC 190, DC 191, DC 192 (Talpaș); DC 194 (Pielești); DC 199, DC 200, 
DC 201, DC 202, DC 203, DC 204 (Goiești); DC 205, DC 206 (Vârvoru de Jos).  
 
În ceea ce privește străzile orășenești din județ, acestea măsurau, la nivelul anului 
2013, 755 km, în creștere cu 6,8% față de anul 2007, pe fondul extinderii suprafețelor 
intravilane și a reclasificării altor drumuri locale în 6 din cele 7 centre urbane din județ 
(excepție făcând doar Bechet). Dintre acestea, doar 463 km (61,3% din total) erau 
străzi modernizate, în creștere cu 10,8% față de anul 2007. Spre comparație, la nivel 
național, gradul de modernizare al rețelei stradale este mai mare (64,2%), o situație 
similară fiind înregistrată și la nivel regional (64,9%).  
 
La nivel de localități urbane, se pot observa diferențe majore între gradul de 
modernizare al străzilor din municipiul Craiova (76,8% din total), Calafat (79,6%), 
Băilești (68,3%) și Filiași (67,4%), care au tradiție urbană mai îndelungată și au 
beneficiat de lucrări de sistematizare inclusiv în perioada comunistă, și orașele din 
ultimul val de reurbanizare, care păstrează încă un profil tipic rural, cu străzi/ulițe din 
pământ și pietruite: Bechet (20,5%), Dăbuleni (14,3%). În perioada 2007-2013, 
lungimea străzilor modernizate a crescut în orașele Craiova (+13,3%), Băilești (+7,7%), 
Dăbuleni (+25%) și Filiași (+14,8%), pe fondul investițiilor realizate în trama stradală 
din diferite surse de finanțare.  
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Figura 30 - Gradul de modernizare al rețelei de străzi orășenești, pe centre urbane, în intervalul 2007-2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
În perioada 2007-2013 au beneficiat de finanțări nerambursabile din POR pentru 
realizarea de lucrări de realizare și reabilitare de străzi orășenești, pasaje, trotuare și 
parcări orașele Craiova, Băilești, Filiași și Dăbuleni. În cazul municipiului Craiova, 
aceste fonduri au depășit 100 mil. Euro, vizând construcția de pasaje supra- și 
subterane, de parcări, de piste de biciclete, de stații de autobuz, reabilitarea de străzi, 
de trotuare și de linii de tramvai, implementarea unui sistem de management al 
traficului, amenajarea de sensuri giratorii, de facilități pentru persoane cu handicap 
etc. Au fost vizate cu precădere marile artere din municipiu: Olteniei, Pelendava, 
Tineretului, Toamnei, Amaradia, Brestei (în zona de nord-vest), pasaj subteran la 
intersecția str. Arieș, Împăratul Traian, Alexandru Ioan Cuza (zona centrală), pasaj 
suprateran Calea București, Râului, Caracal, Bariera Vâlcii (zona nord-sud-est), Dacia, 
Decebal. Din fonduri de la bugetul local, în perioada 2007-2013, s-au realizat lucrări și 
pe alte străzi din municipiu (Simion Bărnuțiu, Macedonski, Corneliu Coposu, Spania, 
Nanterre, Poporului, Gr. Pleșoianu, Păstorului, N. Iorga, Gh. Chițu, Matei Basarab, 
Dezrobirii etc.), dar acestea vor necesita curând noi lucrări de reabilitare. 
 
Cu toate acestea, în centrele urbane din Dolj, chiar și la nivelul municipiului reședință 
de județ, există încă circa 90 km de străzi nemodernizate, cu precădere în cartierele 
mărginașe. Pentru anul 2015, Primăria Municipiului Craiova a alocat fonduri pentru 
reabilitarea și modernizarea a circa 60 de străzi, în cartierele Craiovița Nouă, Brazda 
lui Novac, George Enescu, Zona Centrală – Calea București, Valea Roșie – Sărari, 
Rovine, 1 Mai, Lăpuș Argeș, Nicolae Titulescu, cartier Piața Gării etc.  
 
Pe de altă parte, infrastructura pentru transport ecologic, cu biciclete sau pietonal este 
deficitară în majoritatea centrelor urbane și inexistentă în cele rurale. Străzile 
nemodernizate nu beneficiază, în general, de trotuare sau acestea sunt degradate și 
nu permite deplasarea în siguranță a pietonilor. În ceea ce privește pistele pentru 
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biciclete, acestea există în municipiul Craiova în Parcul Romanescu, precum și pe 
străzile recent modernizate cu fonduri europene: Râului, Calea București și Caracal. 
Acestea sunt însă adesea ocupate de autovehiculele parcate neregulamentar, ceea ce 
pune în pericol siguranța bicicliștilor. De asemenea, în pofida implementării unui 
sistem de monitorizare a traficului cu fonduri europene, există încă intersecții 
necorespunzător amenajate și cu risc sporit de accidente, precum și străzi cu 
capacitate de transport depășit. Zonele exclusiv pietonale ocupă suprafețe restrânse 
la nivelul orașelor, în municipiul Craiova acestea fiind realizate cu fonduri europene 
pe str. România Muncitoare, Roman Rolland și Traian Demetrescu. De asemenea, str. 
Nicolăescu-Plopșor va avea același regim, împreună cu str. Lipscani, Madona Dudu, 
Olteț, Piața Mihai Viteazu, Str. Panait Moșoiu, Theodor Aman, Calea Unirii și Frații 
Buzești (ultimele două parțial), de asemenea interzise traficului auto, conform unui 
regulament de acces în centrul istoric aprobat de Consiliul Local. În municipiul Calafat, 
o parte din Bd. T. Vladimirescu (în fața Primăriei) și promenada din zona Parcului și a 
falezei Dunării (Str. Baba Lupa - Debarcader), aflată astăzi în paragină, sunt de 
asemenea exclusiv pietonale.  
 
O mare problemă în centrele urbane, cu precădere în municipiul Craiova, este 
insuficiența locurilor de parcare, mai ales în zona centrală, dar și în marile ansambluri 
de blocuri, în pofida faptului că există o taxă locală de parcare ce trebuie achitată de 
fiecare proprietar de autovehicul. Locurile de parcare nu sunt însă rezervate și 
marcate și nici suficiente ca număr (parcul auto este de peste 90.000 de vehicule, la 
nivel municipal), ceea ce creează dificultăți majore pentru conducătorii auto, mai ales 
că, începând cu anul 2015, mașinile parcate neregulamentar nu mai pot fi ridicate.  
 
În acest sens, se află în curs de elaborare un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 
întreaga zonă metropolitană, cu sprijinul MDRAP și BERD, care va identifica și prioritiza 
investițiile necesare pentru îmbunătățirii mobilității la nivelul Polului de Creștere 
Craiova, pe toate componentele sale. Astfel de planuri de mobilitate vor trebui 
elaborate și de restul orașelor din județ, în cazul în care vor dori să acceseze fonduri 
din POR 2014-2020 pentru realizarea de investiții în domeniul mobilității.  
 

2.6.2. Infrastructura de transport feroviar 
 
Municipiul Craiova este unul dintre cele mai importante noduri feroviare din România, 
acesta fiind amplasat la intersecția magistralei TEN-F centrale 900 București-Craiova-
Timișoara, de aici cu legături către Serbia (Moravița) și Ungaria (Curtici) cu linia 912 
Craiova-Calafat-Vidin, de asemenea parte a rețelei TEN-F centrale (fostul coridor pan-
european IV) și cu linia secundară Craiova-Pitești. Un al doilea centru feroviar 
important al județului este Filiași, aflat la intersecția magistralei 900 cu liniile 
secundare 201 și 221 către Târgu Jiu-Petroșani-Simeria, acestea fiind parte a rețelei 
TEN-F globale.  
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Figura 31 - Rețeaua TEN feroviară din România 

Sursa: CNCF CFR S.A. 
 

Dintre aceste linii, magistrala 900 și linia secundară 221 sunt duble electrificate, linia 
202 este simplă electrificată, iar restul liniilor sunt simple neelectrificate. Pe teritoriul 
județului mai funcționează în prezent circa 30 de gări, multe fiind închise în ultimii ani 
pe fondul reducerii continue a traficului feroviar, în favoarea celui rutier. Principala 
cauză a acestui declin este starea precară a infrastructurii, adesea veche de peste un 
secol, care nu permite viteze comerciale mai mari de 40-50 km/h.  
 
Cele mai multe trenuri sunt operate de compania de stat – CNCF CFR CĂLĂTORI S.A.. 
Prin Stația CF Craiova trec zilnic aproximativ 55 de trenuri, către următoarele 
destinații: Arad-Curtici (3), Calafat (3), Târgu Jiu (8), Roșiori (3), Cluj-Napoca (1), Pitești 
(1), Timișoara (4), București (14), Petroșani (3), Caracal (2), Sibiu (3), Drobeta Turnu 
Severin (2), Băilești (1), Golenți (1), Mangalia (3), Deva (1), Orșova (1). De asemenea, 
prin Stația CF Filiași trec circa 50 de trenuri/zi, similare cu cele care tranzitează Craiova, 
iar prin Băilești, Segarcea și Calafat/Golenți doar 7. De asemenea, în anul 2014, a 
circulat primul tren pe noul pod peste Dunăre între Calafat și Vidin.  
 
Stația CF din Craiova, cea mai mare din regiune, a fost modernizată în anul 2010, 
investiția ridicându-se la circa 5 mil. Euro. Celelalte gări din județ se află într-o stare 
avansată de degradare și nu dispun de facilități moderne, inclusiv de tip intermodal.  
 
La nivel județean operează și un operator privat – SOFTRANS S.R.L. – pe două rute: 
Craiova-București-Brașov, respectiv Craiova-Motru, la care se adaugă curse sezoniere 
către Constanța, pe durata sezonului estival. Distanța până la București este parcursă 
de acesta cu un tren modern în circa 3 ore.  
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În Master Planul General de Transport al României pentru orizontul 2030 sunt 
cuprinde următoarele lucrări de investiții pentru infrastructura feroviară pe teritoriul 
județului Dolj: 

- Modernizarea Magistralei 900 București-Craiova-Timișoara-Arad – valoare 
2,185 md. Euro – termen 2025/2030; 

- Electrificarea liniei secundare 912 Craiova-Calafat – 182 mil. Euro – termen 
2019; 

- Electrificarea liniei secundare Craiova-Pitești – 227 mil. Euro; - termen 2029; 
- Electrificarea liniei secundare Filiași-Simeria – 853 mil. Euro – termen 2025; 
- Achiziție material rulant, lucrări de eliminare restricții de viteză și programe de 

comerciale în stațiile de pe Magistrala 900 București-Craiova-Timișoara – 68 
mil. Euro. 

 

2.6.3. Infrastructura de transport fluvial 
 
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, 
care îi asigură legătura la Marea Neagră, dar și la porturile și piețele de desfacere din 
aval și din amonte (Bulgaria, Serbia, Ungaria, Austria, Germania etc.). La nivelul 
județului Dolj există, în prezent, 3 porturi la Dunăre, respectiv: 

- Portul Calafat – parte a rețelei TEN-T centrale – are o suprafață de 51.000 mp, 
o adâncime de acostare de -3 m și permite accesul barjelor de până la 2.000 
tone. Acesta dispune de mai multe fronturi de acostare, amenajate cu pereu: 
100 ml front operativ, 100 ml dana de pasageri, 350 ml dane de mărfuri cu 2 
macarale cu portic de 5tfx 32 m, ferry-boat, rampa RO-RO. Suprafața de 
depozitare existentă este de 11.000 mp, iar capacitatea de trafic este de 
270.000 tone/an. Portul are acces la rețeaua rutieră și feroviară. Principalii 
operatori din port sunt tot din domeniul cerealier, aici funcționând deja silozuri 
moderne. Linia de ferry-boat Calafat-Vidin a fost suspendată după inaugurarea 
noului pod peste Dunăre, din cauza costurilor mai ridicate de traversare.  

 

 
Figura 32 - Schița funcțională a portului Calafat 

Sursa: APDF 
 

- Portul Bechet – parte a rețelei TEN-T globale – are o suprafață de circa 76.000 
mp, dispune de cheiuri pereate de circa 600 ml, dane pentru cereale, mărfuri 
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generale și produse petroliere, de o rampă de acostare a navelor fluviale de tip 
RO-RO, precum și de platforme de îmbarcare a pieselor agabaritice. 
Capacitatea de depozitare a portului este de 12.000 mp, aici funcționând și un 
terminal petrolier. Principalii operatori portuari sunt cei din domeniul 
cerealier. Linia de feribot Bechet-Oreahovo operează zilnic 10 curse dus-întors 
între cele două localități. De asemenea, în port funcționează o parcare, bar și 
restaurant. Traficul din zonă s-a redus o dată cu finalizarea podului de la 
Calafat; 

- Portul Cetate – dispune de o suprafață de circa 96.000 mp, cheiuri pereate de 
piatră zidită de circa 1.000 ml și are ca principal operator S.C PORT CETATE 
S.R.L. Aici funcționează Centrul Cultural al Fundației pentru Poezie ”Mircea 
Dinescu”, funcția portului fiind una preponderent turistică și culturală. 

 
 
Acestea se află în administrarea Administrației Porturilor Dunării Fluviale (APDF), din 
subordinea Ministerului Transporturilor. În prezent, această derulează un proiect 
finanțat din POS TRANS 2007-2013 pentru extinderea și modernizarea Portului 
Calafat, prin extinderea și modernizarea Danei 4, precum și construirea Danei 5, cu 
asigurarea utilităților aferente.  
 
Traficul prin porturile doljene se menține încă scăzut, din cauza unei multitudini de 
cauze: problemele legate de adâncimea șenalului navigabil, fluxurile comerciale 
reduse cu țările vecine, slaba valorificare a potențialului turistic al zonei, concurența 
transportului rutier, infrastructura portuară degradată, declinul socio-economic al 
orașelor-port, infrastructura intermodală inexistentă sau uzată fizic și moral etc.  
 
În Master Planul General de Transport al României, sunt cuprinse următoarele 
investiții pentru infrastructura portuară din județul Dolj: 

- Portul Calafat – 14,9 mil. Euro – termen 2018; 
- Portul Cetate – 7,1 mil. Euro – termen 2018; 
- Portul Bechet – 10,7 mil. Euro – termen 2018; 
- Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul româno-bulgar al Dunării 

(km 845,5 – km 375) – 205 mil. Euro – termen 2018.  
 

2.6.4. Infrastructura de transport aerian 
 
La nivelul județului Dolj, funcționează Aeroportul Internațional Craiova, singurul din 
regiunea Sud-Vest, parte a rețelei TEN-T globale. Acesta a fost înființat în anii 30 ai 
secolului trecut și a devenit aeroport internațional în anul 2015. Aeroportul a 
funcționat doar pentru curse charter după 1994, când cursele regulate spre București 
au fost suspendate, fiind reactivat după 2007, o dată cu intrarea pe piața locală a 
operatorilor privați Carpatair, apoi Wizz Air, care și-a stabilit aici o bază operațională 
în 2014, dotată cu o aeronavă dedicată.  
 
 
Aeroportul dispune de o pistă de 2500 x 45 m din beton, de o cale de rulare de 380 x 
14 m, precum și de o platformă de îmbarcare-debarcare de 75 x 110 m. De asemenea, 
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aeroportul dispune de doua corpuri tehnice, 2 săli de așteptare sosiri/plecări, un 
centru de emisie și un salon de protocol. Capacitatea actuală a aeroportului este de 
600 de pasageri/oră.  
 
Compania Wizz Air, singurul operator aerian existent la nivel local, oferă în prezent 
zboruri către 6 rute din 4 țări diferite, respectiv Londra, Milano, Bologna, Roma, 
Dortmund și Barcelona. La acestea se adaugă zboruri charter către Heraclion și 
Antalya. Astfel, numărul de pasageri a ajuns, la nivelul anului 2014, la 138.886, de circa 
7 ori mai mulți decât în anul 2013. Spre comparație, în anul 2010 au zburat de aeroport 
doar 24.884 de pasageri, iar în anul 2005 doar 254.  
 
În prezent, cu fonduri europene din POS TRANS 2007-2013, se realizează lucrări de 
dezvoltare și modernizare a infrastructurii aeroportului, în valoare de 17,6 mil. Euro, 
respectiv: reabilitarea pistei de decolare și aterizare de 2.500 m, a căii de rulare, 
construcția unei noi platforme de îmbarcare și debarcare, realizarea sistemului de 
canalizare pluvială, a instalațiilor electrice și de balizaj, precum și a unui post trafo. Cu 
fonduri de la bugetul CJ Dolj s-au derulat lucrări în valoare de 9 mil. de Euro în cadrul 
unui amplu proiect de revitalizare a acestui obiectiv, gândit și derulat în două etape. 
Realizarea unor condiții și facilități europene la Aeroport, cu terminale separate 
pentru sosiri și plecări, echipamente moderne, săli de așteptare confortabile și o 
parcare extinsă a permis atragerea de operatori aerieni și înființarea curselor regulate 
către: Roma, Milano, Londra, Dortmund, Bologna și Barcelona. 
 
În Master Planul General de Transport al României sunt prevăzute pentru Aeroportul 
din Craiova lucrări de realizare spații de mișcare și a unui nou terminal pentru pasageri 
etc, cu o valoare totală de 69,7 mil. Euro. Dintre acestea, pentru perioada 2014-2020 
sunt prevăzute lucrări de iluminat, supraveghere video, drum perimetral tehnologic si 
dotarea cu echipamente de siguranță, în valoare totală de 11,7 mil. Euro.  
 

2.6.5. Transport intermodal 
 
În ceea ce privește infrastructura de transport intermodal, la nivelul județului Dolj nu 
funcționează, în prezent, niciun astfel de centru public sau privat.  
 
Master Planul General de Transport al României prevede construcția unui terminal 
intermodal la Craiova, cu o capacitate de operare de 500.000 tone/zi și cu o valoare a 
investiției de 34,2 mil. Euro, cu termen de finalizare anul 2023.  
 

2.6.6. Transportul în comun 
 
Serviciile de transport în comun sunt furnizate, la nivelul județului Dolj, doar în 
municipiul Craiova, de către doi operatori – unul public (Regia Autonomă de Transport 
Craiova) și una privată (Frații Bacriz S.R.L.), care a concesionat anumite trasee de la 
municipalitate.  
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Regia Autonomă de Transport Craiova operează 20 de trasee, dintre care 3 pentru 
tramvai, puse în funcțiune în 1987, și lungi de 18,7 km, care fac legătura între cele 
două mari platforme industriale ale orașului, de la est la vest. Din acesta, 14,1 km se 
află în curs de reabilitare (între Peco Caracal și Depou), cu fonduri europene din POR 
2007-2013, concomitent cu modernizarea celor 14 tramvaie care vor circula pe întreg 
traseul.  
 
Restul de 14 trasee interne, distribuite uniform pe suprafața orașului și care fac 
legătura între zonele principale ale acestuia, sunt operate cu autobuze, grupate în 
două autobaze. La acestea, se adaugă 3 trasee rapide, efectuate cu autobuze de mare 
capacitate. Cele 173 de autobuze din dotare sunt de tip BMC, IVECO și Prestij 
(Mitsubishi) cu capacități de transport cuprinse între 30 și 70 locuri și autobuze de tip 
MAN (Lyon City, NL202, SL222), UDM 112, MERCEDES și BREDABUS cu capacități de 
transport de peste 100 locuri. O bună parte din autobuze au durata normală de 
funcționare depășită și generează costuri exorbitante cu întreținerea, circa 18% din 
parcul auto al regiei fiind inactiv din cauza vechimii și defectării vehiculelor. Cel mai 
vechi autobuz care încă se află în circulație datează din anul 1991.  
 
De asemenea, societatea dispune de un parc de 34 de tramvaie de capacitate medie, 
cu consumuri reduse, 16 dintre acestea fiind achiziționate în anul 2005. La nivel local 
se dorește, de asemenea, implementarea unui sistem electronic de urmărire prin 
sateliți artificiali a tuturor traseelor deservite de RAT. În anul 2010 s-a demarat 
montarea pe 80 autobuze și 27 tramvaie a sistemului de monitorizare GPS și de e-
ticketing. Numărul de stații de transport în comun din municipiu este de 269 pentru 
autobuz și 57 pentru tramvai. În fiecare stație de autobuz au fost montați stâlpi cu 
afișaj care arată traseele și frecvența cu care acestea trec prin zona respectivă, însă 
unii dintre aceștia sunt vandalizați periodic. O parte din stații au fost dotate cu afișaj 
electronic în cadrul proiectului MODERN, sistem care se dorește extins pe viitor.  
 
Prețul unui bilet pentru o călătorie în interiorul orașului este de 2 lei, iar pentru 
deplasarea în exterior (Ișalnița) de 3 lei. Se oferă reduceri de 50% la abonamentele 
pentru elevi, studenți și pensionari cu pensia de peste 1.000 de lei, și gratuități pentru 
persoanele cu handicap, pentru cele de peste 70 de ani și cele cu pensia sub 1.000 
lei/lună.  
 
Primăria Craiova a investit continuu în ultimii ani pentru înnoirea parcului auto (în anul 
2014 a fost contractată livrarea a 50 de autobuze noi, pe durata a 4 ani, investiția fiind 
de circa 15 mil. Euro, anterior fiind achiziționate autobuze second-hand, ultimele în 
anul 2009), pentru modernizarea căii de rulare a tramvaielor, pentru amenajarea de 
noi alveole pentru autobuze pe străzile modernizate, iar o parte din stații au fost 
modernizate de către sponsori, în condițiile în care Regia înregistrează profit, dar are 
datorii istorice de acoperit, fondurile pentru investiții fiind limitate.  
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Figura 33 - Harta traseelor de transport în comun din municipiul Craiova 

Sursa: RAT Craiova 
 
În total, compania a transportat în anul 2014, circa 13,5 mil. de pasageri, inclusiv cei 
care beneficiază de gratuități și reduceri, ceea ce corespunde unei medii de 37.000 de 
pasageri/zi (14% din populația stabilă a orașului). Numărul total de bilete și 
abonamente a ajuns în 2014, conform datelor INS, la 57,9 mil., în scădere cu 21,5% 
față de anul 2007, printre cauze numărându-se scăderea populației, a puterii de 
cumpărare a acesteia, creșterea parcului auto privat, a numărului de taximetre, 
calitatea precară a serviciilor de transport în comun, dar și sistarea transportului cu 
tramvaiul, pe durata lucrărilor de reabilitare a liniilor.  
 
Operatorul privat se ocupă de 4 trasee, pe care pune la dispoziție microbuze, 
respectiv. Acestea sunt Pasaj Electro-Cernele, Craiovița Nouă-Aeroport/Metro, 
Craiovița Nouă-Parc Romanescu-Spitalul Județean-Craiovița Nouă.  
 
În ceea ce privește activitatea de taximetrie, la nivelul municipiului Craiova au fost 
eliberate, inițial, peste 2.000 de autorizații, însă după modificarea legislației în 
domeniu, numărul acestora s-a redus treptat (prin expirare și stoparea emiterii de noi 
autorizații sau de prelungire a celor expirate), pentru a atinge pragul de 4 autorizații 
de taxi/1.000 de locuitori, ceea ce corespunde unui număr maxim de 1.000 – 1.100, la 
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populația stabilă a orașului. Peste 70% dintre autorizații sunt deținute de companii de 
profil, restul revenind persoanelor fizice autorizate și asociațiilor familiale. Prețul 
mediu de călătorie cu taxiul este de 1,4 lei/km.  
 
Transportul interurban este asigurat de o multitudine de companii private, care 
asigură legături rapide către diferite localități din județ, din țară și din străinătate, în 
condiții de calitate și de preț satisfăcătoare, dată fiind concurența acerbă dintre 
acestea. Traseele interne sunt concentrate în localitățile din județul Dolj, pe baza 
programului județean de transport aprobat de Consiliul Județean, precum și din 
regiunea Olteniei, dar acoperă și alte zone și centre urbane importante din țară 
(Timișoara, Arad, Deva, Târgu Mureș, Sibiu, Brașov, Ploiești, București, Constanța). 
Programul județean de transport public de persoane pentru perioada 2014 - 2019 
cuprinde 104 trasee, care asigură legătura centrelor urbane din județ cu majoritatea 
localităților rurale, dintre care 101 au fost atribuite și sunt operaționale. Cele mai mare 
număr de curse zilnice planificate se înregistrează pe traseele din zonele urbane 
funcționale ale orașelor: 

- Craiova-Podari-Gura Văii: 33; 
- Craiova-Malu Mare-Bratovoești: 29; 
- Craiova-Bratovoești-Mârșani-Brabeți: 27; 
- Craiova-Cernele-Breasta: 22; 
- Craiova-Sadova-Dăbuleni: 17; 
- Craiova-Șimnicu de Sus-Goiești: 16; 
- Craiova-Leu-Castranova: 16; 
- Craiova-Șimnicu de Sus-Duțulești: 15; 
- Craiova-Izvorul Rece-Ișalnița: 15; 
- Craiova-Coșoveni-Ghindeni: 15; 
- Craiova-Breasta-Predești: 15; 
- Craiova-Segarcea/Drănic-Nedeia: 14; 
- Craiova-Segarcea/Giurgița-Negoi: 13; 
- Craiova-Pielești-Preajba de Pădure: 12; 
- Craiova-Făcăi-Preajba: 11; 
- Craiova-Coțofenii din Față-Filiași: 10; 
- Calafat-Maglavit-Cetate: 10; 
- Craiova-Leu-Amărăștii de Jos: 10; 
- Craiova-Sadova-Dăbuleni: 10; 

La polul opus, cele mai puține curse zilnice sunt operate pe următoarele trasee: 
- Craiova-Ișalnița-Almăj: 3; 
- Craiova-Melinești-Tălpaș: 3; 
- Craiova-Ghercești-Ungureni: 1; 
- Craiova-Dobrotești-Nisipuri: 3; 
- Craiova-Celaru-Marotinu de Sus: 1; 
- Craiova-Gura Văii-Sălcuța: 2; 
- Craiova-Segarcea/Nedeia-Măceșu de Jos: 3; 
- Craiova-Segarcea/Bistreț/Covei: 2; 
- Craiova-Segarcea-Săpata: 3; 
- Craiova-Segarcea/Băilești/Moțăței/Caraula-Plenița: 2; 
- Craiova-Băilești-Seaca de Câmp: 1; 
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- Craiova-Giubega/Băilești-Catane: 3; 
- Craiova-Cioroiași-Băilești: 2; 
- Craiova-Cioroiași-Afumați: 1; 
- Craiova-Calafat/Piscu Vechi-Ghidici: 3; 
- Craiova-Galicea/Calafat-Piscu Vechi/Desa: 1; 
- Craiova-Radovanu-Unirea: 2; 
- Craiova-Giubega-Corlate: 3; 
- Craiova-Criva-Mârza: 2; 
- Craiova-Predești-Sopot: 3; 
- Craiova-Predești-Pleșoi: 3; 
- Craiova-Predești-Botoșești Paia: 3; 
- Craiova-Predești-Gogoșu: 2; 
- Craiova-Scăești-Secu: 1; 
- Filiași-Bodăiești-Melinești: 3; 
- Filiași-Scăiești-Secu/Grecești: 1; 
- Filiași-Scăiești-Busu: 1; 
- Băilești-Cârna/Giurgița-Bechet: 2; 
- Băilești-Rast-Plosca: 2; 
- Calafat-Maglavit/Unirea-Verbița: 3; 
- Calafat-Rast-Băilești: 1; 
- Calafat-Piscu Vechi-Ghidici: 3; 
- Calafat-Smârdan/Ciupercenii Noi-Desa: 3; 
- Calafat-Moțăței-Orodel: 3; 
- Calafat-Rast-Bechet: 2.  

Autogările din municipiul Craiova sunt: Craiova Nord Pelendava (Gară), Craiova Sud II 
ACOTP (Popoveni), Craiova Nord ACOTP (Bd. Decebal). Autogările din zona de nord se 
află în proximitatea Gării Craiova și permit transferul intermodal, chiar dacă acestea 
nu dispun de infrastructura necesară în acest sens. O problemă majoră la nivel 
județean este lipsa unui sistem de transport metropolitan și a unor facilități 
intermodale moderne, care să permită integrarea transportului în comun urban cu cel 
interurban, în termeni de politică de tarifare, de ticketing, de stații și grafice de 
transport. Principalul impediment în acest sens îl reprezintă lipsa unei autorități 
metropolitane de transport, atribuțiile fiind în prezent împărțite între municipalitate 
(pentru transportul din interiorul Craiovei) și Consiliul Județean, care licitează traseele 
între localități. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, aflat în curs de elaborare, va 
identifica modificările legislative, măsurile și investițiile necesare în acest sens.  
 
Cele mai deficitare legături sunt cele cu nordul Transilvaniei și Moldova, care necesită 
transferul în alt oraș. Pe plan extern, cele mai multe rute sunt orientate către Spania, 
Italia, Germania, Austria, Ungaria, dar și către Marea Britanie, Franța, Cehia, Suedia, 
Slovenia, Slovacia, Belgia, Grecia, Bulgaria sau Turcia. Cererea pentru traseele externe 
e ridicată, dat fiind numărul mare de doljeni care lucrează în străinătate.  
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2.7. Infrastructura tehnico-edilitară 
 

2.7.1. Infrastructura de apă și apă uzată 
 
La nivelul anului 2013, 57 de unități administrativ-teritoriale din județul Dolj 
dispuneau de sistem centralizat de alimentare cu apă, dintre care toate cele 7 orașe și 
un număr de 50 de comune. În comparație cu anul 2007, se observă o creștere a 
numărului de comune cu sisteme de alimentare cu apă potabilă cu 36, pe fondul 
investițiilor realizate în acest sens de la bugetul local, de stat, dar și din fonduri 
europene destinate dezvoltării rurale și mediului. În acest context, lungimea rețelei 
simple de distribuție a apei potabile de la nivel județean a crescut cu 89,3%, până la 
1.794,7 km, aceasta fiind extinsă cu 62,9 km (+10,8%) în orașe, care au beneficiat de 
finanțări din POS MEDIU 2007-2013 în acest sens, respectiv cu 783,7 km (+482,8%) în 
mediul rural. Capacitatea totală a instalații de producere a apei potabile de la nivel 
județean era, în anul 2013, de 451.752 mc/zi, în creștere cu 7,8% față de anul 2007, 
pe fondul construcției de noi stații de tratare în localitățile rurale unde au fost extinse 
rețelele de alimentare.  
 
În ceea ce privește cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din județ, 
aceasta a scăzut cu 24,4%, în perioada 2007-2013, până la 32,43 mil. mc. Deși a scăzut 
la rândul lui cu 10%, consumul casnic a reprezentat 89% din total, iar cel non-casnic 
(pentru industrie, instituții publice) a reprezentat 11%, în scădere cu 67,1% față de 
2007. Scăderea consumului de apă potabilă poate fi pusă pe seama mai multor factori: 
scăderea populației și a puterii de cumpărare a acesteia, declinul activității industriale 
și modernizarea proceselor de producție etc. De remarcat este și faptul că ponderea 
cantităților distribuite către consumatorii cu apometre a scăzut în acest interval de la 
78,1% la 73,7%.   
 
Comunele din județul Dolj care nu dispuneau, la nivelul anului 2013, de sistem 
centralizat de alimentare cu apă erau: Afumați, Almăj, Amărăștii de Sus, Bârca, 
Botoșești-Paia, Brabova, Bratovoești, Bulzești, Calopăr, Cârna, Carpen, Cerăt, 
Cernătești, Ciupercenii Noi, Coșoveni, Daneți, Dobrești, Fărcaș, Galiciuica, Ghidici, 
Gighera, Gângiova, Giurgița, Gogoșu, Goicea, Grecești, Întorsura, Lipovu, Măceșu de 
Sus, Măceșu de Jos, Melinești, Mârșani, Negoi, Orodel, Ostroveni, Pielești, Piscu Vechi, 
Pleșoi, Podari, Poiana Mare, Predești, Radovan, Rojiște, Sălcuța, Siliștea Crucii, Șimnicu 
de Sus, Sopot, Tălpaș, Teasc, Terpezița, Unirea, Valea Stanciului, Vela și Verbița. 32 
dintre acestea au peste 2.000 de locuitori (Afumați, Bârca, Bratovoești, Calopăr, 
Carpen, Cerăt, Ciupercenii Noi, Coșoveni, Daneți, Dobrești, Fărcaș, Ghidici, Gighera, 
Gângiova, Goicea, Lipovu, Melinești, Mârșani,  Negoi, Orodel, Ostroveni, Pielești, Piscu 
Vechi, Podari, Poiana Mare, Predești, Rojiște, Sălcuța, Șimnicu de Sus, Teasc, Unirea, 
Valea Stanciului) prin urmare vor trebui să beneficieze de alimentare cu apă până la 
orizontul anului 2018, pentru a evita procedura de infringement pe Directiva 
98/83/CEE. Pe de altă parte, chiar și în comunele ți orașele mici care dispun de sisteme 
centralizate, acestea acoperă doar o mică parte din teritoriu, multe cartiere sau chiar 
sate întregi fiind neracordate.  
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Din anul 2013 s-au mai realizat lucrări de înființare a rețelei de distribuție a apei 
potabile în mai multe comune din județ, singurele în care această problemă era încă 
nerezolvată, la începutul anului 2015, fiind Afumați, Brabova, Carpen, Dobrești, 
Fărcaș, Gogoșu, Pleșoi, Radovan, Sălcuța, Sopot, Tălpaș, Terpezița și Vela. 
 
Astfel, la nivelul anului 2013, doar 332.332 dintre locuitorii județului Dolj erau 
deserviți de sisteme centralizate de alimentare cu apă, ceea ce reprezintă doar 50,3% 
din populația stabilă a acestuia, procent mult mai ridicat în comparație cu cel de la 
nivel regional (49,5%), dar inferior mediei naționale (61,3%).  
 

 
Figura 34 - Ponderea locuințelor care dispun de instalație de alimentare cu apă potabilă, pe UAT, la nivelul 

anului 2011 

Sursa: INS, Rezultatele definitive ale RGPL 2011 
 

La nivel de UAT, se observă faptul că ponderea cea mai redusă a locuințelor care sunt 
conectate la apă potabilă, fie din surse centralizate, fie din surse proprii, înregistrează 
valori cele mai reduse în partea de vest și de sud a județului, unde nu există rețele 
centralizate, populația este îmbătrânită, iar fondul de locuințe învechit și de slabă 
calitate. Comunele cele mai dezavantajate din această perspectivă sunt Botoșești-
Paia, Grecești, Carpen, Brabova, Sopot, Pleșoi, Terpezița, Sălcuța, Lipovu, Negoi, 
Goicea și Teslui (sub 15% din fondul locuit conectat la apă). La polul opus regăsim în 
general orașele și o serie de comune mai dezvoltate sau aflate în apropierea centrelor 
urbane, unde s-au construit locuințe noi și s-au extins rețelele de utilități (Maglavit, 
Cetate, Plenița, Brădești, Ișalnița, Cârcea, Malu Mare, Coțofenii din Față, Brădești, 
Bucovăț, Călărași etc.).  
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În ceea ce privește sistemul centralizat de canalizare, acesta exista, la nivelul anului 
2013, doar în 12 unități administrativ-teritoriale din județ, respectiv în 6 orașe și 6 
comune. În perioada 2007-2013, acesta a fost extins în 4 comune, precum și în 
localitățile urbane. Prin urmare, lungimea rețelei simple de canalizare din județ a 
crescut de la 550,4 la 626,2 km (+13,8%).  
 
Singurul oraș din județ care nu dispune de rețea centralizată de canalizare este 
Dăbuleni, iar orașele Bechet și Segarcea au o rețea care acoperă doar o mică parte din 
teritoriul urban. Pe de altă parte, singurele comune care beneficiază de sistem de 
canalizare sunt Cetate, Drăgotești, Goiești, Ișalnița, Plenița și Vârvoru de Jos, acestea 
fiind înființate, cu o singură excepție, în ultimii 4-5 ani. Prin urmare, doar 311.778 de 
locuitori ai județului Dolj (+25,3% față de anul 2007), adică 47,3% din total erau 
deserviți, la nivelul anului 2013, de sisteme de canalizare centralizate, peste media 
națională (46,4%) și regională (38,3%). Conform Directivei 91/271/CEE, toate 
localitățile din județ cu peste 2.000 de locuitori de echivalenți, trebuie să beneficieze 
de rețele de canalizare și de stații de epurare, în caz contrar existând risc de 
infringement din partea Comisiei Europene.  
 

 
Figura 35 - Ponderea locuințelor dotate cu instalație de canalizare, la nivel de UAT, în anul 2011 

Sursa: INS, Rezultatele definitive ale RGPL 2011 
 
Analiza la nivel de UAT reflectă că ponderea cea mai scăzută a locuințelor dotate cu 
instalație de canalizare se înregistrează în comunele din vestul și sudul județului, cele 
care au cel mai scăzut nivel de dezvoltare socio-economică. Dintre acestea putem 
enumera comunele Verbița, Carpen, Seaca de Pădure, Botoșești-Paia, Brabova, Vela, 
Sălcuța, Terpezița, Cernătești, Sopot, Pleșoi, Lipovu etc. La polul opus, regăsim 
centrele urbane și o serie de comune din jurul acestora, cu un fond locativ mai nou, 
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precum Podari, Țuglui, Cârcea, Malu Mare, Ișalnița, Călărași. În perioada 2007-2013, 
la nivel județean s-a implementat proiectul ”Extinderea și modernizarea infrastructurii 
de apă și apă uzată în județul Dolj”, co-finanțat din POS MEDIU, investițiile aferente 
acestuia fiind de 630 mil. lei/150 mil. Euro. Lucrările de investiții din aria proiectului 
acoperă 9 sisteme zonale de alimentare cu apă și canalizare, urmând ca investițiile să 
se realizeze în următoarele localități: Craiova, Calafat, Băilești, Călărași, Bechet, Filiași, 
Segarcea, Poiana Mare, Dăbuleni. Acesta va avea ca și rezultat asigurarea de servicii 
de calitate de alimentare de apă și de canalizare pentru 99% dintre locuitorii zonei 
vizate, prin conectarea a 16.500 de noi gospodării la rețeaua de apă, reducerea 
costurilor de operare pentru compania regională de apă, precum și pentru 
gospodăriile care își asigură necesarul de apă din surse proprii. Propriu, lucrările au 
vizat: 

 realizarea conductei de aducțiune Calafat-Poiana Mare, canale colectoare de 
transfer ape uzate Ciupercenii Vechi – SE Calafat, Poiana Mare – SE Rastu Nou, 
Băilești – SE Rastu Nou, Dăbuleni – Călărași – SE Bechet, Segarcea – SE Cerăt 
(33,5 mil. Euro);  

 pentru municipiul Craiova: reabilitarea Stației de Tratare Ișalnița, a 34 km de 
rețea de apă, precum și extinderea cu 1,6 km și reabilitarea a 68 km de rețea 
de canalizare, realizarea de stații de pompare a apelor uzate noi și a unei 
conducte de refulare (38,2 mil. Euro); 

 extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în 
orașul Filiași – branșament nou la aducțiunea Izvârna, extinderea rețelei de 
alimentare cu apă pe 18 km, extinderea rețelei de canalizare pe 31,5 km și 
reabilitarea rețelei pe 3,4 km, executare stații de pompare ape uzate noi și 
reabilitarea stației de epurare Filiași (14,2 mil. Euro); 

 reabilitare captare cu criburi din Dunăre, reabilitare stație de tratare Calafat și 
instalație eliminare fosfor Stație de epurare (7,4 mil. Euro); 

 executarea unei gospodării de apă, a unei conducte de aducțiune Calafat – 
Ciupercenii Vechi, înființarea unei rețele de distribuție a apei pe 13,8 km și a 
rețelei de canalizare pe 12,6 km în comuna Ciupercenii Vechi, realizarea de 
stații pompare ape uzate noi (4,2 mil. Euro); 

 reabilitare și extindere front de captare, modernizare gospodărie de apă cu 
instalație de tratare apă, reabilitare rețele de apă și canalizare, reabilitarea 
rețelei de apă pe 5,6 km, extinderea rețelei de apă pe 6 km și, extinderea 
rețelei de canalizare cu 37,2 km, executare stații de pompare ape uzate noi în 
municipiul Băilești (11,1 mil. Euro); 

 executare gospodărie de apă, extinderea rețelei de apă pe 40,7 km, respectiv 
extinderea rețelei de canalizare cu 40,2 km, realizarea de stații de pompare 
uzate noi în comuna Poiana Mare (12,4 mil. Euro); 

 înființare rețea de canalizare pe 43,8 km și executare stații de pompare ape 
uzate noi în orașul Dăbuleni (6,8 mil. Euro); 

 extindere front de captare, gospodărie de apă, rețea de alimentare cu apă pe 
10,4 km și de canalizare pe 20,9 km în comuna Călărași (4,2 mil. Euro); 

 extindere front de captare, gospodărie de apă, rețea de alimentare cu apă pe 
27,4 km și de canalizare pe 6,2 km, executare stații de pompare ape uzate noi 
în orașul Bechet (5,9 mil. Euro); 
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 executare front de captare puțuri, stație de tratare apă, gospodărie de apă cu 
instalație de tratare apă și aducțiune, extindere rețele de alimentare cu apă pe 
13,4 km, reabilitare rețea de apă pe 15 km, extindere rețea de canalizare pe 
34,9 km, reabilitare rețea de canalizare pe 2,1 km, executare stații de pompare 
ape uzate în orașul Segarcea (12,3 mil. Euro).  

 
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a fost creată în anul 2007 ca operator regional de 
apă și canalizare în Județul Dolj și este deținută de autoritățile locale membre ale 
Asociația de Dezvoltare Oltenia (A.D.I. Oltenia). Asociația are 102 membri, dintre care 
100 UAT din județul Dolj și 2 din județul Gorj.  
 
Pentru perioada 2014-2020, Master Planul Județean de Apă și Apă Uzată prevede 
investiții de circa 315 mil. Euro, atât în mediul urban, cât și rural. Printre cele mai 
importante dintre acestea putem menționa: 

- extinderea de stații de epurare a apelor uzate: Cerăt, Bechet și Rast; 
- construcția de noi stații de epurare a apelor uzate pe clustere: Almăj – 

Coțofenii din Față – cu deversare în râul Jiu; Coțofenii din Dos – Scăești  - 
cu deversare în Jiu; Mischii – Ghercești – Pielești – cu deversare în râul 
Teslui; 

- extindere rețele de apă și canalizare în localitățile: Craiova, Calafat, Sadova, 
Maglavit, Ostroveni, Poiana Mare, Piscu Vechi, Cerăt, Malu Mare, Bucovăț, 
Ciupercenii Noi, Ghercești, Rast, Cârcea, Pielești, Mischii, Almăj, Coțofenii 
din Față, Coțofenii din Dos, Scăești, Lipovu, Bechet; 

- realizarea firului II al aducțiunii de apă Izvârna.  
Aducțiunea Izverna este importantă pentru partea de nord a județului, unde 
exploatările petroliere au condus la poluare apelor freatice, sursele de apă potabilă 
de calitate fiind restrânse.  
 

2.7.2. Infrastructura de producere, transport și distribuție a energiei electrice și 
termice  
 
Infrastructura de transport a energiei electrice de la nivelul județului Dolj este 
administrată de CNTEE TRANSELECTRICA S.A. și cuprinde următoarele facilități 
principale: 

- LEA 400 kV Țânțăreni-Kozlodui – care asigură exportul de energie electrică 
în Bulgaria; 

- LEA 400 kV Slatina-Porțile de Fier; 
- LEA 220 kV Calafat-Cetate-Porțile de Fier; 
- LEA 220 kV Ișalnița-Grădiște; 
- LEA 220 kV Ișalnița-Craiova Nord-Slatina; 
- LEA 220 kV Craiova Nord-Turnu Măgurele; 
- LEA 220 kV Craiova Nord-Sărdănești; 
- Stații de transformare 220/110 kV: Calafat, Cetate, Craiova Nord, Ișalnița.  

Infrastructura de distribuție a energiei electrice este administrată de către compania 
privată CEZ. Rețeaua a fost modernizată continuu în ultimii ani, dar rămâne, în 
proporție de peste 80%, uzată și insuficientă. În prezent, circa 30% din energia care 
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intră în rețeaua din Dolj este pierdută, atât ca urmare a pierderilor tehnologice, cât și 
a furturilor, care sunt mai frecvente ca în alte zone ale țării.  
 
O altă problemă majoră, mai ales în municipiul Craiova și în celelalte zone urbane din 
județ, este lipsa unui sistem de canalizație subterană pentru cablurile care se întind 
între stâlpii de iluminat și pe fațadele clădirilor. Estimările indică faptul că rețeaua 
metropolitană ar trebui să aibă circa 1.000 km lungime și să coste circa 65 mil. Euro, 
conform unui studiu de fezabilitate recent elaborat.  
 
În ceea ce privește sistemele centralizate de termoficare din județ, unul singur mai 
este în funcțiune în prezent, respectiv cel din municipiul Craiova, cel din Calafat fiind 
abandonat în anul 2010, iar cele din restul orașelor din județ anterior acestui moment. 
Sistemul centralizat de termoficare din municipiul Craiova este administrat de S.C. 
TERMO CRAIOVA S.R.L., companie aflată în subordinea municipalității, și cuprinde 
următoarele elemente: 

- 16 centrale termice de zonă; 
- 36 de centrale termice de bloc; 
- 106 puncte termice alimentate de CET II; 
- 480 km de rețea secundară de distribuție a energiei termice. 

După anul 2007, s-a trecut la transformarea centralelor termice în puncte termice 
automatizate, dotate cu sisteme SCADA, 30% dintre acestea trecând printr-un astfel 
de proces. Centralele termice din municipiu funcționează pe bază de gaze naturale.  
 
În ceea ce privește CET II, aceasta este relativ nouă, fiind finalizată în anul 1989, și 
funcționează pe cărbunele extras în bazinul Olteniei, cu două grupuri energetice cu o 
capacitate de 270 MW. Între timp, centrala a investit semnificativ în protecția 
mediului, ultimele lucrări pentru instalația de desulfurare fiind realizate cu fonduri 
europene, dar și în reabilitarea și modernizarea unui bloc energetic, a cazanelor etc.  
 
La nivelul anului 2013, 431 de asociații de locatari, din 2.867 de blocuri de locuințe 
erau racordate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, ceea ce 
reprezintă peste 82% dintre apartamentele din municipiu (față de o medie națională 
de 46%), la care se adăugau 483 de instituții publice și societăți comerciale. Circa 18% 
dintre consumatori sunt arondați la centralele termice, iar restul la punctele termice 
din oraș.  
 
În anul 2015, S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. a intrat în procedura de insolvență, la 
solicitarea COMPLEXULUI ENERGETIC OLTENIA, cel care administrează CET II, pentru 
o datorie de aproape 70 de mil. Euro în contul energiei termice furnizate. Printre 
cauzele insolvenței se pot enumera debitele mari ale asociațiilor de proprietari, 
costurile mari de operare, uzura rețelei de distribuție, întârzierile în încasarea 
subvențiilor de la municipalitate etc.   
 
În perioada 2007-2014, numărul de apartamente branșate la sistemul centralizat de 
termoficare din municipiul Craiova a scăzut cu 7%, până la 62.700, însă acesta continuă 
să reprezinte singura sursă de încălzire și apă caldă peste 165.000 de locuitori (peste 
jumătate din total). În comparație cu alte municipii mari din țară (de ex. Cluj-Napoca), 
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unde majoritatea apartamentelor s-au debranșat de la sistemul de termoficare pentru 
a se dota cu centrale termice proprii pe bază de gaze naturale, municipiul Craiova nu 
s-a confruntat cu un val de debranșări de la rețea.  
 
Prețul de furnizare al energiei termice la nivelul municipiului Craiova era, la finalul 
anului 2014, de 262 de lei pentru punctele termice, respectiv de 335 pentru centralele 
termice, iar cel de facturare către populație de 221 de lei, diferența fiind 
subvenționată de către municipalitate. În același an, cantitatea de energie termică 
produsă în centrale a fost de 19.487 Gcal, iar cea produsă în puncte termice a fost de 
321.482 Gcal. În comparație cu anul 2007, cantitatea de energie termică livrată 
consumatorilor a scăzut cu 26,3%, aceasta fiind influențară de condițiile meteo, dar și 
de scăderea numărului de apartamente branșate la rețea, a numărului de locuitori etc.  
 

 
Figura 36 - Cantitatea de energie termică livrată consumatorilor din municipiul Craiova, în perioada 2007-2014 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
Începând cu anul 2012, s-a discutat preluarea rețelei de termoficare de către 
Complexul Energetic Craiova, însă unii dintre acționarii companiei de producere a 
agentului termic s-au opus, date fiind investițiile de aproape 100 mil. Euro necesare 
doar modernizarea rețelei de distribuție a agentului termic din municipiu, la care se 
adaugă cele de pe componenta de producție. O altă soluție vehiculată este cea a 
concesionării serviciului de furnizare a energiei termice către o companie privată, 
concomitent cu falimentul actualului operator și cu trecerea la contorizarea 
individuală, și încheierea unui parteneriat cu Complexul Energetic Oltenia, care 
dorește să construiască un nou bloc energetic pe gaz la CET II.  
 

2.7.3. Infrastructura de distribuție a gazelor naturale 
 
La nivelul anului 2013, doar 11 localități din județul Dolj (2 orașe și 9 comune) 
beneficiau de rețele de alimentare cu gaze naturale, toate fiind amplasate în jurul 
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centrelor urbane Craiova și Filiași. Comunele în cauză sunt Brădești, Cârcea, Coșoveni, 
Ghercești, Ișalnița, Melinești, Mischii, Pielești și Podari, rețelele din Brădești și 
Ghercești fiind inaugurate după 2007. În acest context, lungimea rețelei de distribuție 
a gazelor naturale din județ a ajuns, în 2013, la 662,3 km, în creștere cu 13,1% față de 
2007, pe fondul investițiilor realizate de către operatorii din domeniu sau de către 
autoritățile locale.  
 
Infrastructura de transport a gazelor naturale din județ este administrată de compania 
de stat TRANSGAZ și cuprinde o conductă care unește depozitul de la Ghercești (cu o 
capacitate de 0,15 md. mc) de municipiul Craiova, orașul Filiași și nodul din zona 
Hurezani-Turburea, deservind, prin urmare, doar nordul județului. Operatorul 
plănuiește să construiască o nouă conductă de gaze cu Dn 500 mm, care să unească 
municipiul Craiova de Calafat, prin localitățile Cârcea, Malu Mare, Ghindeni, Teasc, 
Calopăr, Segarcea, Cerăt, Giurgița, Urzicuța, Afumați, Băilești, Rast, Ghidici, Piscu 
Vechi și Poiana Mare, ceea ce ar putea contribui la relansarea economică a zonei de 
sud și vest a județului. 
 
Rețeaua de distribuție a gazelor naturale este administrată de către operatori privați, 
cel mai important fiind GDF SUEZ. Infrastructura de distribuție a gazelor naturale este 
nouă în majoritatea comunelor din județ, excepție făcând municipiul Craiova, unde 
sunt încă necesare lucrări de înlocuire a conductelor și a branșamentelor.  
 

 
Figura 37 – Cantitatea (mii mc) de gaze naturale livrate în județul Dolj, pe tipuri de consumatori, în perioada 

2007-2013 

Cantitatea de gaze naturale distribuită consumatorilor din județ a fost, în 2014, de 
89,4 mil. mc., în scădere cu 65% față de anul 2007, pe fondul dispariției unor 
consumatori industriali mari, precum Combinatul Doljchim Ișalnița, închis în anul 
2010, și care consuma peste 75% din gazele livrate în județ, principala materie primă 
pentru producția de îngrășăminte chimice. În schimb, consumul casnic a crescut cu 
9,9% în acest interval, pe fondul branșării de noi consumatori și a extinderii rețelei, 
tendință care va continua și pe viitor.  
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2.7.4. Infrastructura de telecomunicații și telefonie mobilă 
 
Infrastructura de telecomunicații din județul Dolj s-a îmbunătățit semnificativ în 
ultimii ani, pe fondul investițiilor private realizate de operatorii din domeniu.  
 
În domeniul telefoniei mobile, gradul de acoperire al județului cu servicii de voce și de 
date 3G este de 100% pentru toți cei 3 operatori principali (VODAFONE, ORANGE, 
TELEKOM),  în timp ce servicii 4G sunt oferite doar în municipiul Craiova și în jurul 
acesteia (pe o distanță de maxim 20 km). Dacă în orașe calitatea acoperirii este 
excelentă, aceasta scade pe măsura depărtării de acestea.  
 
Telefonia fixă a înregistrat un declin semnificativ în ultimii ani, o dată cu expansiunea 
celei mobile. Totuși, concurența dintre diferiții operatori a făcut ca serviciile să crească 
în calitate și să înregistreze prețuri tot mai competitive, accesibile pentru populație și 
agenții economici, situație similară cu cea de pe piața serviciilor de cablu TV, care 
acoperă peste 90% dintre gospodăriile din județ.  
 
Conform Strategiei Naționale de Broadband, județul Dolj se încadrează în categoria 
județelor cu o pondere ridicată a populației care acces la internet în bandă largă (peste 
60%), împreună cu județe mai dezvoltate din România, precum Brașov, Constanța, 
Timiș, Sibiu etc. Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii NGN indică următoarea 
stare de fapt la nivel județean cu privire la gradul potențial de acoperire al diferitelor 
tipuri de conexiuni la internet în bandă largă: 

- xDSL: 91% (67% la nivel național); 
- VDSL: 0% (17%); 
- FTTP: 41% (55%); 
- HFC DOCSIS 3.0.: 0% (26%); 
- WIMAX: 58% (57%); 
- HSPA: 100% (100%); 
- LTE: 42%.  

 
Totuși, la nivelul județului există încă o serie de localități rurale cu acces deficitar la 
internetul în bandă largă, ca urmare a faptului că numărul mic de clienți de la nivelul 
acestora a făcut inatractivă realizarea de investiții private. Acestea sunt însă cuprinse 
în proiectul RO-NET finanțat cu fonduri europene și vor beneficia, în curând, de 
infrastructură broadband modernă. Localitățile vizate de aceste investiții sunt: 
Urzicuța, Cleanov, Salcia, Ciutura, Vârvor, Izvoare, Carpen, Pleșoi, Catanele Noi, Seaca 
de Pădure, Ciocănești, Călugărei, Brabova, Urzica Mare, Criva, Rasnicu Oghian, 
Căciulatu, Vârvoru de Jos, Mârza, Răchita de Jos, Mărăcinele, Dobromira, Urdinița, 
Gogoșu, Gabru, Cornița, Domnu Tudor, Foișor, Târnava, Răchita de Sus, Pisculeț.  
 
Cu toate acestea, numărul de utilizatori ai calculatorului și ai internetului este încă 
scăzut (sub 50% din populația totală), mai ales în mediul rural, unde populația este 
îmbătrânită și nu are competențe în acest sens. În mod similar, IMM-urile din județ 
folosesc într-o mică proporție Internetul, iar serviciile public on-line sunt accesate de 
o parte mică a populației. Spre exemplu, plata on-line a taxelor și impozitelor locale 
este asigurată doar de Primăria Craiova.  
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Consiliul Județean Dolj, în calitate de lider de proiect, derulează în prezent trei 
investiții cu finanțare obținută prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea 
Competitivității Economice“, cu o valoare cumulată de circa 19 mil. lei: „Sistem 
informatic geografic de management agricol la CJ Dolj și UAT-uri“, „Implementarea 
unui sistem integrat de e-administrație la nivelul CJ Dolj și al unor UAT-uri din județul 
Dolj“ și „Sistem informatic integrat privind gospodăriile și exploatațiile agricole din 
județul Dolj“. proiectele vor conduce la implementarea Registrului Agricol în format 
electronic, la realizarea inventarului digital al terenurilor de pe raza unităților 
administrativ-teritoriale partenere și la corelarea acestuia cu informațiile din Registrul 
Agricol și cu situațiile privind impozitele și taxele locale. 
 

2.8. Economie și turism  
 

2.8.1. Principalii indicatori macroeconomici ai județului Dolj 
 
Din punct de vedere economic, Doljul se înscrie în categoria județelor dezvoltate ale 
României, acesta fiind plasat pe locul 9 din perspectiva PIB în valori absolute, cu o 
contribuție de 2,5% la PIB național și cu 31,5% la cel regional, fiind astfel cel mai 
important pol economic din partea de sud-vest a României.  
 
În perioada 2007-2012, în pofida contextului economic defavorabil, generat de criza 
economică și financiară globală, PIB județean a avut o evoluție pozitivă (exceptând 
stagnarea din anul 2009), în termeni nominali creșterea fiind de 39,2%, peste cea 
înregistrată la nivel regional (+38,3%), dar sub ritmul de creștere de la nivel național 
(+42,7%). Pe de altă parte, dacă datele sunt privite în termeni comparabili ai puterii 
de cumpărare standard, în monedă europeană, ritmul de creștere al PIB județean a 
fost, în același interval, de doar 4,8%, peste media regională (+3,3%), dar mult sub cea 
de la nivel național (+15,1%).  
 

 
Figura 38 - Evoluția PIB județean nominal, în valori absolute și PIB județean în prețuri curente, în perioada 

2007-2012 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

PIB județean în valori nominale (mil. 
Lei)

PIB județean în prețuri curente (mil. 
Euro)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

95 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online, și EUROSTAT Database 
 
 

În ceea ce privește indicatorul PIB/locuitor (PPS), acesta atingea în anul 2012, ultimul 
pentru care există date statistice, valoarea de 10.600 Euro/locuitor, sub media 
regională (10.700 Euro) și cea națională (14.000 Euro). Deși față de anul 2007, 
PIB/locuitor a crescut, în termeni comparabili ai puterii de cumpărare cu 29,3% (față 
de o rată medie de creștere de 30,5% la nivel regional și de 30,8% la nivel național), 
județul Dolj rămâne una dintre zonele cele mai sărace ale Europei, atingând doar 40% 
din media U.E. – 28 (față de 32%, în 2007).  
 
De asemenea, trebuie remarcat faptul că dinamica economiei județului Dolj este 
inferioară județelor cu o contribuție importantă la PIB național, precum Timiș, Cluj, 
Brașov sau Constanța, care au beneficiul unei accesibilități mai facile la piețele mari 
de desfacere din Europa Centrală și de Vest, respectiv Asia, atrăgând un număr mare 
de investitori în domenii cu valoare adăugată ridicată.  
 

 
Figura 39 – Evoluția PIB per locuitor (PPS), în Euro, în perioada 2007-2012, la nivelul județelor celor mai 

dezvoltate economic din România 

Sursa: EUROSTAT Database 
 

2.8.2. Structura economiei județene  
 
Județul Dolj a avut, în mod tradițional, un profil industrial-agrar, dezvoltat mai ales în 
perioada comunistă, urmat de o tranziție către sectorul serviciilor, în ultimii 20 de ani. 
Astfel, la nivelul anului 2012, 49,7% din valoarea adăugată brută generată la nivel 
județean a fost asigurată de sectorul terțiar (al serviciilor), 33,1% de cel secundar 
(industrial), 9,4% de construcții și doar 7,8% de agricultură. În comparație cu structura 
economiei regionale și naționale, se remarcă o pondere mai ridicată și în continuă 
creștere a sectorului primar (agricol), contrat tendinței de la nivel național. De 
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asemenea, comparație cu structura economiei naționale, relevă o pondere mai 
scăzută a sectorului serviciilor, cel care are cea mai ridicată valoare adăugată și un 
nivel de remunerare peste medie, în favoarea sectoarelor primar și secundar, cu 
performanțe mai reduse, situație specifică regiunilor subdezvoltate economic, ceea ce 
explică și disparitățile în ceea ce privește nivelul PIB/locuitor. De altfel, și în comparație 
cu anul 2007, se poate observa o scădere a sectoarelor de construcții și servicii, cele 
mai afectate de criza economică globală, în favoarea agriculturii și industriei, susținute 
de subvenții, de resursele agricole extensive din zonă, respectiv de exporturi.  
 
 

 
Figura 40 - Structura valorii adăugate brute, pe principalele sectoare ale economiei naționale, în perioada 

2007-2012 

Sursa: EUROSTAT Database 
 

2.8.2.1. Sectorul primar (agriculturii, silviculturii și pescuitului) 
 
Sectorul primar are o contribuție importantă tradițională la economia județului Dolj, 
în condițiile în care 79% din suprafața acestuia este reprezentată de terenuri agricole, 
iar 48% dintre locuitori trăiesc în mediul rural, zona rurală acoperind peste 90% din 
teritoriul județean. Valoarea producției agricole realizate în județul Dolj s-a cifrat, în 
anul 2013, la circa 590 de mil. de Euro (30,2% din valoarea înregistrată la nivel regional 
și 3,4% din cea de la nivel național), conform estimărilor INS, dintre care 77,7% a 
provenit din sectorul vegetal, 21,4% din cel zootehnic și 1,6% din sectorul de servicii 
agricole. Față de anul 2007, se constată o creștere nominală de 113,9% a acestui 
sector, ceea ce confirmă creșterea ponderii sale în PIB județean. La nivelul anului 2013, 
în județul Dolj funcționau 544 de întreprinderi cu profil agricol, în creștere cu peste 
43% față de anul 2007, dintre care 2 aveau peste 250 de salariați.  
 
Conform datelor EUROSTAT, 50% din populația ocupată a județului Dolj activa, la 
nivelul anului 2012, în sectorul agricol, procent similar cu cel înregistrat în anul 2007 
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(50,9%). În altă ordine de idei, acest sector generează doar 7,8% din PIB județean (față 
de 5,3% în 2007), ceea ce relevă faptul că productivitatea muncii în acest domeniu 
este de doar 15,7% din cea a celorlalte sectoare. Din cele 148.000 de persoane active 
în acest domeniu, doar 3.000 au statutul de salariat, restul fiind persoane ocupate 
informal, care practică agricultura de subzistență, cu mijloace rudimentare, cel mai 
adesea pe exploatații individuale de câteva hectare, în vederea asigurării 
autoconsumului. Această situație este specifică mai ales zonelor rurale, unde 
ponderea populației ocupate în agricultură este de 81%, pe fondul slabei diversificări 
a economiilor locale. Spre comparație, în mediul rural, doar 8% din populație mai este 
ocupată în agricultură,  procent care coboară la 3% în cazul municipiului Craiova, care 
are cea mai diversificată structură economică.  
 
În conformitate cu datele INS, județul Dolj dispunea, în anul 2013, de 585.135 ha de 
terenuri agricole, dintre care 95,7% se află în proprietate privată. Față de anul 2007, 
suprafața agricolă a rămas aproape neschimbată (-88 ha), în lipsa unor presiuni de 
expansiune imobiliară majore, mai ales pe durata crizei financiare. Dintre acestea, 
83,5% sunt terenuri arabile, 11,9% pășuni, 0,5% sunt fânețe, 2,9% sunt vii, iar 1,2% 
livezi. Prin urmare, județul are un profil preponderent cerealier, creșterea animalelor 
fiind o activitate secundară, situație tipică pentru județele de câmpie din România.  
 

 
Figura 41 - Modul de utilizare a suprafețelor agricole din județul Dolj, în anul 2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
În anul 2013, la nivelul județului Dolj, au fost cultivate 434.397 ha (circa 89% din 
terenurile arabile existente), dintre care 71,5% cu cereale boabe (grâu, orz, orzoaică, 
porumb), 0,5% cu leguminoase boabe (mazăre, fasole), 18,4% cu plante uleioase 
(floarea-soarelui, rapiță), 0,7% cu cartofi, 6% cu furaje verzi, iar restul cu legume de 
câmp, tutun etc. Se remarcă dispariția aproape completă a suprafețelor cultivate cu 
plate textile (precum cânepa), cu orez, soia, plante medicinale, sfeclă de zahăr etc., 
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care au o valoare adăugată mare. Suprafața de teren arabil în repaus a fost de circa 
42.825 ha, ceea ce reprezintă 11% din totalul suprafețelor arabile existente în județ.  
 

 
Figura 42 - Structura suprafețelor cultivate din județul Dolj, pe tipuri de plante, în anul 2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
În comparație cu anul 2007, se constată o creștere a suprafețelor cultivate cu 8,6% 
(+34.000 de hectare), concomitent cu reducerea suprafețelor aflate în repaus cu circa 
33,3%, în primul ca urmare a creșterii valorii subvențiilor pentru fermieri și a 
posibilității accesării de fonduri europene pentru extinderea și modernizarea 
exploatațiilor agricole. Peste 48.000 de cereri de subvenție pentru producția vegetală, 
în valoare de peste 60 mil. Euro, sunt depuse anual la APIA Dolj. Pe culturi, s-a 
înregistrat o creștere a suprafețelor cultivate cu leguminoase pentru boabe (de 10 ori), 
cu orz (+285%), cu floarea soarelui (+238%),  cu furaje verzi (+25,9%), în defavoarea 
grâului (-4,5%), a porumbului (-15,4%), a rapiței (-67,4%). Totuși există încă localități 
cu suprafețe extinse în repaus, altele decât cele pentru care se primesc subvenții în 
acest sens, precum: Terpezița, Seaca de Pădure, Sadova, Ostroveni, Gogoșu, 
Drăgotești, Bistreț, Filiași, Cârcea, Cârna, Coșoveni, Daneți, Ciupercenii Noi, Orodel, 
Pielești, Teslui, Valea Stanciului (peste 1.000 ha fiecare). Printre cauze se pot regăsi 
îmbătrânirea populației rurale și abandonarea treptată a practicării agriculturii de 
subzistență, dar și lipsa unor investitori și a unor structuri asociative care să lucreze 
respectivele terenuri.  
 
Din perspectiva suprafețelor arabile cultivate, județul Dolj se află pe locul III la nivel 
național (10% din total), după Constanța și Timiș, cu 5,3% din totalul înregistrat la nivel 
național, pe locul II la cereale boabe (5,7% din total), din care locul I la grâu (8,4%), 
locul III la floarea soarelui (6,9%), locul I la pepeni (15,5%) etc. Se remarcă aici cultura 
pepenilor, orașul Dăbuleni fiind cel mai mare centru de producție de profil din 
România. Pepenii de Dăbuleni sunt cei mai cunoscuți din țară, datorită calităților 
organoleptice deosebite date de solul și de soarele care arde nisipurile din această 
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zonă. Aici a fost construită o piață de gross pentru pepeni, întinsă pe 3 ha și realizată 
cu o finanțare europeană.  
 
În ceea ce privește producția la principalele culturi, aceasta a crescut semnificativ în 
perioada 2007-2013, fiind tot mai puțin dependentă de condițiile meteo (deși anii 
2007 și 2009 au înregistrat valori minime ale producției ca urmare a secetei), ca 
urmare a modernizării fermelor și a aplicării unor tehnologii inovatoare. Astfel, la 
cereale boabe producția a crescut de 5,3 ori, la plante uleioase de 6,4 ori, la cereale 
boabe de 12,5 ori, la legume cu 34,2%, la furaje verzi cu 84,2% etc.  
 
De asemenea, producțiile medii la hectar au înregistrat creșteri semnificative în 
perioada analizată, pentru majoritatea culturilor. Cu toate acestea, producțiile medii 
de la nivel județean rămân inferioare celor de la nivel regional și național pentru grâu 
și floarea soarelui, dată fiind existența unor suprafețe extinde cultivate încă cu 
mijloace rudimentare, a suprafețelor irigate restrânse, a lipsei unor structuri 
asociative puternice etc.  
 

 
Figura 43 - Producțiile medii la hectare pentru principalele culturi agricole, la nivel județean, regional și 

național, în perioada 2007-2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
Suprafețele agricole acoperă peste 50% din suprafața tuturor unităților administrativ-
teritoriale din județ, cu excepția municipiului Craiova, unde terenurile sunt ocupate în 
mare măsură de construcții, precum și a comunelor Fărcaș și Piscu Vechi, care dispun 
de suprafețe împădurite extinse. Cele mai mari suprafețe agricole se întâlnesc în 
orașele Dăbuleni, Băilești, Segarcea, precum și în comunele Leu, Moțăței și Poiana 
Mare, fiecare cu peste 10.000 ha și cu statut de centru agricol tradițional. Pășunile 
ocupă suprafețe mai extinse în comunele Brabova, Melinești, Murgași, Poiana Mare, 
Sopot, Goiești, Ciupercenii Noi, Bucovăț, Brădești, Argetoaia și în orașul Filiași, aici 
existând cele mai bune perspective pentru dezvoltarea zootehniei.  
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De remarcat este și suprafața extinsă a plantațiilor viticole, mai ales în localitățile 
Segarcea, Bârca, Băilești, Dăbuleni, Călărași, Moțăței, Ostroveni (peste 250 ha fiecare), 
cu precădere în zonele nisipoase înșiruite de-a lungul Dunării. Acestea sunt reunite în 
așa numitele zone viticole ”Dealurile Craiovei”, ”Plaiurile Drincei” și ”Podgoria 
Severinului”, fiind specializate în producția de vinuri roșii. Zona este avantajată de 
condițiile sale de climă, și anume de surplusul resurselor de lumină și căldură, mai mari 
față de cele din nordul Moldovei și din Transilvania. Datorită acestui climat, aici se 
produc cele mai bune vinuri roșii românești, colorate și corpolente, dar și vinuri albe 
superioare, multe cu denumire de origine, pline de atractivitate. Dintre soiurile 
autorizate în această zonă putem enumera: Feteasca Regală, Merlot Negru, 
Tămâioasa Românească, Merlot, Muscat Ottonel, Riesling Italian etc. Centrul viticol al 
județului, cu o tradiție de peste jumătate de mileniu, este orașul Segarcea, împreună 
cu comunele Lipovu și Cerăt, acestea fiind reunite sub denumirea de origine controlată 
Segarcea. Aici un investitor privat din zonă a investit peste 40 de mil. de Euro pentru 
refacerea plantației (de 300 ha), a cramei și în achiziționarea de echipamente, vinurile 
produse fiind extrem de apreciate și premiate la concursuri internaționale.  
 
La Ișalnița funcționează o Stațiune de Cercetare Legumicolă, iar la Dăbuleni Stațiunea 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisip, ultima cu o suprafață de 
circa 3.000 ha, cuprinzând vii, livezi și terenuri arabile, unde se produc semințe de 
grâu, secară, soia, floarea soarelui, porumb, lucernă, pepeni, legume și fructe. Aceasta 
joacă un rol deosebit în dezvoltarea tehnicilor de prevenire a deșertificării solurilor din 
partea de sud a României, înregistrând performanțe notabile în domeniu.  
 
Cultivarea legumelor în seră a cunoscut un declin după 1990, o dată cu falimentul 
complexului de 200 ha de sere acoperite cu sticlă de la Ișalnița, încălzite cu agent 
termic de la complexul energetic din zonă, unde se realizau anual zeci de mii de tone 
de legume și de flori pentru export. Astăzi mai există suprafețe relativ extinse cu sere 
și solarii în localitățile Almăj, Desa, Teasc și Sadova, iar legumele de câmp/grădină se 
cultivă intens în localitățile Moțăței, Leu, Ișalnița, Ghidici, Dobrotești, Daneți, Călărași, 
Bratovoești, Amărăștii de Jos, Dăbuleni și Bechet.  
 
În ceea ce privește pomicultura, aceasta se practică pe scară mai largă la nivelul 
localităților Vârvoru de Jos, Terpezița, Predești, Podari, Pleșoi, Orodel, Murgași, 
Dobrești, Breasta, Brabova, Bârca, Dobrești, Calafat și Dăbuleni (peste 100 ha fiecare). 
Peste jumătate din livezile din județul Dolj sunt îmbătrânite și au o productivitate 
redusă, astfel încât necesită măsuri urgente de reconversie și de dotare cu 
echipamente moderne, care să le facă rentabile. La Craiova funcționează și Stațiunea 
de Cercetare și Producție Pomicolă, cu o suprafață de circa 660 ha, pe care sunt 
cultivați experimental pruni și meri, dar aceasta se confruntă, la rândul ei, cu probleme 
financiare majore, legate de subfinanțare activității de cercetare.  
 
La Craiova funcționează și o Stațiune de Cercetare și Dezvoltare Agricolă (Șimnic), care 
realizează activități de cercetare-dezvoltare pentru cultura plantelor (mei, iarbă de 
Sudan, floarea soarelui hibrid, grâu și porumb rezistent la secetă) și zootehnie. 
Stațiunea beneficiază de puține fonduri de la bugetul de stat pentru activitatea de 
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cercetare, așa că își asigură cea mai mare parte din necesarul de finanțare din 
vânzarea produselor realizate.  
 
Parcul de mașini și utilaje agricole de la nivelul județului Dolj a cunoscut o relativă 
stagnare, în perioada 2007-2013. Astfel, s-au înregistrat ușoare creșteri la numărul de 
combine pentru recoltat cereale și furaje, precum și la prese de balotat paie, 
concomitent cu o ușoară scădere a numărului de tractoare și pluguri, în discordanță 
cu tendința de la nivel regional și național. În medie, la fiecare tractor din județ 
revenea o suprafață medie de 65,9 hectare, peste media regională (50,3 ha/tractor) și 
națională (49,1), rezultând necesitatea continuării investițiilor în dotarea fermelor din 
județ.  
 
În ceea ce privește utilizarea îngrășămintelor chimice în agricultură, în perioada 2007-
2014, se observă o reducere a suprafețelor pe care s-au aplicat acestea la circa 
245.000 ha (56% din suprafețele arabile cultivate), concomitent cu creșterea cantității 
aplicate, cel mai probabil ca urmare a dezvoltării fermelor moderne, de mari 
dimensiuni, care aplică tehnologii moderne. În ceea ce privește cantitatea de 
insecticide, fungicide și erbicide, aceasta a scăzut în intervalul analizat.  
 

 
Figura 44 - Cantitatea de îngrășăminte și produce chimice administrate pe terenurile arabile din județul Dolj, în 

perioada 2007-2014 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 

La nivelul județului Dolj există 314.931 de terenuri agricole amenajate pentru irigații 
(64% din totalul terenurilor arabile), 142.532 ha amenajate cu lucrări de desecări (29% 
din total), 55.189 ha prevăzute cu lucrări de combatere a eroziunii și de ameliorare și 
3.271 ha cu lucrări de drenaj. Din perspectiva suprafeței amenajate pentru irigații, 
județul ocupă locul III la nivel național. Din aceasta, mai puțin de 10% este irigată însă 
efectiv, cauzele fiind multiple, de la costul ridicat al apei, până la degradarea avansată 
a infrastructurii de profil și cuantumul redus al subvențiilor. Localitățile pe teritoriul 
cărora se află cele mai extinse amenajări pentru irigații sunt Dăbuleni, Călărași, Daneți, 
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Segarcea, Amărăștii de Sus, Amărăștii de Jos, Bechet, Dobrotești, Gighera, Moțăței, 
Sadova, Unirea, Valea Stanciului și Bratovoești, acestea fiind, în fapt, și printre cele 
mai expuse schimbărilor climatice și chiar riscului de deșertificare, pe termen lung.  
 
Conform Strategiei de investiții pentru sectorul de irigații, elaborată de Banca Fidman 
Merk pentru MADR, în anul 2011, la nivelul județului Dolj există sisteme de irigații 
viabile pe o suprafață de circa 125.000 ha, respectiv: Sadova-Corabia (parțial), Nedeia-
Măceșu (parțial), Bistreț-Nedeia Jiu, Ghidici-Rast-Bistreț, Calafat-Băilești (parțial), 
Calafat-Ciuperceni, Troacă Albești (parțial), Filiași-Tatomirești, Braloștița-Scăești, 
Brădești-Coțofeni, Jiu-Bechet. Dintre acestea, este recomandat ca prioritate la 
investiții să aibă sistemele Bistreț-Nedeia-Jiu, Nedeia-Măceșu și Calafat-Băilești, cu o 
suprafață irigabilă totală de circa 122.000 ha. De menționat este și faptul că din cele 
29 de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații din județ, doar 14 sunt încă 
funcționale.  
 

 
Figura 45 - Efectivele de animale existente la nivel de UAT, în anul 2010 

Sursa: RGA 2010 
 
Zootehnia este o ramură agricolă relativ slab dezvoltată la nivel județean, efectivele 
de animale fiind reduse în comparație cu extensia terenurilor agricole. Astfel, numărul 
de efective de animale la 100 ha este mai mic decât media regională și națională 
pentru bovine, porcine, ovine, caprine și păsări. În plus, acestea au scăzut, în perioada 
2007-2013, cu 36,8% la bovine, cu 3,7% la ovine, cu 24,2% la porcine, cu 34,4% la 
cabaline, cu 60,2% la iepuri, în primul rând ca urmare a reducerii efectivelor din 
gospodăriile populației, care este tot mai îmbătrânită, mai ales în mediul rural, și 
dispusă să renunțe la practicarea agriculturii de subzistență. Anual la APIA Dolj sunt 
depuse doar puțin peste 4.000 de cereri de subvenție pentru animale, iar numărul 
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acestora este, la rândul său, în scădere. Pe de altă parte, unele unități de procesare 
din județ se confruntă cu un deficit de materie primă, de ex. în domeniul laptelui. 
Creșteri de efective se înregistrează doar la caprine (+43,1%), la păsări (+21,5%) și la 
familiile de albine (+28,4%), acestea fiind mai rentabile, mai ușor de crescut și 
beneficiind de subvenții atractive.  
 

 
Figura 46 - Efectivele de animale la 100 ha teren agricol, la nivel județean, regional și național, în perioada 

2007-2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 

Efectivele de animale se regăsesc, în proporție de peste 90% pentru toate speciile, în 
gospodăriile populației, fermele de tip industrial fiind puține, după cum urmează: 
pentru bovine în Șimnicu de Jos, Pielești, Ghindeni, Valea Stanciului și Galicea Mare; 
pentru ovine și caprine în Băilești, Cârcea, Coșoveni, Mischii și Leu; pentru porcine în 
Segarcea, Afumați, Ghidici și Ghindeni; pentru păsări în Măceșu de Sus. În perioada 
2014-2020, o atenție sporită ar trebui acordată dezvoltării sectorului zootehnic și 
integrării acestuia cu cel vegetal, în vederea creșterii valorii adăugate a produselor 
agricole realizate în județ.  
 
Teritoriul din partea de Sud a județului (cel acoperit de Grupul local pescăresc Calafat) 
are o importanță deosebită din punct de vedere pescăresc, datorită prezenței unei 
suprafețe întinse de apă, reprezentată de Dunăre și un număr semnificativ de bălți și 
lacuri. Cel mai mare luciu de apă este acumularea Bistreț – Cârna, cu o suprafață de 
circa 2.000 de hectare, amenajat pentru piscicultură, iar balta Goleni, de lângă fluviul 
Dunărea, situată în sit Natura 2000, este una dintre cele mai importante bălți din 
județul Dolj, exploatările piscicole realizându-se în concordanță cu normele în vigoare 
referitoare la ariile protejate. Ca și tipuri de pește, găsim: roșioară, babușcă, oblet, 
beldița, plătică, mreană, caras, crap, somn, biban, șalău, știucă.   
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Exploatarea peștelui se face în crescătorii, cum ar fi cele amenajate pe locul fostelor 
bălți de la Goleni-Maglavit-Huni (450 ha) sau Bistreț (2.200 ha). Diferite specii de pește 
se pescuiesc și în bălțile din dreptul localităților Ciuperceni-Desa-Piscu Vechi.  
 
În conformitate cu Planul strategic național multianual pentru acvacultură, la nivelul 
județului Dolj există 8 unități de acvacultură, 9 crescătorii amenajate, cu licență, 
suprafața destinată acvaculturii fiind de 506,943 ha, aproximativ 20% din suprafața 
regiunii. De asemenea, în județul Dolj au fost identificate 2 amenajări inactive, cu o 
suprafață de 2.382 ha. Se remarcă, astfel, o reducere a populației ocupate în 
piscicultură și a producției piscicole, domeniul piscicol fiind în declin sever în ultima 
perioadă. Factorii care au condus la acest declin sunt de ordin juridic și administrativ: 
o parte din industria piscicolă a fost privatizată treptat (fără succes însă, întrucât 
activitățile au încetat, iar peste 480 ha sunt degradate și neutilizate), iar o parte din 
industrie se află încă în procese litigioase privind preluarea acestora de către sectorul 
privat (spre ex: cel mai important luciu de apă care se află la Ramsar Bistreț este 
neutilizat ca urmare a unor litigii în curs). Pe de altă parte însă, s-a considerat că 
preluarea acestor terenuri nu presupune implicit obligația de a le utiliza conform 
destinației avute, ci a diversifica activitățile economice - un exemplu relevant fiind 
zona Jurilovca, unde un agent a investit în creșterea stufului pe care-l comercializează 
către Olanda și obține un profit satisfăcător, superior comparativ cu cazul în care ar 
investi în producție piscicolă. 
 
Totuși, o mare parte a populației ocupate cu pescuitul practică această activitate pe 
cont propriu, fără a figura în evidențele statistice, iar din cauza unei slabe valorificări 
din ultimii ani, pescuitul se află în declin în prezent. Producția piscicolă nu este 
profitabilă, neexistând cerere consistentă pe piața județeană (ex. lipsa fabricilor 
alimentare – conserve de pește). 
 
În ceea ce privește structura fermelor din județul Dolj, Recensământul General Agricol 
din 2010 a relevat existența a 147.184 de exploatații agricole, cu o suprafață agricolă 
utilizată de 535.016 ha, cu o suprafață medie de 3,9 ha, peste media națională de 3,4 
ha, dar mult sub cea a U.E. 28, de 14,2 ha. Dintre acestea, doar 711 (0,5% din total) 
aveau personalitate juridică, acestea lucrând 186.345 de teren agricol (34,8% din 
total), cu o suprafață medie de 263 ha, în timp ce peste 145.000 sunt exploatații de 
tip individual, implicate în practicarea agriculturii de subzistență, cu o suprafață medie 
de 2,6 ha. De remarcat este și faptul că doar 519 ferme din județ exploatează peste 
100 ha de teren, totalizând circa 252.000 ha (47,1% din total), iar alte 279 au între 50 
și 100 ha, cumulând alte 19.000 ha (3,6%). Acestea sunt exploatații viabile, cu 
potențial de modernizare și de aplicare a unor tehnologii moderne de cultivare, în 
vederea obținerii de producții medii ridicate la hectar. În altă ordine de idei, peste 
48.000 de exploatații lucrează mai puțin de un 1 ha de teren, neputând fi considerate 
ferme în adevăratul sens al cuvântului, iar alte peste 70.000 au mai puțin de 5 ha, 
nefiind, de asemenea, viabile pentru o activitate economică profitabilă și orientată 
către piață, ci mai degrabă orientate către autoconsum.  
 
La nivel de UAT, localitățile cu cele mai ridicate dimensiuni medii ale fermelor sunt: 
Cârna, Terpezița, Măceșu de Jos, Catane, Segarcea, Orodel, Urzicuța și Giubega (cu o 
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medie de 7-11 ha/fermă). De asemenea, cele mai multe ferme cu peste 100 ha se 
regăsesc în localitățile Băilești, Afumați, Calafat, Bistreț, Giurgița, Maglavit, Moțăței, 
Orodel, Poiana Mare, Terpezița și Valea Stanciului, acestea beneficiind și de terenuri 
naturale compacte, care au facilitat asocierea. La polul opus, localitățile în care lipsesc 
fermele de peste 100 ha sau există una singură sunt: Talpaș, Secu, Craiova, Amărăștii 
de Sus, Bratovoești, Bucovăț, Bulzești, Caraula, Cioroiași, Coțofenii din Față, Desa, 
Dobrotești, Fărcaș, Gogoșu, Ișalnița, Măceșu de Sus, Malu Mare, Rojiște, Teasc, 
Vârvoru de Jos, Verbița. La nivelul acestora, proprietarii fie au preferat să lucreze 
pământul preponderent în regim individual, fie nu a existat un interes privat pentru 
comasarea parcelelor de teren mici în ferme rentabile.  
 

 
Figura 47 - Suprafață agricolă utilizată medie pe exploatație agricolă, în anul 2010 

Sursa: Rezultatele definitive ale RGA 2010 
 
Datele recensământului din 2010 indică și faptul că aproximativ 285.000 de locuitori 
ai județului (43% din populația stabilă) activează în agricultură, fie ca activitate 
principală, fie secundară, dintre care 99% în propriile gospodării, iar restul ca angajați 
ai exploatațiilor cu personalitate juridică. Prin urmare, fenomenul practicării 
agriculturii rudimentare, pentru autoconsum, este încă unul generalizat, mai ales în 
mediul rural. Pe de altă parte, 67% dintre aceste persoane au peste 55 de ani, ceea ce 
indică dezinteresul tinerilor pentru agricultura de subzistență, precum și perspectivele 
de reducere drastică a ocupării informale în agricultură o dată cu ieșirea din zona 
activă a acestor persoane, în următorii 10-20 de ani, ceea ce accentuează necesitatea 
dezvoltării unor ferme moderne, de mari dimensiuni, pentru a evita abandonarea 
terenurilor agricole din mediul rural.  
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Deși la nivel județean au fost înființate unele structuri asociative ale fermierilor, ale 
crescătorilor de animale, conceptul de grupuri de producători, care să planifice în 
comun producția, marketing-ul și comercializarea produselor agricole realizate nu a 
fost încă implementat cu succes, chiar și în pofida disponibilității surselor de finanțare 
europeană pentru acestea. Singurele structuri de acest tip recunoscute de MADR 
funcționează la Moțăței (legume), Dăbuleni (pepeni) și la Călărași (legume-fructe).  
 

2.8.2.2. Sectorul secundar (industrial) și al construcțiilor  
 
Sectorul industrial al județului s-a dezvoltat cu precădere în perioada comunistă, pe 
fondul procesului de industrializare și urbanizare forțată, având în vedere că în anul 
1930 aceasta se rezuma la mici unități manufacturiere concentrate în Craiova (mori, 
brutării, fabrici de paste făinoase, de dulciuri, de conserve, de mezeluri, oțet, gheață, 
de amidon, de lacuri și vopsele, cosmetice, de mașini agricole, de construcții metalice, 
de reparații autovehicule și anvelope, de mobilă, cherestea, articole din lemn, de 
postav, tăbăcărie, oglinzi, piatră și tipografii), Calafat (de bere, cărămizi și tăbăcărie), 
Plenița (mori și fabrică de cărămidă), etc.  
 
Astfel, în perioada comunistă au apărut mari uzine și întreprinderi industriale, cu mii 
de angajați, aduși cu precădere din mediul rural și formați direct în acestea sau la 
școlile arondate. Dintre acestea, cele mai reprezentative au fost: Uzinele 
”Electroputere” Craiova, Fabrica de Avioane Craiova, Uzina ”Oltcit” Craiova, Fabrica 
de Zahăr Calafat, Combinatul ”Doljchim”, Fabrica de Conserva Calafat, Termocentrala 
Ișalnița, etc.  
 
După 1989, o dată cu trecere la economia de piață, multe dintre aceste întreprinderi 
și-au restrâns activitatea sau chiar au falimentat. Cele care au supraviețuit au fost 
privatizate în totalitate, lor adăugându-se IMM-uri dezvoltate de antreprenori locali 
și, mai recent, investitori străini.  
 
La nivelul anului 2012, industria contribuia cu 33,1% la valoarea adăugată brută 
generată în județul Dolj, în creștere cu 2 puncte procentuale față de anul 2007, 
respectiv cu 9,6% la ocuparea populației. La nivelul anului 2013, în județ funcționau 
1.466 de întreprinderi cu profil industrial, în scădere cu 4,7% față de anul 2007, dintre 
care 23 aveau peste 250 de salariați. Cifra de afaceri cumulată a acestora era de 12.690 
mil. lei (circa 2,85 mil. Euro), în creștere nominală cu 52% față de 2007. De asemenea, 
cuantumul total al investițiilor realizate de acestea se ridica la 1.219 mil. lei, în creștere 
cu 78%. Județul Dolj realizează 3,3% din producția industrială a României și 44,7% din 
cea a regiunii Sud-Vest Oltenia, cea mai importantă pondere având-o în sectorul 
energetic (6%, respectiv 59,3% din producția totală).  
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Figura 48 – Structura valorică a producției industriale a județului Dolj, în anul 2014, pe principalele ramuri, 

funcție de cifra de afaceri realizată 

Sursa: Borg Design, baza de date ListăFirme 
 
În prezent, ramurile industriale care contribuie cel mai mult la producția industrială a 
județului Dolj sunt: 

1. Industria de automotive (autovehicule și componente auto) -  cu o cifră de 
afaceri de circa 1,2 md. Euro (41% din producția industrială totală) și peste 
4.000 de salariați, aceasta beneficiază de prezența fabricii de autovehicule 
concernului american Ford, care a preluat în anul 2007 controlul fostei Uzine 
Oltcit, apoi Daewoo. Aici se produc anual peste 50.000 de autovehicule, 
precum și motoare pentru acestea. Investiția Ford de la Craiova a atras și 
instalarea în zonă a unui număr important de furnizori de componente pentru 
producătorul auto, precum Johnson Controls (scaune), Kautex (componente 
din plastic), Kirchhoff (elemente de caroserie), Magna (sisteme de exterior), 
Faurecia (sisteme de evacuare), BBB Fasteners și H&L (șuruburi), Cooper 
Standard (furtunuri). Din păcate, anul 2014 a marcat o scădere a volumului de 
activitate al uzinei Ford de la Craiova, pe fondul contextului global defavorabil, 
care s-a răsfrânt și asupra furnizorilor acesteia, context în care planurile 
acestora de extindere și de recrutare de noi angajați au fost stopate, o parte 
dintre salariați fiind chiar disponibilizați. Totuși, numărul angajaților din sector 
a crescut cu circa 1.000 față de 2007, iar volumul exporturilor a ajuns la circa 1 
md. de Euro anual; 

2. Industria energetică – cu o cifră de afaceri de peste 1 md. Euro anual și peste 
5.000 de salariați, s-a dezvoltat în jurul Termocentralei Ișalnița, a treia ca 
mărime din România, cu o putere instalată de 630 MW, și a Termocentralei 
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Craiova II, cu o putere instalată de circa 300 MW, ambele putând asigura circa 
7-10% din necesarul de consum de energie electrică al României, precum și pe 
cel de energie termică a municipiului Craiova. Acestea funcționează pe bază de 
cărbune, care este transportat de la minele de lignit din Bazinul Oltenia, ceea 
ce le face mai puțin competitive în raport cu Termocentralele de la Turceni și 
Rovinari, amplasate în apropiere minelor. De asemenea, în pofida investițiilor 
realizate în ultimii ani, cele două termocentrale sunt încă surse importante de 
poluare și vor trebui să se alieneze treptat la standardele europene de mediu. 
Tot în Craiova își are sediul și compania CEZ, care asigură, începând cu anul 
2005, alimentarea cu energie electrică pentru întreaga zonă de sud-vest a 
României; 

3. Industria textilă și a confecțiilor – realizează o cifră de afaceri relativ redusă 
(70 mil. Euro/an), dar asigură peste 6.000 de locuri de muncă, productivitatea 
muncii, ca și nivelul de salarizare din domeniu situându-se mult sub media 
celorlalte sectoare, în condițiile în care majoritatea companiilor locale lucrează 
încă în sistem lohn, exclusiv pentru export. Acest domeniu a atras, încă din anii 
90, un număr mare de investitori străini, un exemplu în acest sens fiind fabrica 
de tricotaje de la Calafat, cu capital majoritar italian. Acest sector are un grad 
ridicat de vulnerabilitate, dată fiind creșterea salariilor de la nivel local și 
concurența forței de muncă mai ieftine din Asia; 

4. Industria alimentară – realizează o cifră de afaceri anuală de circa 60 de mil. 
Euro și asigură circa 6.000 de locuri de muncă la nivel județean, produsele fiind 
destinate preponderent pieței interne. Principalele produse ale acestei ramuri 
sunt cele de morărit și panificație, de dulciuri și de înghețată. De asemenea, o 
companie cu capital turcesc construiește în Craiova o fabrică de biscuiți, 
investiție de circa 40 mil. Euro care va revitaliza acest sector, a cărei dezvoltare 
este insuficientă în comparație cu potențialul agricol al județului (mai ales în 
domenii precum prelucrarea laptelui, a cărnii, a plantelor uleioase, a sfeclei de 
zahăr etc.).  

5. Industria altor mijloace de transport (feroviare) -  municipiul Craiova are o 
tradiție de peste 50 de ani în producția de locomotive electrice și Diesel, peste 
8.000 de astfel de vehicule fiind realizate la Uzina ”Electroputere” în acest 
răstimp. Deși compania a renunțat de curând la producția de locomotive, 
această tradiție este continuată, inclusiv prin dezvoltarea de noi modele, de 
companii private de la nivel local, care realizează și lucrări de modernizare și 
de reparații pentru vehicule feroviare. Deși acestea realizează o cifră de afaceri 
de doar 40 mil. Euro,  cu un număr de circa 1.000 de salariați, ramura are un 
potențial ridicat de dezvoltare, o dată cu reluarea investițiilor în rețeaua de 
cale ferată, sprijinite și din fonduri europene. De asemenea, fabrica de avioane 
din municipiul Craiova, cu o tradiție de peste 40 de ani în industria aeronautică, 
care în prezent mai realizează doar reparații pentru avioane militare, are 
perspective de revitalizare, o dată cu creșterea bugetului național pentru 
apărare; 

6. Industria de echipamente electrice – este, de asemenea, o ramură tradițională 
a industriei doljene, istoria sa contopindu-se cu cea a Uzinei Electroputere, 
unitate care mai numără în prezent mai puțin de 700 de salariați. În prezent, 
deși puternic restructurată după 1989, această ramură industrială generează 
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o cifră de afaceri de peste 100 mil. Euro anual, cu circa 3.000 de salariați, fiind 
realizate mai ales motoare, generatoare și transformatoare electrice și mașini 
electrice rotative. Acest sector a atras în ultimi ani și investitori privați 
importanți, precum Cummins Generator (SUA) sau Linex Wolf, ultima accesând 
și fonduri europene pentru dezvoltarea fabricii din Filiași.  
 

Alte ramuri cu potențial ridicat de dezvoltare la nivel local, dar care încă reunesc un 
număr relativ restrâns de companii, sunt cea de prelucrare a maselor plastice (cu 
precădere tâmplărie PVC), cea de construcții metalice (hale metalice, diverse articole 
din metale), cea de mașini și echipamente (mașini și utilaje pentru industria 
metalurgică), precum și cea de materiale de construcții (prefabricate din beton).  
 
Deși aceste ramuri prezintă avantaje competitive considerabile, pe piața internă și 
externă, pe fondul tradiției, know-how-ului, a personalului calificat, a clienților 
tradiționali, dezvoltarea lor este limitată de transferul tehnologic redus dinspre mediul 
de cercetare, precum și de slaba integrare pe orizontală și verticală, în lanțuri de 
furnizare.  
 
În ceea ce privește sectorul construcțiilor, acesta contribuia, în anul 2012, cu 9,4% la 
valoarea adăugată brută generată la  nivelul județului Dolj, în scădere cu un punct 
procentual față de anul 2007, acesta fiind unul dintre cele mai afectate sectoare în 
timpul crizei economice globale, care a condus la scăderea consumului privat și a 
investițiilor de la bugetul de stat. Astfel, în anul 2013 la nivelul județului funcționau 
996 de companii active în domeniul construcțiilor (în scădere cu 9,5% față de anul 
2007), dintre care doar una avea peste 250 de salariați, restul fiind IMM-uri. Cifra de 
afaceri totală generată de acestea se ridica la 1.250 mil. lei, în scădere nominală cu 
12,8% față de anul 2007. Totuși sectorul construcțiilor continuă să ocupe peste 15.000 
de persoane la nivel județean, ceea ce reprezintă 5,5% din totalul locurilor de muncă.  
 
În județ funcționează companii din domeniul construcțiilor civile și industriale, 
drumurilor și podurilor, al instalațiilor electro-mecanice, al instalațiilor de securitate, 
al automatizărilor etc., la care se adaugă activități conexe precum închirierea de utilaje 
de construcții, de proiectare în construcții, de reparații echipamente, precum și de 
producere de agregate minerale, betoane și mortare, confecții metalice și mobilă.  
 
Aceste companii au, în cea mai mare parte, o acoperire regională și realizează o mare 
parte din cifra de afaceri din contracte publice, nișă de piață care a fost în scădere în 
ultimii ani, pe fondul reducerii fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 
realizarea de investiții.  
 

2.8.2.3. Sectorul terțiar (al serviciilor) 
 
Sectorul terțiar (al serviciilor) are cea mai importantă contribuție la economia 
județului Dolj, acesta generând, în anul 2012, 49,7% din valoarea adăugată brută, în 
scădere cu 4 puncte procentuale față de anul 2007, acest sector fiind dependent de 
puterea de cumpărare a populației, care a scăzut considerabil pe durata crizei 
economice globale. În acest domeniu funcționau, în 2013, 10.748 de companii, în 
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scădere cu 8,6% față de anul 2007, care au realizat o cifră de afaceri cumulată de 
12.751 de mil. de lei, în creștere cu 10,7%.  
 
Sub-sectorul comerțului și reparațiilor are cea mai importantă contribuție la sectorul 
terțiar, acestea reunind peste 6.100 de firme în prezent, în scădere cu 17% față de 
anul 2007. Cele mai multe dintre acestea sunt afaceri de familie deschise la începutul 
anilor 90, care au cunoscut un declin marcant în ultimii ani, pe fondul intrării pe piața 
locală a marilor rețele comerciale cu capital străin (Metro, Auchan, Baumax, Praktiker, 
Dedeman, Selgros, Lidl, Billa, Profi, Cora etc.), precum și a mall-ului Electroputere Parc 
(alte două centre similare fiind abandonate în faza de proiect sau de construcție pe 
durata crizei), care au acaparat cea mai mare parte a clienților. La nivel local, o altă 
categorie importantă de comercianți sunt depozitele și distribuitorii de mărfuri 
alimentare și industriale care deservesc întreaga piața regională. Cifra de afaceri din 
domeniu a crescut lent, în perioada 2007-2013, cu 7% în termeni nominali, ceea ce 
corespunde unei scăderi în termeni reali. Cel mai probabil, relansarea economică din 
ultimii ani, precum și reducerea fiscalității, vor avea un efect de levier asupra activității 
comerciale, care se va polariza însă în jurul marilor rețele comerciale, care vor 
continua expansiunea agresivă, mai ales în mediul urban.  
 
Sub-sectorul transporturilor și logisticii joacă, la rândul său un rol important în 
economia județului, acesta reunind, în 2013, peste 800 de firme active (în creștere cu 
25% față de anul 2007), care au generat o cifră de afaceri totală de 1.002 mil. lei, în 
creștere cu 41% pe intervalul analizat. Numărul de persoane ocupate în acest domeniu 
depășește 12.000 la nivel județean (4,6% din total populație ocupată). Deși Craiova a 
fost, în mod tradițional, un nod feroviar de importanță națională și, după deschiderea 
podului de la Calafat, chiar transfrontalieră, sectorul transporturilor rutiere de mărfuri 
este în prezent cel mai dezvoltat, în Craiova funcționând unul dintre primii trei 
operatori de profil din România, care are și activități de logistică, depozitare și 
distribuție la nivel național. Extinderea și modernizarea infrastructurii de transport 
prevăzută în zonă, concomitent cu deschiderea podului rutier și feroviar de la Calafat 
și cu relansarea creșterii economice a zonei creează premisele pentru dezvoltarea 
accentuată a acestui sector în următorii ani.  
 
Sub-sectorul turistic are o contribuție marginală la economia județului, având o 
evoluție stagnantă în ultimii ani. Deși în acest domeniu activează peste 600 de agenți 
economici activi, în creștere cu 6,4% față de anul 2007, cei mai mulți dintre aceștia 
sunt microîntreprinderi, mici afaceri de familie (cafenele, baruri, mici restaurante), 
numărul de unități de cazare de mari dimensiuni fiind încă redus, pe fondul lipsei 
circulației turistice, care se rezumă la turismul de tranzit și la cel de afaceri. Companiile 
din domeniu au generat, în anul 2013, o cifră de afaceri de doar 188 mil. lei (în creștere 
cu 1,6% față de 2007) și 3.200 de locuri de muncă, în acest domeniu continuând să fie 
înregistrate cele mai mici salarii din județ. Perspectivele de creștere a acestui domeniu 
sunt limitate de lipsa unor obiective turistice de atracție, fiind mai degrabă legate de 
dezvoltarea mediului de afaceri local și a tranzitului în zonă (de ex. în jurul orașului 
Calafat), în contextul statutului de județ de graniță.  
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Sub-sectorul IT&C (informații și comunicații), cel care a fost principalul motor de 
creștere al economiei românești în ultimii ani și care generează un număr tot mai mare 
de locuri de muncă bine remunerate, are o prezență timidă în județul Dolj, prin 
comparație cu alte zone din România (București-Ilfov, Cluj, Timiș, Brașov etc.). În acest 
domeniu funcționează la nivel județean, 379 de firme (în scădere cu 4,8% față de anul 
2007), care generează o cifră de afaceri de 346 mil. lei (+24,5%), cu un număr de circa 
3.600 de persoane ocupate. Aceste furnizează servicii de outsourcing/call center, de 
dezvoltare de soluții software, consultanță IT, telecomunicații etc. Potențialul de 
dezvoltare a acestui sector la nivel local este însemnat, dat fiind numărul mare de 
tineri care se califică în domeniu, inclusiv la Universitatea din Craiova, precum și 
cererea externă și internă în creștere.  
 
Sub-sectorul de servicii financiare este, de asemenea, slab dezvoltat, acesta generând, 
în prezent, circa 3.000 de locuri de muncă, cele mai multe în agențiile locale ale 
diferitelor bănci comerciale și societăți de asigurări prezente pe piața românească, la 
care se adaugă mici firme locale de intermedieri, creditare, leasing etc. În total, circa 
230 de companii activează în acest domeniu, în creștere cu 6% față de anul 2007.  
 
Sub-sectorul tranzacțiilor imobiliare a înregistrat o dinamică negativă în ultimii 7 ani, 
numărul de companii active din domeniu scăzând cu 22,8%, în perioada 2007-2013, la 
223, iar numărul de persoane ocupate la doar 364. Explicația constă din faptul că acest 
domeniu a fost primul afectat de criza economică globală și una dintre cauzele 
declanșării acesteia, pe fondul prețurilor speculative practicate pe piața de profil. În 
plus, dinamica negativă a populației județului, ca și nivelul scăzut de dezvoltare 
economică, fac ca numărul de tranzacții imobiliare să fie redus în comparație cu alte 
zone ale țării.  
 
Subsectorul serviciilor pentru întreprinderi și populație (activităților științifice, tehnice 
și profesionale, precum și a serviciilor administrative și suport), a avut o evoluție 
pozitivă în ultimii ani, concretizată în creșterea cifrei de afaceri la 643 mil. lei în 2013 
(+12,8% față de anul 2007). În acest domeniu funcționează peste 1.350 de companii 
active, dintre care 6 au peste 250 de salariați. Acestea au activități multiple, de la 
recrutarea și plasarea temporară de personal, cercetare-dezvoltare, inginerie, 
proiectare, publicitate, consultanță, training, servicii de curățenie, de pază, agenții de 
turism etc. Acest domeniu este strâns legat de evoluția puterii de cumpărare a 
populației și a dezvoltării mediului de afaceri local, pentru care există previziuni 
favorabile.  
 
Subsectorul serviciilor medicale private a fost unul dintre cele mai dinamice la nivel 
județean, consemnând, în perioada 2007-2013, o creștere cu 34% a numărului de 
firme la peste 360, precum și cu 89,1% a cifrei de afaceri, la 168 mil. lei. Clinicile, 
laboratoarele și cabinetele private din județ asigură, în prezent, peste 2.000 de locuri 
de muncă și continuă să se dezvolte, pe fondul restructurării și subfinanțării sectorului 
public de servicii medicale.  
 

2.8.3. Mediul antreprenorial  
 

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

112 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

La nivelul anului 2013, în județul Dolj erau înregistrate, conform datelor INS, un număr 
de 13.790 de unități locale active (firme cu sediul sau subunități în județ), în scădere 
cu 6,8% față de anul 2007, scădere mai puțin accentuată decât cea înregistrată la nivel 
regional (-10,5%) sau național (-12,1%). Din perspectiva numărului de întreprinderi 
active la 1.000 de locuitori (20,9), județul Dolj se află sub media națională (24,9), dar 
peste regională (17,6). Comparativ cu media U.E. 28, de circa 40 firme/1.000 de 
locuitori, putem totuși aprecia că spiritul antreprenorial de la nivelul județului se 
menține la cote scăzute, mai ales în mediul rural. 77% dintre firmele din județ sunt 
localizate în mediul urban, dintre care 70% în municipiul Craiova. Pe de altă parte, un 
număr mai mare de firme în rural se înregistrează doar în comunele din jurul Craiovei 
(Cârcea, Malu Mare, Pielești, Podari, Ișalnița, Bucovăț, Șimnicu de Sus, unde s-au 
relocat, în ultimii ani, ca urmare a presiunilor imobiliare și de mediu, numeroși agenți 
economici. Dintre unitățile active din județ, doar 584 (4,2%) au capital majoritar străin, 
restul fiind controlate de întreprinzători autohtoni, în condițiile în care județul nu se 
află în topul atragerii de investiții străine directe (exceptând cazul Ford și a furnizorilor 
săi, de dată relativ recentă).  
 

 
Figura 49 - Numărul de firme la 1.000 de locuitori, la nivel de UAT 

Sursa: Baza de date Borg Design 
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Figura 50 – Cifra de afaceri a firmelor, în anul 2014, la nivel de UAT 

Sursa: Baza de date Borg Design 
 
Dinamică negativă numărului de firme active din județ poate fi pusă pe seama 
conjuncturii economice determinate de criza globală instalată în anul 2008. Aceasta a 
afectat și mediul de afaceri local, multe firme fiind nevoie să-și suspende activitatea, 
să intre în insolvență sau chiar să fie dizolvate/radiate. Perioada 2009-2010 a fost una 
de șoc pentru mulți întreprinzători locali, numărul de firme radiate sau dizolvate 
atingând valori maxime istorice.  
 

 
Figura 51 - Dinamica operațiunilor cu privire la agenții economici din județul Dolj, în perioada 2008-2013 
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Sursa: ONRC 
 
Din perspectiva clasei de mărime, 99,7% dintre companiile active din județul Dolj intră 
în categoria IMM-urilor, dintre care 87,8% în cea a microîntreprinderilor, cele mai 
multe dintre acestea fiind afaceri de familie. Această structură a mediului de afaceri 
este similară cu cea întâlnită la nivel regional și național. Față de anul 2007, se remarcă 
o creștere a ponderii întreprinderilor mici, în defavoarea celor mijlocii și mari, acesta 
fiind cel mai probabil rezultatul restructurării unor companii locale. 
 
Totuși, din perspectiva cifrei de afaceri, sectorul IMM contribuiau, în 2013, cu doar 
58% la economia județului (în scădere cu 3 puncte procentuale față de 2007), dintre 
care microîntreprinderile cu 35%. Prin urmare, întreprinderile mari, mai ales cele cu 
capital străin, deși tot mai puține la număr, au o pondere tot mai mare în volumul de 
activitate și în cel al exporturilor. Una dintre cauze o reprezintă lipsa de capitalizare și 
de competitivitate a IMM cu capital autohton.  
 

 
Figura 52 - Structura firmelor de la nivel județean, regional și național, pe clase de mărime, în perioada 2007-

2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
În ceea ce privește structura mediului antreprenorial din județul Dolj pe principalele 
sectoare ale economiei naționale, se poate observa că cele mai multe firme activau, 
la nivelul anului 2013, în domeniul comerțului (44,7% din total), al industriei 
prelucrătoare (9,4%), al activităților științifice, tehnice și profesionale (7,5%) și al 
construcțiilor (7,2%). În comparație cu anul 2007, se constată o creștere a numărului 
de companii active în domeniile agricultură (+43,2%), servicii de utilități publice 
(+69,9%), transporturi și depozitare (+25%), hoteluri și restaurante (+6,4%), activități 
științifice, tehnice și profesionale (+2%), învățământ (+51,7%), sănătate (+25,9%), 
servicii culturale și recreative (+24,3%), concomitent cu scăderea numărului de firme 
din domeniile industrie prelucrătoare (-9,9%), construcții (-9,5%), comerț (-17,4%), 
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tranzacții imobiliare (-22,8%), servicii administrative și suport (-10,6%), IT&C (-4,8%), 
aceste ultime domenii fiind mai puțin atractive pentru întreprinzătorii locali.  
 

 
Figura 53 - Structura unităților locale active din județul Dolj, în anul 2013, pe principalele activități ale 
economiei naționale, funcție de valoarea investițiilor brute (inelul nr. 1), cifra de afaceri (inelul nr. 2) și 

numărul de firme (inelul nr. 3) 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
Dacă din perspectiva numărului de agenți economici, comerțul ocupă prima poziție, 
din punctul de vedere al cifrei de afaceri și al investițiilor, firmele din sectorul industrial 
înregistrează cele mai bune performanțe (43% din cifra de afaceri totală și 69% din 
investițiile brute), urmate de comerț, agricultură și transporturi. De remarcat aici este 
și faptul că cifra de afaceri totală a firmelor din județ a crescut cu 25,4% în perioada 
2007-2013, iar valoarea investițiilor brute a scăzut cu 29,4%, multe companii 
revizuindu-și planurile de dezvoltare pe fondul crizei globale.  
 

2.8.4. Investițiile străine 
 
Din perspectiva investițiilor străine, ca aport la capitalul social al firmelor, județul Dolj 
are o poziție medie în context național, ocupând locul 16 din 42 din perspectiva 
numărului de agenți economici cu capital străin, respectiv locul 15 la valoarea 
capitalului străin subscris. La nivelul anului 2013, în județ erau înregistrate 2.335 de 
firme cu capital străin (+37,3% față de anul 2007), dintre care doar o treime era efectiv 
active economic. Capitalul străin cumulat aportat în aceste firme era de circa 2.208 
mil. lei (667 mil. Dolari/501 mil. Euro), în creștere de 3,3 ori față de anul 2007. Acesta 
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reprezenta însă doar 1,4% din totalul investițiilor străine atrase de România după 
1990.  
 

 
Figura 54 - Numărul de firme cu capital străin și valoarea capitalul străin aportat în acestea, în perioada 2007-

2013 

Sursa: ONRC 
 

În pofida dinamicii favorabile a investițiilor străine atrase în județ în ultimii 7 ani, se 
remarcă faptul că acestea au cunoscut un moment de cotitură în anul 2009, o dată cu 
preluarea uzinei de automobile de la Craiova de către gigantul american Ford, după 
care au evoluat lent și chiar au stagnat după 2012, mai ales pe fondul atragerii unor 
investiții ale furnizorilor constructorului de autovehicule. Prin urmare, exceptând 
acest caz singular, județul continuă să atragă un număr foarte redus de investitori în 
raport cu potențialul său economic.  
 
Dintre companiile cele mai mari din județul Dolj care au capital străin putem 
menționa: Ford România (cu profil producția de automobile și investitor din SUA), Cez 
(distribuție energie electrică, Cehia), Cummins Generator (echipamente electrice, 
SUA), Dumagas (transport și logistică, Olanda), Comdata Service (Italia), Elpreco 
(materiale de construcții, Olanda), Kautex (componente auto, Spania), Graphimet 
(metalurgie, Italia), Maglierie Cristian (confecții textile, Italia), Cooper Standard 
(componente auto, SUA), Kirchhof (componente auto, Germania), Manifatture 
Italiane (confecții textile, Italia), Netrom Software (IT&C, Olanda) etc.  
 
Dintre proiectele de investiții străine în derulare, o putem menționa pe cea a grupului 
turcesc ETI, în construcția unei fabrici de biscuiți, în valoare de circa 40 mil. Euro și 
care va genera minim 300 de locuri de muncă. De asemenea, dezvoltarea producției 
de automobile la uzina Ford din Craiova, prin introducerea de noi modele, va atrage 
noi furnizori din domeniul automotive, precum și extinderea celor existenți. Investiții 
sunt așteptate și în zona Calafat, o dată cu inaugurarea recentă a noului pod peste 
Dunăre.  
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2.8.5. Comerțul exterior  
 
În perioada 2007-2013, activitatea de comerț exterior a județului Dolj s-a concretizat 
în creștere de peste 3 ori atât a exporturilor FOB, cât și a importurilor CIF, cu precădere 
ca urmare a preluării uzinei de automobile Craiova de către Ford, care exportă anual 
circa 40-50.000 de unități, adică aproape întreaga producție realizată în România. 
Astfel, începând cu anul 2013, județul Dolj înregistrează o balanță comercială pozitivă, 
după un deceniu în care importurile au depășit exporturile.  
 
Totuși, anul 2014, a adus o scădere a exporturilor, influențate negativ de scăderea 
producției Ford, unitatea sistând temporar activitatea mai multe luni, din cauza cererii 
reduse la nivel global și a optimizării costurilor.  
 

 
Figura 55 - Volumul comerțului exterior al județului Dolj, în perioada 2007-2014 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online și Buletinele Statistice Județene Lunare 2007-
2010 

 
În ceea ce privește structura exporturilor, mijloacele de transport reprezintă 51,3% 
din totalul acestora (584 mil. Euro în 2014), urmate de mașinile, aparatele și 
echipamentele electrice (27%, 308 mil. Euro), articolele de îmbrăcăminte (7,1%, 81 
mil. Euro), cereale și alte produse vegetale (6,1%, 69 mil. Euro), articole din mase 
plastice (2,7%, 31 mil. Euro), articole din piele (1,3%), produse chimice (1,3%) și din 
metal (1%). În comparație cu anul 2007, se constată creșteri de peste 6 ori ale 
exporturilor de autovehicule, de peste 4 ori la mase plastice, de peste 3 ori la 
echipamente electrice și cereale, de 48% la produse chimice și de 15% la articole de 
pielărie, concomitent cu scăderea cu 7% a exporturilor de articole textile și stagnarea 
celor de articole din metal.  
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Importurile au o structură similară, în sensul că ponderea cea mai mare o dețineau 
mașinile, aparatele și echipamentele electrice (40,8%), urmate de mijloacele de 
transport (27,1%), metalele (7,7%), textilele (5,9%) și masele plastice (4,5%). Creșterea 
ponderii mijloacelor de transport și a echipamentelor electrice în structura 
importurilor este dată de achiziționarea de către compania Ford a unor subansamble 
și piese din alte țări, care sunt montate ulterior la uzina din Craiova.  
 
Principalii parteneri comerciali la export ai județului Dolj sunt Germania (18%), Italia 
(17,7%), Marea Britanie (16,6%), Franța (8,3%), Mexic (6,2%) și Iordania (4,9%), iar la 
import Germania (24,1%), Italia (12,8%), Marea Britanie (8,9%), Polonia (8,6%), Franța 
(6,3%) și Turcia (5,3%).  
 

2.8.6. Infrastructura de afaceri  
 
În prezent, la nivelul județului Dolj există un singur parc industrial autorizat încă din 
anul 2006, respectiv Parcul Industrial Craiova, realizat pe platforma uzinei de avioane, 
pe un teren de 18,3 ha. Acesta este amplasat pe teritoriul comunei Ghercești și este 
administrat de o societate comercială pe acțiuni, în care acționari sunt UAT Județul și 
comunele Ghercești, Pielești, Cârcea și Coșoveni.  
 
Parcul dispune de parcele și clădiri care pot fi închiriate sau concesionate, are rețea 
proprie de drumuri interioare și posibilitatea alimentării firmelor găzduite cu toată 
gama de utilități. În prezent, în parc funcționează peste 30 de agenți economici, ce au 
creat aproximativ 750 de locuri de muncă, în domenii precum fabricarea confecțiilor 
textile, a spumelor poliuretanice, a firelor metalice, a produselor apicole, a mașinilor 
și utilajelor, a produselor din carne, a tipăriturilor, a construcțiilor metalice, a 
dulciurilor, dar și din sfera serviciilor de management, de inginerie, de consultanță, de 
curățenie, de design, comerțului și depozitării, transporturilor, alimentației publice, 
construcțiilor etc. Aceste firme au realizat investiții de circa 14 mil. de Euro, la care se 
vor adăuga încă 30 mil. până în anul 2016. Gradul actual de ocupare al parcului este 
de 100%.  
 
În cadrul parcului a fost înființat, cu fonduri Phare, și un incubator de afaceri, cu o 
suprafață de peste 3.000 mp, cuprinzând 17 unități de incubare, 2 depozite, 4 birouri, 
sală de training, precum și toată gama de utilități.  
 
În prezent, există planuri pentru construcția unui nou parc industrial (High-Tech 
Industry Park) în Zona Metropolitană Craiova, pentru care au fost deja făcute primele 
demersuri pregătitoare de către Consiliul Județean Dolj. Acesta ar urma să fie orientat 
către companiile din domeniile înalt tehnologizate. Parcul ar urma să fie dezvoltat pe 
un teren de circa 24 ha, în imediata apropiere a parcului industrial existent, unde 
trebuie extinse și utilitățile. Parcul ar putea dispune și de accelerator de afaceri, care 
să ofere o gamă largă de servicii start-up-urilor din domenii cu valoare adăugată 
ridicată. De asemenea, în municipiul Calafat există intenții ale unui investitor privat 
pentru ridicarea unui parc industrial pe platforma fostei fabrici de zahăr.  
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Tot în municipiul Craiova funcționează un Incubator Transfrontalier Tehnologic și de 
Afaceri, proiect finanțat de Ministerul Economiei și sprijinit de Primăria Municipiului 
Craiova, dar aflat în administrarea Asociației Tinerilor Doljeni Europeni, care oferă 
servicii de incubare pentru circa 20 de start-up-uri, cele mai multe SRL-D (debutant). 
De asemenea, Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale a inaugurat în 2013 un 
incubator pentru servicii sociale.  
 

2.8.7. Cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) 
 
Sectorul de CDI de la nivelul județului Dolj este unul cu tradiție, mai ales în domeniul 
agriculturii și al electrotehnicii, dar care a cunoscut o evoluție descendentă după 1989, 
pe fondul subfinanțării cronice a cercetării de la bugetul de stat. Cu toate acesta, 
sectorul public continuă să genereze cea mai parte a activității de CDI, în condițiile în 
care mediul privat nu s-a dezvoltat în acest domeniu.  
 
La nivelul anului 2013, în sectorul CDI din județul Dolj activau 1.764 de persoane, în 
scădere cu 14,3% față de aul 2007. Dintre aceștia, 1.488 erau cercetători, 84 
tehnicieni, iar 192 personal auxiliar. Din perspectiva numărului de angajați în CDI la 
10.000 de persoane ocupate, județul Dolj cu o valoare de 67,1 depășește media 
regională (24,7) și națională (50,8).  
 

 
Figura 56 - Ponderea cheltuielilor cu CDI în PIB județean, regional și național, în perioada 2007-2013 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online 
 
Cheltuielile totale cu activitățile de CDI realizate la nivel județean au fost, în anul 2013, 
de 46,6 mil. lei, în creștere cu 21% față de anul 2007. Ponderea acestora în PIB 
județean a fost de 0,3% în 2013, peste media regională (0,2%), dar sub cea națională 
(0,4%). Față de anul 2007, ponderea cheltuielilor cu CDI în PIB a scăzut cu 0,1 puncte 
procentuale. Acestea se mențin încă foarte departe de ținta națională de 2% din PIB 
asumată de România în cadrul Strategiei Europa 2020.  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Județul Dolj Regiunea SV Oltenia România

2007

2013

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

120 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

 
Conform statisticilor Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, în perioada 2001-2013, 
județul Dolj a ocupat locul 8 la nivel național din perspectiva cererii de înregistrare de 
brevete de invenție (31/100.000 de locuitori), locul 11 la desene și modele 
(11/100.000) și locul 13 la mărci înregistrate (115/100.000). De asemenea, la nivel 
județean activează un singur consilier de proprietate intelectuală, specializat în mărci, 
desene și modele, din cei peste 200 existenți la nivel național. Pe de altă parte, cu 17 
cereri de brevete de invenție, în perioada 2007-2013, Universitatea din Craiova se 
poziționează pe locul 16 din 36 de instituții de învățământ superior analizate la nivel 
național.  
 
Pe de altă parte, statisticile AdAstra – ”Cartea albă a cercetării din România”, indică 
faptul că Universitatea din Craiova ocupă locul 15 în rândul instituțiilor de cercetare 
din România din perspectiva performanței științifice, sub formă de publicații, din 
perioada 2002-2011, cu 883 de articole publicate și un scor relativ de influență 
individualizat (SRII) de 258.391 (1,6% din cel înregistrat la nivel național), urmată la 
mare distanță, pe locul 47, de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova – cu 
310 articole și un SRII de 38.136 (0,2% din total), Spitalul Clinic Județean de Urgență 
(locul 157), Centrul de Cardiologie (locul 269), S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. (locul 317), 
Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia” (locul 355).  
 
Universitatea din Craiova este cel mai important actor din domeniul cercetării de la 
nivel județean, la nivelul acesteia funcționând următoarele centre de cercetare: 

- cercetarea interdisciplinară și implementarea materialelor, fizică teoretică, 
cercetări avansate în informatică aplicată, inteligență artificială, analiză 
neliniară și aplicații, chimie analitică, chimie aplicată, electrochimie și 
coroziune (Facultatea de Științe Exacte); 

- studii politice post-comuniste, cercetări sociale și dezvoltare durabilă, 
interculturalitate și intercunoaștere, sociologie, turism regional, cercetări 
filosofice (Facultatea de Științe Sociale); 

- studii și cercetări de drept privat, cercetări juridice fundamentale, studii asupra 
imaginarului și raționalității, studii ale relațiilor internaționale (Facultatea de 
Drept); 

- cercetări în economie și administrarea afacerilor, inteligență computațională 
în afaceri și economie (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor); 

- actualitatea culturii tradiționale în comunitățile românofobe din Serbia și 
Bulgaria, cercetarea limbii române din secolul al XX-lea, identități lingvistice și 
culturale europene, excelență în domeniul traducerii și terminologiei, 
lingvistică românească aplicată, onomastică și lexicologie, limba română în 
context romanic și balcanic, creație artistică în domeniul artelor spectacolului 
(Facultatea de Litere); 

- motricitate umană (Facultatea de Sport și Educație Fizică); 
- automatică neliniară, stabilitate și oscilații, aplicații multimedia, sisteme 

electronice avansate, mecatronică și robotică (Facultatea de Automatică, 
Calculatoare și Electronică); 

- inginerie aerospațială, electrotehnică în transporturi și sisteme de energie, 
inginerie electrică, electroenergetică și tehnologii ecologice, inovare și transfer 
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tehnologic, sisteme electromecanice complexe și calitatea energiei (Facultatea 
de Inginerie Electrică); 

- inginerie mecanică, tehnologii și materiale avansate (Facultatea de Mecanică); 
- centrul de cercetare și consultanță agricolă Caracal, baza de cercetare pentru 

monitorizarea indicatorilor ecologici și bioeconomici a unor specii horticole la 
nivel zonal, conservarea și valorificarea resurselor ecologice cultura pajiștilor, 
conservarea biodiversității și agroturism Preajba-Rânca, valorificarea 
terenurilor nisipoase din Oltenia, calitatea și siguranța alimentelor (Facultatea 
de Agricultură și Horticultură).  

 
Universitatea dispune de un Centru de Inovare și Transfer Tehnologic, de două stațiuni 
de cercetare-dezvoltare în agricultură și pomicultură, în județele Olt, respectiv Vâlcea, 
de un Centru regional de formare continuă în domeniul energetic, de un Centru pentru 
dialog între științe și teologie, precum și de un grup de cercetare în domeniul 
materialelor compozite. Centrul Grid Oltenia din cadrul Universității dispune de un 
sistem de calcul de înaltă performanță alcătuit din 64 de noduri de calcul totalizând 
128 de procesoare cu câte 4 nuclee fiecare (quad core) si 40 TB capacitate de stocare, 
iar Data Room-ul este alcătuit din mai multe sisteme de calcul de înaltă performanță 
care totalizează 16 procesoare Intel Xeon, 94 nuclee, 24 TB capacitate de stocare, 360 
GB de memorie RAM EC.  
 
Doar la nivelul anului 2014, la nivelul Universității existau 80 de cercetare încheiate cu 
firme private din domeniul agricol, energetic, al echipamentelor electrice, al industriei 
chimice, petrolier, cele mai productive facultăți în acest sens fiind cele de Inginerie 
Electrică și de Agricultură și Horticultură, mai ales Stațiunea de la Caracal. La acestea, 
se adăugau 17 proiecte de cercetare cu finanțare europeană și 33 cu finanțare 
națională. Totuși, mare parte din activitatea de cercetare a universității se rezumă la 
activități fundamentale, transferul tehnologic către mediul privat, mai ales către IMM-
uri, start-up-uri și spin-off-uri inovative fiind redus.  
 
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova dispune de 5 centre de cercetare în 
domeniul studiilor de morfologie microscopică și imunologie, gastroenterologiei și 
hepatologiei, reumatologiei, medicamentelor și medicinii clinice și experimentale. 
Universitatea a beneficiat de numeroase proiecte de infrastructură pentru cercetare-
dezvoltare, cel mai mare în valoare de peste 10 mil. de Euro finalizat recent, precum 
și de granturi pentru proiecte soft punctuale, atât din fonduri europene, naționale, cât 
și proprii.  
 
Stațiunile și centrele de cercetare din domeniul agriculturii existente la nivel județean, 
au diferite profile: legumicultură (Ișalnița), pomicultură (Șimnic-Craiova) și cultura 
plantelor pe nisipuri (Dăbuleni). Acestea se află în subordinea Institutelor Naționale 
de Cercetare-Dezvoltare de la Fundulea și Vidra, sau sunt de sine stătătoare (Centrul 
de la Dăbuleni). Toate aceste unități de cercetare se confruntă cu o subfinanțare 
cronică de la bugetul de stat, condiții în care supraviețuiesc cu veniturile proprii 
realizate din vânzarea produselor și serviciilor.  
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O altă unitate de cercetare importantă de la nivel județean este ICMET – Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică Craiova, din 
subordinea Ministerului Economiei, înființat în anul 1974, pentru a deservi Uzina 
Electroputere. Acesta dispune de 4 departamente specializate în cercetare-
dezvoltare-încercări-etalonări pentru echipamente electrotehnice și electromecanice 
de joasă și înaltă tensiune, precum și de mare putere,  eficiență energetică și calitatea 
energiei, dezvoltare produse, modele și prototipuri. Institutul furnizează cu precădere 
servicii de încercări electrice, mecanice și de mediu, de joasă și înaltă tensiune, precum 
și de mare tensiune pentru echipamente electrotehnice, laboratoarele sale fiind 
atestate RENAR, testări în stand pentru echipamente electrotehnice, electronice, 
mecanice și pneumatice, precum și de revitalizare a izolației transformatoarelor 
electrice de mare putere. De asemenea, acestea realizează produse precum 
echipamente de sudură, de tăiere, de măsurare a tensiunilor, rezistenței, sarcinilor, a 
forței, dispozitive de protecție, generatoare, detectoare, echipamente de 
monitorizare, de detecție, de limitare, de răcire, traductoare, minicentrale 
fotovoltaice, transformatoare, micro-hidrocentrale etc. În institut mai activează în 
prezent 235 de salariați, majoritatea trecuți de 45 de ani, tinerii fiind puțin interesați 
de o carieră în cercetare. Cei mai mulți clienți ai Institutului sunt astăzi firme din 
străinătate, acesta dispunând de echipamente moderne achiziționate în cadrul unui 
proiect cu finanțare europeană. Totuși, acesta are o situație financiară precară, 
înregistrând pierderi în ultimii ani.  
 
O altă companie din domeniul cercetării-dezvoltării este INAS, care are o tradiție de 
25 de ani în furnizarea de soluții CAD/CAM/CAE/PLM și servicii conexe, pentru 
industria românească. De asemenea, compania realizează activități de cercetare 
aplicativă în domeniul ingineriei mecanice și electronice. O altă companie locală – 
Caelynx Europe – oferă produse software și soluții de proiectare și inginerie 3D, cu 
precădere pentru industria aerospațială, auto, energetică, medicală și de apărare. 
Firma Natural Research derulează activități de cercetare în domeniul chimic și 
farmaceutic, derulând un proiect cu fonduri europene la Podari, unde se dezvoltă o 
bază de cercetare pentru compuși naturali organici ai borului. Alte mici companii 
locale realizează activități de cercetare în domeniul automatizărilor industriale, 
medical etc.  
 
La nivelul județului Dolj funcționează și un Incubator Tehnologic și de Afaceri autorizat 
ANCS în cadrul IPA S.A. CIFATT Craiova, care activează în următoarele domenii: 
automatizări industriale, servicii, software, electronică, echipamente. Acesta 
găzduiește peste 10 firme din domenii high-tech (echipamente electrice și electronice, 
software, cercetare-dezvoltare, inventică, consultanță etc. Pe lângă activitățile de 
proiectare și cercetare, IPA CIFATT este parte a rețelei Europe Enterprise Network, 
prin care se furnizează servicii pentru dezvoltarea internaționalizarea și afacerilor 
IMM, activități de inovare și transfer tehnologic, cele mai multe în regim gratuit, este 
centru de excelență și punct regional de contact pentru Programul FP 7 și Inovare. De 
asemenea, compania furnizează servicii de formare continuă, cu precădere în 
domeniul automatizărilor și IT, dar și al antreprenoriatului. De asemenea, IPA CIFATT 
Craiova este unul dintre inițiatorii Clusterului ”Pol de competitivitate Innov TT 
Oltenia”, din care mai fac parte Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, 
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ANCS, camere de comerț și industrie, Universitatea din Craiova, AROTT, asociații 
profesionale (precum ARIES Filiala Oltenia – în domeniul IT&C), consilii județene 
(inclusiv CJ Dolj) și primării de municipii (inclusiv Craiova), Agenția Regională de 
Protecția Mediului, companii - ICMET și Popeci Utilaj Greu S.A. Craiova, ONG-uri etc.  
 
În ceea ce privește structurile asociative ale mediului de afaceri de tip poli de 
competitivitate și cluster, la nivelul județului există următoarele entități: 

- ”Automotive Sud-Vest Oltenia Pole” – pol de competitivitate, înființat în 2012, 
cu un număr de 37 de membri din domeniul industriei automotive – companii 
private (producători de autoturisme și piese auto, firme de proiectare), 
universități, ONG-uri, autorități publice, institute de cercetare-dezvoltare etc. 
Acesta a fost deja implicat, indirect prin intermediul membri săi, în 11 proiecte 
de cercetare, infrastructură, cooperare transfrontalieră etc.; 

- ”Turism Oltenia – Inovare și tradiție în turism TurOlt InoTT” – pol de 
competitivitate, înființat în anul 2012, are un număr de 66 de membri care își 
desfășoară activitatea în sectorul turistic și sectoarele conexe, scopul său fiind 
dezvoltarea durabilă a turismului în regiune; 

- ”TURRIN Cluster” – înființat în anul 2010, tot în domeniul turismului, are peste 
25 de membri, instituții publice, universități, institute de cercetare și 
catalizatori; 

- ”ITC Oltenia Cluster” – înființat în anul 2011, reunește 23 de firme, universități, 
institute de cercetare, autorități locale și organizații catalizator din domeniul 
IT&C; 

- ”AGROPRO Oltenia Cluster” – constituit în anul 2013, are un număr de 24 de 
membri care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii și sectoare 
conexe; 

- ”Construct Cluster Oltenia”  - înființată în 2013, care reunește 48 de entități 
publice și private din domeniul construcțiilor și activităților conexe (proiectare, 
cercetare-dezvoltare-inovare, formare și perfecționare profesională, 
producția și logistica materialelor de construcții); 

- ”Turismul de sănătate în regiunea Sud-Vest Oltenia – SanoTour” – înființat în 
anul 2015, are 16 membri care își desfășoară activitatea în domeniul sănătății 
și turismului de sănătate; 

- ”Sănătate în regiunea Sud-Vest Oltenia” – constituit în 2015, are 16 membri 
care își desfășoară activitatea în domeniul sănătății și turismului de sănătate. 
 

Deși înființarea acestor structuri asociative este un aspect pozitiv și creează bazele 
integrării firmelor locale pe verticală și orizontală, aceste clustere necesită sprijin 
pentru consolidarea capacității instituționale proprii de furnizare de diferite servicii 
pentru membri lor (de afaceri, de cercetare-dezvoltare, de transfer tehnologic, de 
formare, de internaționale și de marketing, de consultanță etc.).  
 
Organizațiile patronale de la nivel județean, cele mai multe dintre acestea filiale ale 
unor structuri naționale, au, de asemenea, o contribuție importantă la dezvoltarea 
mediului de afaceri local, prin serviciile de reprezentare și de sprijin oferite. Dintre 
acestea, se remarcă Camera de Comerț și Industrie Dolj, care are cea mai îndelungată 
tradiție, o acoperire trans-sectorială și cel mai mare număr de firme membre. Aceasta 
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derulează servicii de formare profesională pentru diferite ocupații, administrează un 
terminal bursier, o curte de arbitraj, oferă consultanță juridică, informații de afaceri, 
pentru începerea unei afaceri, servicii în domeniul certificatelor de origine și a 
standardelor de calitate.  
 

2.8.8. Forță de muncă 
 
La nivelul județului Dolj existau, la nivelul anului 2013, un număr de 447.800 de 
persoane în vârstă de muncă cu domiciliu, dintre care 230.400 sunt bărbați (51,5% din 
total) și 217.400 de femei (48,5%). Față de anul 2007, se constată o creștere a 
resurselor de muncă din județ cu 3,3%, situație valabilă pentru ambele sexe, cauza 
fiind îmbătrânirea populației. Totuși, aceste potențial de forță de muncă este unul 
teoretic, în condițiile în care circa 10% din populația județului lucrează în străinătate, 
există un număr mare de persoane inapte de muncă și de pensionați anticipat.  
 
Astfel, populația activă a județului numără în anul 2013, doar 290.900 de persoane, 
dintre care 153.700 de bărbați (52,8% din total) și 137.200 de femei (47,2%), în 
stagnare față de anul 2007. În aceste condiții, rata de activitate a populației era de 
65%, în scădere cu 2 puncte procentuale față de 2007, nivel superior mediei regionale 
(63,6%) și naționale (64,6%), ca urmare a numărului mare de persoane din mediul 
rural care practică agricultura de subzistență.  
 
Numărul persoanelor ocupate la nivelul județului Dolj se ridica, conform estimărilor 
INS, la nivelul anului 2013, la 262.700, dintre care 137.300 erau bărbați (52,3% din 
total), iar 125.400 femei (47,7%). Față de anul 2007, se constată o scădere a numărului 
de persoane ocupate cu peste 5%, în linie cu tendința de la nivel național și regional, 
cauza fiind legată de disponibilizările de personal operate de companiile locale pe 
durata crizei economice și financiare globale. Aceste date sunt similare cu cele 
obținute la recensământul din 2011 (276.600 de persoane ocupate), dar inferioare 
datelor obținute prin aplicarea metodologiei EUROSTAT (296.000). În aceste condiții, 
rata de ocupare a populației județului era de 58,7% în 2013, peste media regională 
(58,1%), dar inferioară mediei naționale (60,9%). Diferența față de rata de ocupare 
asumată ca țintă națională pentru anul 2020 este de peste 10 puncte procentuale la 
nivel județean, fiind necesare măsuri active de creștere a acesteia în concordanță. Față 
de anul 2007, se constată o scădere a ratei de ocupare la toate nivelurile teritoriale, 
mai accentuată la nivel județului (cu 5 puncte procentuale).  
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Figura 57 - Dinamica ratei de ocupare (%) a populației, la nivel județean, regional și național, în perioada 2007-

2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 

În ceea ce privește structura ocupării, județul Dolj se remarcă, în context național și 
regional, printr-o pondere foarte ridicată a ocupării în sectorul primar, de peste 40%, 
procent care depășește 80% în mediul rural, spre deosebire de mediul urban, unde 
este de doar 8%. Explicația constă din numărul foarte mare de persoane care practică 
agricultura de subzistență, pentru autoconsum, în mediul rural. Chiar dacă în termeni 
absoluți numărul celor ocupați în agricultură la nivel județean a scăzut ușor față de 
2007, ponderea ocupării în domeniu a crescut cu 1,5 puncte procentuale.  
 

 
Figura 58 - Dinamica structurii ocupaționale a populației, la nivel județean, regional și național, în perioada 

2007-2013 

Sursa:  INS, Baza de date TEMPO Online 
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Al doilea sector economic ca importanță din perspectiva ocupării este cel al serviciilor, 
care asigura, la nivelul anului 2013, 38,5% din totalul locurilor de muncă (64% în 
mediul urban), în creștere cu 1,9 puncte procentuale față de anul 2007. O analiză pe 
subsectoarele de servicii relevă numărul mare de persoane ocupate în domeniul 
comerțului și reparațiilor (13,1% din total), învățământului (4,9%), sănătății și 
asistenței sociale (4,9%) și transporturilor și depozitării (4%). Față de anul 2007, s-a 
înregistrat o creștere în termeni absoluți a ocupării doar pentru activitățile de 
transport (+1%), tranzacții imobiliare (+33,3%), cele științifice, tehnice și profesionale 
(+41,4%), de spectacole, recreative și culturale (+111,1%), de servicii administrative și 
suport (+43,2%). Pe de altă parte, a scăzut numărul de persoane ocupate în 
subsectoarele de comerț și reparații (-5,6%), de intermedieri financiare și de asigurări 
(-25%), de administrație publică (-14,5%), învățământ (-8,6%) și sănătate (-1,5%).  
 
În domeniul industriei și al construcțiilor, numărul de persoane ocupate reprezintă 
21,2% din total, sub media națională și regională, și în scădere cu 3,4 puncte 
procentuale față de anul 2007, pe fondul restructurării întreprinderilor cu acest profil, 
cu precădere de-a lungul crizei globale, dar și a creșterii nivelului de automatizare și 
tehnologizare a sectorului industrial.  
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Figura 59 - Structura ocupațională a populației județului Dolj, la RGPL 2011 

Sursa: INS, Rezultatele definitive ale RGPL 2011 
 

În ceea ce privește fenomenul șomajului, acesta este mai pronunțat la nivel județean, 
în comparație cu alte județe din regiune și din țară. Astfel, conform datelor ANOFM, 
numărul mediu oficial al șomerilor înregistrați la nivelul județului Dolj a fost, în anul 
2014, de 26.755, în creștere cu 86,5% față de anul 2007. Cu toate acestea, numărul 
maxim de șomeri s-a înregistrat în anul 2009 (peste 33.600), când s-a înregistrat 
apogeul crizei economice și financiare globale, după care s-a înregistrat o tendință 
descrescătoare, o dată cu relansarea creșterii economice. Din totalul șomerilor din 
județ, 59,5% sunt bărbați, iar 40,5% sunt femei, oportunitățile de ocupare pentru 
femei, în domenii precum industria alimentară, cea ușoară, servicii fiind mai ridicate 
decât pentru persoanele de sex masculin, care activau în domenii aflate în regres, 
precum industria constructoare de mașini, construcții etc.  
 
Prin urmare, rata șomajului de la nivel județean a crescut de la 4,9% în 2007, la 9,2% 
în 2014, peste media regională (8,1%) și națională (5,3%), din această perspectivă 
județul Dolj ocupând locul I la nivel național (după numărul absolut de persoane fără 
loc de muncă) și locul III din perspectiva ratei șomajului.  
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Figura 60 - Rata șomajului la nivel județean, regional și național, în perioada 2007-2014 

Sursa: ANOFM 
 
La nivelul anului 2014, din totalul șomerilor înregistrați din județ, 81,8% aveau studii 
primare, gimnaziale și profesionale, 13,9% studii liceale, iar 4,3% studii universitare. 
Față de anul 2007, se constată creșterea numărului de șomeri pentru toate categoriile 
de absolvenți, dar mult mai accentuată pentru cei cu un nivel redus de studii 
(+128,1%). Pe de altă parte, se poate observa că 80,3% (față de 69,3% în 2007) dintre 
șomeri erau neindemnizați, aceștia fiind în general cei care nu au reușit să-și găsească 
un loc de muncă pentru o perioadă îndelungată, ceea ce denotă o acutizare a 
șomajului pe termen lung. 
 
De remarcat este și faptul că 79,3% dintre șomeri provin din mediul rural, iar 20,7% 
din mediul urban. Pe grupe de vârstă, se poate observa că 30,4% dintre șomeri aveau, 
în 2014, între 40 și 49 de ani, 27,7% peste 50 de ani, 23,3% între 30 și 39 de ani, iar 
18,6% sub 30 de ani, multe dintre persoanele din ultima categorie fiind încă cuprinse 
însă în sistemul de învățământ. Prin urmare, putem afirma că riscul de șomaj crește, 
în general, o dată cu înaintarea în vârstă, cele mai vulnerabile fiind persoanele 
calificate înainte de 1989 în ocupații care nu mai sunt cerute pe piața locală a muncii.  
 
Datele recensământului din 2011 diferă de cele ale ANOFM, indicând un număr ceva 
mai mic de șomeri (22.036, corespunzătoare unei rate a șomajului de 7,7%), ca urmare 
a aplicării unei metodologii diferite de cuantificare a acestora. Acesta a relevat faptul 
că 66,7% dintre șomerii din județ locuiesc în mediul urban, cei din mediul rural fiind, 
în mare parte, ocupați în agricultura informală. De asemenea, 23,9% dintre șomeri nu 
au avuseseră un loc de muncă de peste 27 de luni, iar alte 43,8% de peste 9 luni.  
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Figura 61 - Rata șomajului la populația activă, la nivel de UAT, în anul 2011 

Sursa: INS, Rezultatele definitive ale RGPL 2011 
 
Localitățile din județ cu cea mai ridicată rată a șomajului (de peste 10% din populația 
activă), la recensământul din 2011, erau Băilești, Filiași, Bechet, Braloștița, Cerăt, 
Gogoșu, Sadova, Sălcuța, Catane, Cârcea, Coțofenii din Față, Galiciuica, Ghidici, Rojiște 
și Talpaș, orașele mici și comunele cu o pondere ridicată a populației de etnie romă 
fiind cele mai afectate de acest fenomen, pe fondul excluziunii de pe piața muncii a 
romilor. La polul opus, o rată a șomajului de mai puțin de 5% se înregistra în comunele 
Afumați, Amărăștii de Jos, Amărăștii de Sus, Brabova, Bratovoești, Bulzești, Călărași, 
Cioroiași, Ciupercenii Noi, Coțofenii din Dos, Daneți, Desa, Dobrești, Drăgotești, 
Drănic, Ghercești, Giubega, Grecești, Izvoare, Leu, Măceșu de Sus, Mischii, Mârșani, 
Moțăței, Murgași, Negoi, Orodel, Perișor, Predești, Radovan, Robănești, Scăești, Seaca 
de Câmp, Secu, Teasc etc., însă în acest cazuri putem vorbi de un șomaj mascat în rata 
foarte ridicată de ocupare în agricultura de subzistență, oportunitățile de ocupare la 
nivel local fiind aproape inexistente.  
 
În ceea ce privește numărul persoanelor ocupate cu statut de salariat, acesta a ajuns 
în anul 2013 la 115.293, în scădere cu 13,7% față de anul 2007, pe fondul 
disponibilizării de personal de către companiile private, mai ales pe durata crizei 
globale, dar și a unei reorientări a populației de la statutul de salariat la cel de 
întreprinzător sau de . La nivel județean, se observă o concentrare a locurilor de 
muncă în mediul urban, cu precădere în municipiul Craiova și în comunele învecinate 
(Ișalnița, Cârcea, Podari, Ghercești).  
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Figura 62 - Numărul mediu al salariaților, la nivelul UAT-urilor din județul Dolj, în anul 2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 

 
În ceea ce privește dinamica locurilor de muncă în perioada 2007-2013, se observă o 
creștere a numărului acestora în unele localități rurale, inclusiv cele din jurul 
municipiului Craiova (fenomen de suburbanizare), concomitent cu scăderea lor în 
centrele urbane, ceea ce poate denota începutul unei tendințe de deconcentrare 
economică, sprijinită și de investițiile realizate în agricultură și dezvoltare rurală cu 
fonduri europene.  
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Figura 63 – Dinamica numărului de salariați, la nivelul UAT-urilor din județul Dolj, în perioada 2007-2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
În ceea ce privește fenomenul navetismului, acesta antrena la nivel județean, la 
recensământul din 2011, peste 28.000 de persoane, adică 11,1% din totalul populației 
ocupate. Cea mai mare parte a fluxurilor de navetism sunt de tip rural-urban și se 
manifestă la nivelul Zonei Metropolitane Craiova. Localitățile care înregistrează o rată 
a navetismului de peste 30% din forța de muncă sunt: Cârcea, Bucovăț, Malu Mare, 
Țuglui, Pielești, Șimnicu de Sus, Podari, Fărcaș, Brădești, Mischii și Coșoveni. La polul 
opus, regăsim, în general, comunele aflate la o distanță mare de centrele urbane, unde 
sunt concentrate locurile de muncă: Lipovu, Negoi, Sadova, Desa, Verbița, Bistreț, 
Daneți, Cioroiași, Moțăței, Botoșești-Paia, Seaca de Pădure, Vela, Unirea, Secu, 
Sălcuța, Amărăștii de Jos (sub 5% din populația ocupată). Se poate observa o legătură 
directă între rata navetismului și nivelul de dezvoltare al localităților, în sensul că acele 
comune cu o rată scăzută a navetismului, la care se adaugă izolarea față de coridoarele 
de transport și centrele urbane, rămân dependente de agricultura de subzistență și se 
confruntă cu un declin socio-economic.  
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Figura 64 - Rata navetismului (% din populația activă), în anul 2011 

Sursa: INS, Rezultatele definitive ale RGPL 2011 
 
În ceea ce privește nivelul de salarizare, salariul mediu net lunar de la nivelul județului 
Dolj se cifra la 1.465 de lei în anul 2013, în creștere cu 20,5% (în termeni nominali) față 
de anul 2007, ceea ce însemnă o creștere reală (corectată cu rata inflației) de circa 5%. 
Cu toate acestea, salariile din județul Dolj au rămas cu doar 2,2% peste media 
regională (fiind depășite de cele oferite în județul Dolj, cu precădere în sectorul minier 
și energetic), respectiv cu 7,2% sub media națională.  
 

 
Figura 65 - Dinamica salariului mediu net lunar, la nivel județean, regional și național, în perioada 2007-2013 
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Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
Salariile cele mai ridicate de la nivelul județului Dolj se înregistrau, la nivelul anului 
2013, în sectoarele: industrie extractivă (3.198 de lei), energie (2.815), intermedieri 
financiare și asigurări (2.653), informații și comunicații (2.555) și administrație publică 
și apărare (2.332), care concentrează însă mai puțin de 15% din forța de muncă de la 
nivel județean. La polul opus, cele mai scăzute salarii se înregistrează în domeniile 
hoteluri și restaurante (730 de lei), servicii administrative și suport (880), comerț 
(1.049), construcții (1.097), agricultură (1.120), cultură și spectacole (1.161) și 
tranzacții imobiliare (1.212). Aceste sectoare înregistrează o valoare adăugată și o 
productivitate a muncii reduse, dar antrenează peste aproape 50% din forța de muncă 
a județului. Prin urmare, creșterea nivelului de salarizare la nivel județean depinde de 
schimbarea structurii economice a acestuia, prin creșterea ocupării în sectoare cu 
valoare adăugată ridicată.  
 

2.8.9. Turismul  
 
 
Turismul nu are, în prezent, o contribuție semnificativă la economia județului Dolj, 
acesta generând mai puțin de 1% din PIB și din numărul de locuri de muncă, dacă 
excludem activitatea de alimentație publică (restaurante, baruri, cafenele, catering 
etc.), care se adresează mai ales populației locale. Motivele sunt legate de faptul că 
acesta, asemenea majorității județelor de câmpie din sudul României, este lipsit de 
obiective turistice de mare atractivitate pentru turiști și vizitatori, asemenea altor 
județe din regiune cu resurse mai însemnate din acest punct de vedere (de ex. Vâlcea, 
Gorj).  
 
Cu toate acestea, județul Dolj dispune de o serie de elemente de patrimoniu natural 
și construit, dar și imaterial, unice în România, care nu sunt valorificate suficient (ex. 
crearea unei baze de agrement în arealul din jurul lacurilor sau dezvoltarea unor 
activități recreative/sportive/de agrement de-a lungul Dunării) și care pot contribui la 
dezvoltarea unei oferte turistice competitive pe anumite nișe de piață.  
 
Astfel, dintre resursele turistice naturale ale județului, cele mai importante sunt: 

- Fluviul Dunărea – care, în cazul unei amenajări și promovări corespunzătoare, 
poate deveni o destinație turistică atractivă pentru croaziere, pescuit 
recreațional, cicloturism, promenadă, plajă (de ex. Calafat), eco-turism etc.; 

- Lacurile și bălțile din județ (Geormani, Dăbuleni, Bulzești, Ișalnița, Râpa Roșie, 
Marica, Ionele, Bistreț etc.), ca și râul Jiu – atractive pentru pescuitul 
recreațional și sporturile nautice; 

- Pădurile din județ - care dispun de un fond cinegetic considerabil (căprioare, 
cerbi, mistreți, vulpi, viezuri, potârnichi, lișițe, prepelițe, sturzi, fazani etc.), 
organizat în peste 50 de fonduri de vânătoare (de ex Radovan, Coșoveni, 
Braniște); 

- Rezervațiile naturale din județ (acvatice, botanice, paleontologice, forestiere 
și ornitologice) – care pot deveni destinații pentru eco-turism, mai exact 
amenajate pentru observarea habitatelor naturale protejate (de ex. Rezervația 
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Ornitologică Desa-Ciuperceni, Poiana Bujorului din Pădurea Plenița, Balta Lată, 
Balta Neagră, Locul fosilifer Bucovăț, Pădurea Ciurumela Poiana Mare etc.); 

- Parcul Romanescu și Grădina Botanică Universitară din Craiova – unele dintre 
cele mai mari și mai frumoase spații verzi din România, cu o suprafață de peste 
100 ha și cu specii rare de arbori și flori; 

- Resursele agricole, viticole și pomicole – care constituie baza pentru 
dezvoltarea turismului gastronomic și oneologic. Un rol central îl joacă în acest 
sens, bucătăria tradițională (promovată inclusiv în Portul Cultural Cetate, de 
către actorul Mircea Dinescu), podgoriile din județ și Crama Segarcea, vinurile 
produse și depozitate aici fiind deja recunoscute pe plan internațional; 

- Izvoarele minerale cu rol curativ de la Urzicuța și Gighera.  
 
În ceea ce privește patrimoniul construit cu potențial turistic de la nivelul județului 
Dolj, acesta cuprinde: 

- cele 9 muzee din Craiova și Calafat – recent consolidate și reabilitate, acestea 
funcționează în clădiri-monument istoric și dispun de un patrimoniu însemnat 
de exponate unice din domeniul artelor plastice, istoriei și arheologiei și 
etnografiei, putând fi incluse în circuite turistice integrate, de la nivel regional, 
național și chiar internațional. La acestea, se pot adăuga casele memoriale din 
județ, cu precădere cea a actorului Amza Pellea din Băilești, sau Muzeul 
Asociației Culturale Castravița din Desa; 

- lăcașurile de cult din județ - multe dintre acestea fiind monumente istorice, au 
potențialul de a fi cuprinse în trasee religioase de mare atractivitate, care să 
includă și mănăstirile din județele învecinate din Oltenia. Acestea ar putea 
cuprinde Catedrala Mitropolitană ”Sf. Dumitru” Craiova, mănăstirile Cârcea, 
Jitianu, Maglavit, Popânzălești, Coșuna, Tuturor Sfinților Craiova, bisericile 
”Adormirea Maicii Domnului„ Segarcea, Mântuleasa, Madona Dudu, Sfântul 
Ilie, Sfânta Treime, Sfântul Spiridon, Obedeanu, Sfântul Ioan Herea etc. – toate 
din municipiul Craiova, respectiv Capela Filișenilor din Filiași; 

- palatele și clădirile medievale: Vorvoreanu și Justiției, Casa Băniei, Glogoveanu 
și Vălimărescu din Craiova, împreună cu centrul istoric al orașului, recent 
reabilitat, culele din Almăj, Cernătești și Brabova; 

- monumentele de arheologie: Castrul Răcari, Desa, cetățile dacice Pelendava și 
Izvor, siturile arheologice de la Bâzdana, Cârcea, Cioroiu Nou și Coțofenii din 
Dos.  

 
Infrastructura sportivă și de agrement din județ, aflată în plin proces de extindere și 
modernizare, poate, de asemenea, constitui un argument în plus pentru atragerea de 
turiști, completând oferta turistică a Doljului. Dintre acestea putem menționa: 

- Hipodromul Craiova – care poate găzdui, după modernizare, competiții de tip 
gran-prix; 

- Stadionul ”Ion Oblemenco” – care va putea găzdui competiții sportive și 
evenimente (de ex. concerte) pentru circa 30.000 de spectatori; 

- Water Park Craiova – unul dintre puținele complexuri acvatice din Oltenia, în 
curs de construcție, ca și facilitățile similare private (ștranduri, piscine), 
existente sau în curs de realizare (Rojiște, Podari); 
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- Centrul turistic, sportiv și de agrement de la Cârcea – în curs de amenajare, 
proiect în valoare de 3,5 mil. Euro, realizate cu fonduri POR 2007-2013 și care 
va putea găzdui diferite activități sportive; 

- Plajele din județ - existente sau care pot fi amenajate, în zone precum Cetate, 
Bechet, Rast și Calafat, unde există și porturi de acostare, dar și de-a lungul 
Jiului.  

 
Un alt rol important l-ar putea juca infrastructura de afaceri și cea expozițională. Noul 
Centru Multifuncțional, cu o suprafață de circa 11.000 mp, comparabilă cu cea a 
Romexpo București, ar putea atrage numeroase târguri, conferințe și expoziții 
internaționale, cu un număr mare de participanți. De asemenea, extinderea 
infrastructurii-suport de afaceri (Parcul Industrial Craiova, incubatoarele de afaceri 
existente, centrele de afaceri și logistice private din Craiova,  Radovan și Podari – 
realizate cu fonduri europene) vor atrage investitori și vor contribui, implicit, la 
dezvoltarea turismului de afaceri, o dată cu modernizarea infrastructurii de acces 
(Aeroportul Internațional Craiova, Drumul Expres Craiova-Pitești, modernizarea 
porturilor de la Dunăre, creșterea traficului pe podul de la Calafat).  
 
Nu în ultimul rând, patrimoniul cultural imaterial unic al județului Dolj poate constitui 
un element de individualizare a ofertei sale pentru turiști și vizitatori, prin: 

- multitudinea de obiceiuri, datini, tradiții și meșteșuguri tradiționale, ca și 
folclorul oltenesc, încă păstrate și promovate în anumite zone rurale; 

- festivalurile și concursurile internaționale organizate în județ, cu precădere 
cele de muzică populară, teatru și canto; 

- inițiative precum Portul Cultural de la Cetate, care promovează actul cultural 
și tradițiile locale, sau Centrul turistic interactiv ”Constantin Brâncuși” din 
Craiova, aflat în construcție cu fonduri europene, investiție în valoare de circa 
7 mil. Euro care va cuprinde un pavilion adiacent Muzeului de Artă unde se vor 
organiza ateliere de creație, spații expoziționale, de conferințe etc.  

 
Toate acestea elemente, într-o abordare integrată, ar putea contura, în mod fericit, 
oferta turistică a județului Dolj și a municipiului Craiova, mai ales în contextul 
depunerii candidaturii la statutul de capitală culturală europeană în anul 2021.  
 
Infrastructura de cazare a turiștilor din județul Dolj cuprindea, la nivelul anului 2014, 
conform INS, 52 de unități (dublu față de anul 2007), dintre care 22 de hoteluri, 6 
hosteluri, 5 moteluri, 2 vile turistice, o cabană, 9 pensiuni turistice și 7 pensiuni 
agroturistice. În perioada 2007-2014, s-au înființat, prin urmare, noi hoteluri, 
hosteluri, moteluri, cabane și pensiuni, ca urmare a unor investiții private. Acestea 
cumulau 2.191 de locuri de cazare, în creștere cu 51,1% față de anul 2007. Cea mai 
parte a locurilor de cazare era concentrată în hoteluri – 1379 de locuri (62,9% din total 
și creștere de 68,4% față de 2007), hosteluri - 261 (11,9% / +407,8%), pensiuni turistice 
– 181 (8,3% / +312%), moteluri – 176 (8% / +2,9%), pensiuni agroturistice – 149 (6,8% 
/ +745%), vile turistice – 31 (1,4%/ -68,4%) și cabane turistice (0,6% / +100%).  
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Figura 66 - Structura capacității de cazare în funcțiune din județul Dolj, pe tipuri de unități, în anul 2014 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 

Pe localități, cea mai mare parte a capacității de cazare în funcțiune se înregistrează 
în municipiul Craiova (75,7% din total), Coțofenii din Față (4,9%), Calafat (4,9%), 
Ghercești (4,4%), Pielești (3,8%) și Malu Mare (1,7%). În perioada 2007-2014, cele mai 
multe locuri noi de cazare s-au creat în Craiova, Ghercești, Coțofenii din Față, Pielești, 
Malu Mare și Calafat, ceea ce denotă o orientare a investitorilor către Zona 
Metropolitană Craiova, cea mai mare piață turistică din județ, precum și către 
principalele coridoare de transport, ceea ce confirmă ponderea ridicată a turismului 
de tranzit, mai ales o dată cu deschiderea podului de la Calafat și cu creșterea traficului 
pe Aeroportul Internațional Craiova. De asemenea, se observă că aceștia investesc, în 
general, în unități de cazare de mică capacitate (sub 50 de locuri), adaptate la nivelul 
încă scăzut al cererii din zonă.  
 
Conform datelor Autorității Naționale de Turism, la nivel județean există 1.584 de 
camere cu 3.108 locuri de cazare, dintre care niciuna pentru 5 stele, 642 de 4 stele (în 
Calafat, Craiova, Coțofenii din Față, Rojiște) și 1.511 de 3 stele (în Calafat, Craiova, 
Ghercești, Giurgița și Malu Mare), restul fiind din clasele inferioare. De asemenea, 
acestea indică existența de locuri de cazare în Brădești, Cârcea, Perișor și Rojiște, care 
însă nu se regăsesc în statisticile INS, motivele fiind legate, cel probabil, de 
metodologiile de calcul diferite.  
 
În ceea ce privește circulația turistică, numărul turiștilor care au vizitat județul Dolj a 
fost în 2014 de 91.150, în creștere cu 60,8% față de anul 2007, dar încă nesemnificativ 
în context regional (18,8% din turiștii cazați în regiunea Sud-Vest Oltenia) și național 
(1,1% din total). Dintre aceștia, 20,1% au fost străini (+223,8% față de 2007), iar 79,9% 
români (+50,2%). Cei mai mulți dintre turiștii sosiți în județ s-au cazat în hoteluri 
(69,5% din total, per ansamblu, și 88,6% dintre turiștii străini), pensiuni agroturistice 
(9,9%), hosteluri (6,5%), pensiuni turistice (6,5%), moteluri (5,7%), iar cei mai puțin în 
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vile turistice (1,8%) și cabane (0,1%). Și în acest caz, se remarcă dominația municipiului 
Craiova, care a atras 69,3% din totalul turiștilor sosiți în județ, numărul lor fiind în 
creștere cu 20,1% față de 2007. Aceasta a fost urmată la mare distanță de Calafat 
(12,9% din total, față de 0 în 2007) și Coțofenii din Față (3,1%, în creștere de 7 ori față 
de 2007). De remarcat este s-au înregistrat creșteri are circulației turistice la nivelul 
tuturor localităților cu unități de cazare din județ.  
 

 
Figura 67 - Numărul turiștilor sosiți în unitățile de cazare din județul Dolj, pe localități, în anul 2014 

Sursa: INS,  Baza de date TEMPO Online 
 
În ceea ce privește numărul de înnoptări turistice înregistrate la unitățile de cazare din 
județul Dolj, acestea s-au cifrat la 161.652 în 2014, în creștere cu 28,8% față de anul 
2007. Dintre acestea, 74,5% au fost realizate de turiști români, iar 25,5% de cei străini. 
În acest context, durata medie a sejurului turistic a fost la nivel județean, în anul 2014, 
de 1,77 nopți/turist, față de 2,21 în 2007, ceea ce indică o tendință de creștere a 
ponderii turismului de tranzit (o noapte), precum și faptul că turiștii sunt mai precauți 
cu bugetul alocat călătoriei. Durata sejurului de la nivel județean este net inferioară 
celei de la nivel regional (3,17 nopți/turist) și național (2,39). De asemenea, este de 
observat faptul că durata sejurului a fost mai mare la turiștii străini (2,25 nopți), în 
comparație cu cei români (1,65 nopți). Cele mai reduse sejururi s-au înregistrat la 
cabanele turistice (1,07 nopți/turist) și la pensiunile agroturistice (1,30), iar cele mai 
lungi la moteluri (2,28) și hosteluri (2,09).  
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Figura 68 - Durata medie a sejurului turistic (nopți/turist cazat), la nivel județean, regional și național, în 

perioada 2007-2014 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 

Localitățile care au înregistrat cele mai reduse durate ale sejurului turistic au fost 
Giurgița, Coțofenii din Față, Ișalnița, Bechet și Calafat (sub 1,25 nopți/turist), toate 
profilate pe turismul de tranzit, în lipsa unei oferte turistice mai consistente care să 
mențină vizitatorii mai mult timp în aceste zone, la polul opus regăsindu-se orașul 
Filiași (3,31 nopți/turist), comunele Ghercești (2,46) și Malu Mare (2,34). În Craiova 
durata medie a sejurului a fost de 1,88 nopți/turist.  
 

 
- Figura 69 - Indicele de utilizare a capacității de cazare în funcțiune, la nivel județean, regional și 

național, în perioada 2007-2014 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
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În acest context, indicele de utilizare a capacității de cazare în funcțiune din județ a 
scăzut de 26,4%, în 2007, la 21% în prezent, sub media națională (26,1%) și regională 
(26,8%). Această tendință indică fie anticiparea de către investitori a unei cereri în 
creștere care să justifice investițiile realizate în extinderea numărului de locuri de 
cazare, fie creșterea evaziunii fiscale din domeniu, context în care gradul real de 
ocupare e mai mare. Cel mai mare grad de ocupare s-a înregistrat în cazul vilelor 
turistice (26,9%), al hotelurilor (22,6%) și al pensiunilor agroturistice (22,5%), iar cel 
scăzut la cabane (1,6%) și hosteluri (13,2%). Pe localități, cel mai ridicat grad de 
ocupare s-a înregistrat la unitățile de cazare din Calafat (39,9%), Coțofenii din Față 
(25,2%), Ghercești (20,6%) și Craiova (20,4%), iar cel mai scăzut în Giurgița, Ișalnița, 
Bechet și Drănic (sub 5%), locații în care nu se justifică economic deschiderea de noi 
unități de cazare.  
 
La nivel județean nu există încă centre de informare turistică, dar o astfel de unitate 
urmează să fie amenajată în Craiova, într-un proiect transfrontalier româno-bulgar, 
menit să dezvolte turismul cultural în regiunea Dolj-Montana-Vidin. În cadrul aceluiași 
proiect se vor elabora pachete turistice, pachete de resurse turistice, se vor derula 
cursuri de formare în domeniu, se va participa la expoziții de profil și se va realiza 
promovarea zonei ca destinație turistică. Această inițiativă pentru că în regiunea 
vecină din Bulgaria există obiective turistice importante, cum ar fi castelul Baba Vida, 
orașul Vidin, peștera Măgura și stâncile de la Belogradchik. Printre traseele identificate 
se numără: 

1. Traseul pentru agrement și sporturi extreme – croaziere pe Dunăre; 
2. Traseul cultural-istoric ”Pe urmele străbunilor”: Craiova-Cernătești-Strehaia-

Drobeta Turnu Severin-Orșova-Calafat-Bulgaria-Bechet-Corabia-Slatina-
Scornicești. Cuprinde și punctele Cioroiu Nou, Băilești și Perișor.  

3. Traseul de ecoturism ”Splendorile naturii”; 
4. Traseul ecumenic-monahal ”Drumul Credinței”: Craiova-Calafat-Bulgaria-

Bechet-Mănăstirea Sadova-Mănăstirea Jitianu-Craiova-Slatina-Caracal; 
5. Traseul gastronomic ”Bachus și bucatele din Balcani”; 
6. Traseul tradițiilor și meșteșugurilor populare ”Veșnicia s-a născut la sat”.  

 
În anul 2009, Direcția Județeană de Cultură și Patrimoniu Național a propus crearea a 
6 trasee cultural-turistice la nivelul Doljului, respectiv: 

- Perișor-Maglavit-Cetate-Desa-Calafat-Vidin – care să cuprindă casa memorială 
Henry Coandă, Mănăstirea Maglavit, Portul Turistic Cetate, Situl Arheologic 
Desa și Muzeul Asociației Culturale Castravița din Desa Palatul Marincu și plaja 
din Calafat; 

- Craiova-Cernătești-Grecești – care să cuprinde muzeele, instituțiile culturale și 
lăcașurile de cult din Craiova, Parcul Romanescu, Grădina Botanică, Cula 
Cernătești și taraful din Grecești; 

- Craiova-Coțofeni-Răcari-Filiași – care cuprinde 2 situri arheologice, o bibliotecă 
și Capela Fileșenilor; 

- Craiova-Segarcea-Giurgița-Ostroveni/Zăval/Gighera – cuprinde mănăstirea, 
biblioteca și cramele din Segarcea și ansamblul de călușari din Giurgița; 
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- Craiova-Sadova-Călărași-Bechet-Oreahovo – cuprinde Mănăstirea Sadova, 
ansamblul folcloric și fântâna Mariei Tănase de la Călărași, festivalul de folclor, 
cenaclul literar, atelierul de țesut covoare și portul Bechet; 

- Craiova/Calafat-Cetate-Plenița-Terpezița – cuprinde atelierul de ocarine de la 
Terpezița, Sărbătoarea Bujorului de la Plenița și Portul Cultural Cetate.  

 
Turismul rural și cel peisagistic ar putea fi dezvoltat și pe următorul traseu : Ciupercenii 
Noi – Desa – Poiana Mare – Băilești – Plenița – Bucovăț – Craiova – Coșoveni – 
Bratovoești – Geormani – Segarcea – Gighera – Bistreț. 
 
Mai recent, Asociația Profesioniștilor în Turism din România a implementat un proiect 
cu fonduri europene în cadrul căruia a fost conceput un traseu turistic etnocultural și 
arhitectonic regional, respectiv: Bechet – Sadova – Segarcea – Podari – Craiova – 
Bucovăț – Filiași – Butoiești – Turceni – Vladimir – Țicleni – Rovinari – Târgu Jiu – 
Bălănești – Cartiu – Curțișoara – Mușetești – Bumbești Jiu.  
 
Implementarea oricăruia dintre aceste trasee depinde însă de modernizarea 
infrastructurii de transport, de restaurarea și punerea în valoare a obiectivelor de 
patrimoniu, de implicarea mediului privat, de dezvoltarea infrastructurii de cazare și 
de agrement, de o promovare corespunzătoare și de îmbunătățirea cooperării 
transfrontaliere și inter-județene. Printre prioritățile județului în domeniul turismului 
pentru perioada 2014-2020 s-ar putea număra amenajarea în scop de agrement a 
culoarului Dunării, continuarea investițiilor în reabilitarea, modernizarea și valorizarea 
obiectivelor de patrimoniu construit și a celor culturale (muzee, galerii de artă etc.) și 
sportive. În acest sens, se află deja în curs de pregătire două idei de proiecte 
transfrontaliere, care vizează, pe de o parte, conceperea unui circuit comun cu 
regiunea Vratsa, care să cuprindă și o serie de obiective de patrimoniu din județ (Casa 
Dianu, Culele din Cernătești și Brabova), propuse spre restaurare și accesibilizare, 
precum și crearea unui spațiu expozițional transfrontalier, cu opere de la Muzeul de 
Artă din Craiova, prin amenajarea unei clădiri pe str. M. Kogălniceanu din municipiu.  
 

2.10.  Mediu și energie regenerabilă 
 

2.10.1. Calitatea factorilor de mediu 
 
Calitatea apelor 
 
Resursele de apă ale județului Dolj sunt constituite din apele de suprafață (râuri, lacuri, 
fluviul Dunărea) și apele subterane. Resursa de suprafață este de 2.047.000 m3, din 
care 156.341,2 m3 suprafață utilizabilă, iar resursa din subteran este de 545.000 m3, 
din care suprafața utilizabilă este de 13.277,7 m3. În ceea ce privește indicele de 
realizare (volumul anual de apă prelevat față de cerință), în 2013, în bazinul hidrografic 
Jiu-Dunăre, o valoare mai ridicată s-a înregistrat în cazul suprafeței râurilor interioare 
(86,14%) și mai mică în cazul apelor subterane (66,59%), totalul înregistrat pentru 
surse directe fiind 82,29%. Raportată la populația bazinului, resursa specifică 
utilizabilă a fost de 1.431 m3/loc./an în 2013, fără resursa utilizabilă a fluviului Dunărea 
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din arealul ABA Jiu. Resursele de apă cantonate în arealul hidrografic Jiu pot fi 
considerate reduse și neuniform distribuite în timp și spațiu. 
 
Ape de suprafață 
 
Evaluarea calității apelor de suprafață a fost efectuată folosind și testând 
metodologiile privind sistemele de clasificare și evaluare globală a stării apelor de 
suprafață pe baza elementelor biologice, chimice și hidromorfologice și s-a realizat pe 
corp de apă (râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal).  
 
În 2013, în cadrul bazinului hidrografic Jiu, aferent județului Dolj, au fost evaluate 15 
corpuri de apă de suprafață naturale (râuri) însumând 1.076,7 km, din care 1064,7 km 
au fost monitorizați din punct de vedere al evaluării integrate și 849,1 km al evaluării 
chimice. Evaluarea integrată a arătat că 90,2% dintre ape sunt în stare moderată, doar 
corpurile Amaradia II – cf. Ploștina – cf. Jiu și Jiu acum. Turceni – acum. Ișalnița erau în 
stare bună, iar din punct de vedere al stării chimice 76,66% sunt în stare proastă, adică 
corpurile de apă de pe cursul de apă Jiu (Jiul de Vest). 
 
În cadrul Bazinului Hidrografic Jiu au fost monitorizate, în 2013, 7 corpuri de apă lacuri 
naturale și artificiale. Evaluarea integrată a arătat o stare moderată/bună a corpurilor 
de apă, iar cea chimică a arătat o stare proastă în cazul corpului de apă Ac. Ișalnița. 
 
Limita maximă admisă pentru concentrația medie anuală de nitrați din surse agricole 
este de 50 mg/l N. La nivelul județului Dolj starea corpurilor de apă din bazinele Jiu și 
Dunăre s-a încadrat între moderat și foarte bună. S-au înregistrat peste 10 mg/l la N-
NO3 în bazinul Dunăre, corpurile de apă Balasan. Concentrația fosforului de obicei nu 
depășește 0,1-0,5 mg/l, regimul fiind, în mod normal, analog cu al nitraților, cu 
concentrație minimă în perioada de vegetație. Și din acest punct de vedere starea 
apelor din cele două bazine se încadrează între moderat și foarte bună, valori peste 
limită a concentrației la P-PO4 înregistrându-se în bazinul Jiu, corpul de apă Craiovița-
izvor (1,7 mg/l P).  
 
Gazele dizolvate în apa râurilor sunt oxigenul și dioxidul de carbon, ale căror 
concentrații nu depășesc 15 mg/l, respectiv 20-30 mg/l. Concentrația de oxigen 
dizolvat în cele două bazine hidrografice ale județului Dolj, era în 2013, în majoritatea 
corpurilor de apă bună. O stare foarte bună s-a înregistrat în cazul corpului de ală 
Amaradia II – izvor – cf. Ploștina II și afl. Poinița, Strâmba, Seaca, Galcesti, Negreni, 
Totea, Plopul, Valea Hartanului, Gagai, Amarazuia, Orga, Slavuta, Valuta, Plosca și 
moderată în cazul corpului de apă Amaradia II – cf. Ploștina - cf. Jiu. Pentru CBO5 și 
CCO-Cr starea corpurilor de apă a fost moderată și bună. În ce privește amoniul, acesta 
se găsește în concentrații reduse în apele râurilor, dar crește în apele uzate, regimul 
fiind asemănător cu cel al nitraților. Starea corpurilor de apă din cele două bazine, în 
funcție de concentrația de N-NH4 a fost, în 2013, în general foarte bună. Valori mai 
mari s-au înregistrat în cazul a două corpuri de apă: Craiovița – izvor – cf. Jiu, din 
bazinul Jiu (17,4 mg/l N) și Balasan – aval loc. Băilești – cf. Dunărea din bazinul Dunăre 
(4,6 mg/l N).  
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Ape subterane 
 
Pe teritoriul județului Dolj, INHGA București, prin Laboratorul de Ape subterane, a 
identificat 5 corpuri de apă, dintre care 3 au fost monitorizate prin intermediul a 43 
puncte de monitorizare: ape freatice din terasele și luncile Jiului și afluenților (13 
foraje), Dunării și afluenților (26 foraje), Oltului inferior și apele subterane de 
adâncime din formațiunile pliocene (4 foraje) și pleistocene. 
 
Corpul de apă aparținând teraselor și luncilor Jiului se încadrează în stare chimică slabă 
(depășiri la nitrația s-au înregistrat în Mălăești și Ișalnița), prezentând un grad de 
protecție mediu spre nesatisfăcător și fiind supus în continuare unei potențiale poluări 
în intravilanele localităților și în lunca și terasele Jiului, aval de combinatul chimic OMV 
PETROM SA, punct de lucru Doljchim și municipiul Craiova. Totuși, în 2013 s-a 
constatat o scăderea a concentrațiilor indicatorilor monitorizați. Și în cazul corpului de 
apă din terasele și luncile Dunării s-a constatat o scădere a concentrațiilor indicatorilor 
monitorizați, dar datorită datelor de monitorizare din anii anteriori și gradului de 
protecție mediu, acesta se încadrează în stare chimică slabă (depășiri la nitrați s-au 
înregistrat la Desa, Ciuperceni, Maglavit Sud, Ciuperceni Vechi, Băilești-Poluare și 
Bechet). Corpul de ape subterane de adâncime din formațiunile pliocene se afla într-
o stare bună în 2013, cu o singură depășire la nitrați în Leu F1 AD.  
 
Apă potabilă 
 
În 2013, la nivelul județului Dolj, sursa captată pentru potabilizare era: 81% de 
suprafață și 19% de profunzime, volumul total de apă furnizat fiind de 40.940.225 
m3/an. Direcția de sănătate publică a monitorizat un număr de 21 de parametri  (37%) 
și a realizat un număr de 3.802 analize, iar la producător/distribuitor s-au efectuat 
501.496 analize, pentru 23 de parametri de calitate. În cazul analizelor efectuate de 
producător s-au constat sub 5% de analize neconforme pentru: E.coli, enterococi, 
nitrați, nitriți, amoniu, cloruri, clor rezidual liber la capăt de rețea, fier, mangan, 
bacterii coliforme, miros, gust, turbiditate, număr colonii la 22 grd.C și 37 grd.C. 
 
În ce privește supravegherea calității apei potabile distribuite în sistem centralizat în 
zonele de aprovizionare mici, pentru județul Dolj au fost luate în studiu aprovizionările 
cu apă din comunele Malu Mare și Pielești, din care s-au recoltat, în 2013, 2 probe de 
apă potabilă, în 2 etape (vară și toamnă). Neconformități pentru parametrul amoniu 
au fost înregistrate în 17,07% (vara) și 12,19% (toamna) din totalul sistemelor mici 
analizate. În cazul localităților Malu Mare (2,13 mg/l) și Pielești (2,02 mg/l) s-au 
înregistrat depășiri foarte mari, de peste 4 ori ale CMA la parametrul Enterococi. 
Pentru parametri nitriți și pesticide, valorile detectate în apa potabilă a fost, în 
majoritatea cazurilor, sub nivelul CMA, excepție localitatea Pielești în cazul nitriților. 
Compușii individuali din categoria pesticidelor organoclorurate pentru care s-au 
depășit limitele CMA au fost: heptaclor (Malu Mare) și metoxiclor (Pielești). În 
localitatea Malu Mare s-au găsit valori care au depășit concentrația maximă admisă la 
analiza parametrului cadmiu. 
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În județul Dolj au fost înregistrate, în 2013, 3 cazuri de methemoglobinemie acută 
infantilă generate de apa de fântână (24,7% din populația cu vârsta de până la 1 an), 
situându-l pe locul 10 la nivel național (împreună cu județele Brăila, Satu Mare și 
Sibiu). Aspectele evidențiate de evaluarea riscului de contaminare sunt: existența 
surselor de poluare (latrină, grajd, depozit gunoi, cotețe), neamenajarea pereților 
fântânii, neprotejarea fântânii cu capac și acoperiș, neamenajarea perimetrului de 
protecție sanitară a fântânii.  
 
Ape uzate 
 
În 2013, din totalul volumului evacuat, pe activități economice, de 100.828,6 mii m3 
(bazinele hidrografice Jiu, Dunăre, Olt), 74% ape uzate nu se epurează, 23% se 
epurează și restul îl constituie ape uzate care nu necesită epurare. 
 
În cazul activităților economice: energie electrică și termică și prelucrări chimice se 
înregistrează ponderi ridicate ale volumelor evacuate care nu se epurează, iar pentru 
industria extractivă, zootehnie, comerț și servicii pentru populație și învățământ și 
sănătate, apele uzate nu sunt epurate corespunzător în cazul bazinului Jiu. Analiza la 
nivelul bazinului Dunăre, arată în plus și un grad ridicat de epurare necorespunzătoare 
în sectorul industria mijloacelor de transport, iar pentru bazinul Olt, pentru activitățile: 
captare și prelucrare apă pentru alimentare și construcții. Cele mai mari cantități s-au 
înregistrat la următoarele categorii de poluanți: reziduu filtrabil, sulfați, materii în 
suspensie și substanțe extractibile, generate în principal de următoarele activități: 
energie electrică și termică, captare și prelucrare apă pentru alimentare și alte 
activități.  
 
Monitorizarea realizată în 2013 privind stațiile și instalațiile de epurare, a evidențiat 
că din totalul de 34 stații și instalații de epurare, doar 8 funcționează corespunzător și 
26 sunt stații cu funcționare necorespunzătoare. Activitățile economice unde s-au 
înregistrat stațiile și instalațiile de epurare cu funcționare necorespunzătoare sunt: 
industrie extractivă, zootehnie, comerț și servicii pentru populație și învățământ și 
sănătate în cazul bazinului Jiu. Pentru bazinele Dunăre și Olt, pentru toate activitățile 
economice, stațiile și instalațiile de epurare funcționau necorespunzător, excepție 
industria alimentară în bazinul Dunăre. 
 
La nivelul județului Dolj nu s-au înregistrat poluări accidentale cu impact semnificativ 
asupra apelor în anul 2013. 
 
Calitatea aerului 
 
În aglomerarea urbană Craiova sunt amplasate 5 stații automate de monitorizare a 
calității aerului, prin intermediul cărora este supravegheată calitatea aerului. La 
acestea se adaugă stațiile manuale de prelevare pulberi sedimentale situate în Craiova 
și în zonele învecinate. 
 
În 2008 a fost demarat Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului, care 
cuprinde o serie de măsuri a căror aplicare conduce la scăderea concentrațiilor de 
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PM10 și SO2 la valorile admise. Se urmărește o mai bună gestionare a traficului și a 
emisiilor provenite din industrie și de la instalațiile mari de ardere. În perioada 
ulterioară demarării programului, s-a constatat o scădere a valorii mediilor anuale 
(limita admisă 40 μg/m3) și a numărului de depășiri ale VL la 24 ore (50 μg/m3). Anii 
2007 și 2008 au fost cu ierni mai blânde, secetoși și cu temperaturi ridicate, adică 
condiții defavorabile dispersiei poluanților, comparativ cu restul perioadei, când 
condițiile climatice au fost mai favorabile. 
 

 
Figura 70 - Emisii anuale de PM10 (μg/m3) 

Sursa: Raportul anual privind Starea Mediului în anul 2013, județul Dolj 
 
Valorile cele mai ridicate pentru pulberile în suspensie s-au înregistrat în cursul lunilor 
de iarnă, în perioada în care procesele de ardere industriale și casnice pentru încălzire 
sunt decisive. În 2013 se remarcă o scădere a maximelor valorilor înregistrate, iar 
mediile anuale au fost în ușoară scădere, remarcându-se mult mai puține depășiri 
decât în anii precedenți. Totuși, s-au înregistrat, în continuare, depășiri ale PM10, mai 
multe la stațiile DJ3-Billa și DJ1-Calea București (19, respectiv 11), mediile anuale fiind 
28 μg/m3, respectiv 23 μg/m3. O influență pozitivă a avut-o fluidizarea traficului în 
zonele mai aglomerate și operațiile de acoperire a haldelor de cenușă situate în 
apropierea orașului Craiova. 
 
Emisiile anuale de gaze cu efect acidifiant (datorate prezenței unor compuși alogeni 
care determină modificarea pH-ului aerului, precipitațiilor și chiar a solului) se 
prezentau, în 2013, astfel: SO2: 31.215 t/an, NOx: 23.574 t/an, NH3: 79 t/an.  
 
În ce privesc emisiile de SO2, în perioada de analiză se observă că numărul cel mai 
mare de depășiri și evenimente de poluare s-au petrecut în anii 2007-2008 (DJ5-
Breasta, DJ1 și DJ3), în anii 2009-2010 evenimentele s-au diminuat, în 2011 s-au 
înregistrat din nou evenimente produse pe fondul unei acumulări de poluant în 
condiții de ceață persistentă (DJ1), iar în 2012 au existat câteva evenimente izolate, 
însă importante ca pondere în numărul total de depășiri al VL orare. În 2013, nivelul 
emisiilor de SO2 nu a afectat în mare măsură calitatea aerului, evoluția fiind diferită 
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față de anii anteriori, cu un număr de depășiri orare a VL mult mai mic, pe parcursul 
anului înregistrându-se doar două depășiri ale VL orare, la stația Ișalnița și nicio 
depășire a VL la 24 de ore. Mediile anuale s-au situat între 7 și 14 μg/m3 și nu s-a 
înregistrat nicio depășire a pragului de alertă (peste 500 μg/m3 timp de trei ore 
consecutive). SO2 este emis în procesele de ardere a combustibililor solizi, care au 
conținut ceva mai ridicat în sulf, produse în termocentrale și la încălzirea casnică.  
 
Oxizii de azot au ca surse emisiile din procesele de ardere a combustibililor în diverse 
industrii și din încălzirea casnică, dar și din traficul urban și extra urban. Datele orare 
obținute pentru dioxidul de azot, monitorizat în Craiova, arată că acesta se situează, 
în general, în limitele prevăzute în legislație (sub 200 μg/m3). Totuși, intensificarea 
traficului a condus uneori la creșterea valorilor, însă fără depășirea VL orare. NO2 este 
asociat cu efecte adverse asupra căilor respiratorii (iritare/inflamare).  
 
În perioada analizată, se observă menținerea mediilor anuale ale concentrațiilor 
oxizilor de azot în aceleași domenii, cu o ușoară tendință de creștere în 2013, când 
mediile anuale ale indicatorului s-au situat la niveluri între 15 și 40 μg/m3 și nu s-a 
înregistrat nicio depășire. Între 2007-2013 s-au înregistrat foarte puține depășiri ale 
VL orare: câte una în 2008 și 2009 și câte 4 depășiri în 2007, 2011 și 2012 (la stațiile 
Billa, Calea București și Primărie). 
 
Pentru monoxidul de carbon nu s-a înregistrat depășirea mediei mobile pe 8 ore în 
2013, maxima orară fiind de 7 mg/m3 la stația de trafic DJ1. Mediile anuale s-au situat 
la nivelul de 0,47 mg/m3 la stațiile urbane și 0,12 mg/m3 în mediul suburban (stația 
Breasta). Intensificarea traficului de la an la an a condus la o menținere a 
concentrațiilor acestuia la nivele foarte apropiate în perioada 2007-2013.  
 
Ozonul generează efecte adverse asupra respirației și aparatului cardiovascular, dar și 
asupra vegetației. În 2007 s-au înregistrat foarte multe maxime ale valorilor mobile pe 
8 ore care au depășit valoarea țintă începând cu luna aprilie (stația Breasta), în 2009 
aceste depășiri au fost mult mai mici, în 2010 cele mai importante evenimente s-au 
înregistrat la stația Ișalnița, iar în 2012 au avut loc foarte multe depășiri ale valorii 
țintă. Valori ridicate ale ozonului și cele mai multe depășiri ale VL țintă (120 μg/m3 – 
65 zile) s-au înregistrat, în 2013, la stația urbană DJ3-Billa (65). Mediile anuale se 
situează între 56-65 μg/m3, apropiate de cele înregistrate în 2012.  
 
În ceea ce privește emisiile de compuși organici volatili nemetanici, acestea au crescut 
de aproape trei ori față de 2007, ajungând, în 2013, la valoarea de 1.526,3 t/an. 
Principalele surse de poluare, în acest caz, dar și când vine vorba de emisiile de metale 
grele, sunt: arderi în energetică și industrii de transformare, procese de producție. 
 
Analizând evoluția emisiilor de metale grele în perioada 2007-2013, se observă valori 
mai ridicate la Hg și Cd în perioada 2009-2012, după care, în 2012 au revenit la valori 
mai scăzute decât în 2009, o creștere importantă în 2013 la As și creșterea emisiilor 
de Ni în 2012-2013 (vezi figura de mai jos).  
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Figura 71 – Emisii anuale de metale grele (t/an) 

Sursa: Raportul anual privind Starea Mediului în anul 2013, județul Dolj 
 
În 2013, în județul Dolj nu s-au desfășurat activități industriale de tipul sintetizarea și 
peletizarea minereurilor, metalelor sau producția de plumb și cadmiu secundar, 
preparat din deșeuri recuperate. 
 
Compuși cu plumb s-au folosit doar la etilarea bazinelor pentru consumul auto, 
emisiile de plumb dublându-se în 2013 față de anul anterior. 
 
În ceea ce privește Poluanții Organici Persistenți (POP), precum pesticide, substanțe 
chimice industriale și produse secundare, rezultați ca urmare a unei activități 
antropice, care prezintă riscul de a genera efecte adverse asupra sănătății umane și a 
mediului, la nivelul județului Dolj nu s-au identificat producători, utilizatori sau 
importatori de substanțe din această categorie. Sursa principală a POP a fost 
incinerările deșeuri, mai ales de tip spitalicesc. 
 
Principalele surse de emisii (zone critice din punct de vedere al protecției mediului) în 
județul Dolj erau în 2013 următoarele: 

- traficul auto și feroviar – cele mai afectate artere: N. Titulescu, Calea București, 
Bulevardul Decebal; 

- arderi în industria de transformare și pentru producerea de energie electrică 
și termică – platformele celor 2 termocentrale (între timp au fost dotate cu 
instalații de desulfurare); haldele de cenușă din Ișalnița și Valea Mănăstirii; 

- alte procese industriale – platforma de sud-est (Electroputere, M.A.T., Reloc, 
Ford), zona din NV (Elpreco, Fabrica de bere); 

- exploatarea gazelor; 
- procesele de ardere pentru încălzirea casnică;  
- șantiere; 
- terenuri agricole; 
- surse accidentale – incendii; 
- surse locale necontrolate – arderea miriștilor, arderi ale materialelor plastice; 
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- zone încă nesalubrizate; 
- transportul la distanță al poluanților proveniți din alte zone. 

 
În 2013 nu s-au înregistrat poluări accidentale și accidente majore de mediu cu impact 
semnificativ asupra aerului în județul Dolj. 
 
Calitatea solului 
 
Peste jumătate din total suprafață agricolă utilizată a județului Dolj, sunt soluri din 
clasele II și III, aproximativ 16% în clasa I și peste 5% dintre soluri sunt încadrate în 
clasa V. Cea mai ridicată pondere a solurilor încadrate în clasa V s-au înregistrat, în 
2013, în cazul pășunilor (28%), iar pentru cele încadrate în clasa I în cazul terenului 
arabil (29%) și livezilor (9%). Cele mai mari ponderi ale suprafețelor utilizate sunt 
încadrate în clasa IV pentru pășuni, livezi, fânețe și pajiști naturale. În cazul viilor, cea 
mai mare pondere a suprafeței este încadrată în clasa III, iar în cazul terenului arabil 
în clasa II. 
 

 
Figura 72 - Încadrarea solurilor pe clase și tipuri (% din total folosință) 

Sursa: Raportul anual privind Starea Mediului în anul 2013, județul Dolj 
 
În zona nisipurilor din stânga Jiului (triunghiul Sadova – Bechet – Corabia) au avut loc 
tăieri neraționale a perdelelor de protecție, lucru care a dus la intensificarea 
fenomenului de deșertificare și extindere a zonei de aridizare. Acest lucru duce la 
necesitatea de reconstrucție ecologică a zonei. De asemenea, defrișările și ploile 
abundente au mărit incidența alunecărilor de teren în județul Dolj, în special în zonele 
cu soluri preponderent argiloase.  
 
1.978 hectare de teren de pe raza județului sunt neproductive și nu pot fi ameliorate 
prin lucrări de împădurire, majoritatea nisipuri și mocirle și smârcuri, dar și: stâncării, 
abrupturi, bolovănișuri, pietrișuri, râpe, ravene, sărături cu crustă, gropi de împrumut 
și depuneri sterile. Din totalul agricol: 39,5% sunt soluri acide, 3,5% îl reprezintă 
terenuri supuse eroziunii, 3,5% sunt terenuri afectate de deșertizare, 2,5 % prezintă 
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exces de umiditate, 0,9% sunt terenuri fără vegetație sau vegetație degradată și 0,2% 
sunt afectate de alunecări.  
 
Analizând inventarul siturilor contaminate (7 situri) se remarcă faptul că proprietatea 
asupra terenului este în general privată, activitatea poluatoare fiind industria 
petrolieră, chimică, construcțiilor de mașini, producția de motoare, generatoare și 
transformatoare electrice, depozit deșeuri. Natura sursei de poluare o reprezintă 
poluarea accidentală și depozitare zgură și cenușă și deșeuri. Pentru toate siturile 
contaminarea a fost observată, dar nu a fost dovedită analitic. Cele mai mari suprafețe 
contaminate se înregistrează în cazul SC Complex Energetic Craiova SA, sucursala 
Electrocentrale Craiova II, Ford România SA  (cu peste 1 mil. m3) și depozit Mofleni. 
Alte situri contaminate sunt: Petrom SA (Ghercești și Brădești), Petrom SA Combinat 
DoljChim și SC Electroputere SA (Craiova). Natura poluanților este: produse petroliere, 
ape fosfoamoniacale, metale grele, zgură și cenușă, azbest, dizolvanți, compuși 
anorganici. 
 
În anul 2013, au avut loc două poluări accidentale și accidente majore de mediu la 
nivelul județului Dolj, în comunele Ghercești și Brădești, cauzele fiind avaria și 
coroziunea. Pentru ambele accidente au fost luate măsuri și efectele au fost eliminate. 
 
Fondul forestier al județului Dolj se întindea, în 2013, pe o suprafață totală de 86.838 
ha, din care 70% se afla în proprietatea statului și administrarea Direcției Silvice Dolj 
(peste 50% cereto-garnițete), iar restul sunt atribuite diverșilor proprietari, persoane 
fizice sau juridice. 65% din suprafață este reprezentată de pădurile din zona de câmpie 
(silvostepă și câmpie forestieră). Speciile forestiere caracteristice județului sunt: cer, 
granița, stejar pedunculat, plopi autohtoni și euramericani, sălcii, frasin, salcâm, ș.a.  
 
La nivelul județului s-a înregistrat un procent foarte mic de împădurire (circa 11,6% 
din suprafața județului). Funcția principală a pădurilor nu este de producție a masei 
lemnoase, ci cea de protecție a solurilor împotriva eroziunilor, a unor așezări umane, 
împotriva unor noxe industriale, a unor căi de comunicație (funcții sociale). 
 
La nivelul anului 2013, Direcția silvică Dolj a realizat regenerări pe o suprafață de 558 
ha: împăduriri integrale, completări curente, regenerări naturale și refacerea culturilor 
calamitate. Materialul săditor este produs în pepinierele direcției silvice (în cea mai 
mare parte) și anual se plantează peste 2 milioane de puieți forestieri apți, cu însușiri 
genetice superioare. Amenajamentele silvice prevăd ca medie anuală, următoarele 
suprafețe de parcurs cu lucrări de îngrijire: degajări (3 ha), curățiri (471 ha) și rărituri 
(1.220 ha). În cadrul celor 9 ocoale silvice a fost stabilită o suprafață de 1051 ha de 
păduri cu valoare ridicată de conservare, principalele categorii fiind: păduri critice 
pentru prevenirea și combaterea procesului de eroziune (peste 50%), suprafețe 
forestiere cu ecosisteme rare, amenințate sau periclitate (21%), cele din arii protejate 
(17%) și cele care adăpostesc specii rare, amenințate, periclitate sau endemice și zone 
forestiere cu impact critic asupra terenurilor agricole și calității aerului. Majoritatea 
acestor păduri se află pe teritoriul localităților Desa, Ciupercenii Noi, Calafat, Poiana 
Mare, Piscu Vechi, Seaca de Câmp, Rast, Ghidici, Castranova, Malu Mare, Celaru, 
Amărăștii de Sus, Amărăștii de Jos (terenuri nisipoase și silvostepă). Tăierea ilegală și 
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repetată a pădurilor a dus la intensificarea deflației eoliene, secetă accentuată cu 
temperaturi ridicate vara, deșertificare. 
 
 
Schimbări climatice 
 
Efectele schimbărilor climatice au fost vizibile, în ultimii ani, și la nivelul județului Dolj. 
Astfel, condițiile ecologice din silvostepă s-au aridizat, apropiindu-se de condițiile de 
stepă, condițiile de silvostepă s-au extins în câmpia forestieră joasă, iar prin desecarea 
bălților din zonă a dispărut vântul local Băltărețul (aducea ploi). Se remarcă, așadar, 
tendințe de evoluție spre deșertificare, uscare anormală a arborilor și acțiunea intensă 
a bolilor și dăunătorilor. Din totalul arborilor inventariați, între 52% și 62% au suferit 
defolieri (stejari, salcâmi). Suprafața de păduri infestată a crescut în 2013 comparativ 
cu 2012, dăunătorul cel mai puternic fiind Lymantria dispar (omida poroasă a 
stejarului). 
 

2.10.2. Gestionarea deșeurilor 
 
La nivelul județului Dolj existau cinci depozite municipale de deșeuri neconforme 
conform Directivei Europene 99/31/CE privind depozitarea deșeurilor, dar trei 
(Mofleni, Calafat și Băilești) au sistat depozitarea, iar pentru celelalte două (Filiași și 
Segarcea) sunt prevăzute lucrări de închidere în perioada 2015-2017. În mediul rural 
au fost inventariate 309 amplasamente de depozitare a deșeurilor, cu impact negativ 
asupra calității factorilor de mediu, a căror activitate a fost sistată în 2009. Spre 
deosebire de situația întâlnită în alte județe ale țării, la nivelul județului Dolj există 
deja în funcțiune un depozit ecologic conform, realizat prin parteneriat public privat 
între Consiliul Local Craiova și un operator economic privat SC Systema Ecologic SRL, 
care a transferat ulterior activele sale, precum și operarea depozitului către SC ECO 
SUD SRL, operatorul actual al depozitului. Depozitul este unul pentru deșeuri solide 
urbane și industriale similare, precum și alte tipuri de deșeuri nepericuloase care 
respectă criteriile de acceptare impuse de legislație și de autorizația de mediu. 
Depozitul este amplasat în municipiul Craiova-Mofleni și a fost proiectat pentru o 
capacitate maximă de 6 000 000 mc, care asigură practic capacitatea necesară pentru 
întreg județul Dolj. Depozitul este prevăzut să funcționeze pe o perioadă de 30 de ani. 
Conform reglementărilor legale în vigoare, depozitul a fost dotat cu cântar, cu sistem 
de colectare și tratare al levigatului rezultat din celulele de depozitare, precum și cu 
sistem de colectare a gazului de depozit. Depozitul va fi utilizat în cadrul SMID ca 
depozit județean de deșeuri.  
 
Cele trei depozite de zgură și cenușă care aparțin Complexului Energetic Craiova, și-au 
îmbunătățit tehnologia de depozitare și și-au redus poluarea prin trecerea la 
depozitarea zgurii și cenușii în tehnologia fluidului dens. Depozitul ecologic de șlamuri 
și nămoluri Ișalnița (SC FORD România SA) și-a sistat depozitarea în 2009, iar Depozitul 
de deșeuri nepericuloase aparținând SNP PETROM – Sucursala CVA și-a sistat 
depozitarea în 2008, fiind monitorizate post-închidere. 
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În județul Dolj au fost identificate echipamente cu conținut de PCB, care pot 
contamina mediul prin manipulare și depozitare improprie, utilizare în diverse ramuri 
industriale drept fluide hidraulice sau de transfer tehnic, scurgere din echipamente 
electrice deteriorate. PCB-urile reprezintă un pericol pentru sol și ape, persistă un timp 
îndelungat și au tendința de a se acumula în organismele vii. Bateriile și acumulatorii 
conțin o cantitate mare de mercur, extrem de toxic.  
 
Deșeuri municipale 
 
Cantitatea totală de deșeuri colectate de municipalități din servicii municipale a ajuns 
în 2012 la 8.669,9 tone, din care 5.495,9 t sunt deșeuri stradale, 3.110 t sunt deșeuri 
din piețe și restul de 64 t sunt reprezentate de deșeuri din grădini, parcuri și spații 
verzi. În perioada 2009-2011 se remarcă o reducere importantă a cantității de deșeuri 
colectate, cu o mică creștere în 2012. Din totalul de deșeuri menajere colectate în 
2012, peste 70% îl reprezentau cele biodegradabile, urmate cu 10% de plastic și hârtie 
și carton. O pondere mică o reprezintă lemnul, metalele și deșeurile voluminoase. 
Întreaga cantitate de deșeuri menajere și asimilabile colectată a fost eliminată. Mai 
mult de 70% din cantitățile generate de deșeuri municipale provin din mediul urban; 
de asemenea, mai mult de 2/3 din aceste deșeuri provin de la gospodăriile populației. 
Se observă însă un procent destul de ridicat de deșeuri municipale care au fost 
generate dar nu au fost niciodată colectate.  
 
Colectarea Deșeurilor menajere și similare din județul Dolj se realizează de către 
operatorii de salubrizare, fie că aceștia sunt operatori privați sau servicii publice ale 
primăriilor. Acești operatori acoperă prin serviciile oferite, 60% din întreaga populație 
a județului, respectiv 100% în mediul urban și 20% în mediul rural, precum și operatorii 
economici din județ.  
 
La nivelul anului 2014 existau la nivelul județului Dolj, 11 operatori de salubrizare activi 
dintre care 5 sunt operatori publici, 2 servicii publice care operează în cadrul 
primăriilor și 4 operatori privați. Aceștia sunt licențiați ANRSC pentru desfășurarea 
activităților de salubrizare (excepție SC ROSAL a cărei licență ANRSC a expirat în 2013).  
 
Din datele consultate, se poate observa că situația prestării serviciilor de salubrizare 
în județul Dolj se prezintă după cum urmează:  

 10 UAT beneficiază de servicii de salubrizare prestate pe bază de contracte de 
delegare a gestiunii, prin urmare în modalitatea gestiunii delegate;   

 în 2 UAT serviciul de salubrizare este organizat în modalitatea gestiunii directe, 
prin servicii proprii în cadrul primăriei;   

 99 UAT din județul Dolj nu își desfășoară activitatea de salubrizare într-un 
cadru conform SMID: operatorii au încheiate contracte de prestări servicii 
pentru serviciul de salubrizare (contractele trebuie să fie de delegare), nu au 
contracte încheiate sau nu au fost identificate suficiente informații; situația se 
regăsește în mediul rural, unde de multe ori activitatea în UAT-ul respectiv nu 
este rentabilă pentru un operator (rată mică de colectare a tarifului, cantitate 
mică de deșeuri generate, etc). O parte dintre UAT beneficiază totuși, așa cum 
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s-a precizat mai sus de servicii de salubrizare, însă̆ în condiții ce nu sunt 
conforme cu prevederile SMID, de servicii de salubrizare prestate fie de către:  

- Operatori care au contracte de prestări servicii încheiate direct cu 
utilizatorii; 
- Operatori care au contracte de prestări servicii doar pentru deșeuri 
reciclabile. 

 
În mediul urban colectarea deșeurilor municipale se realizează din ușă în ușă, în cazul 
gospodăriilor particulare, și din puncte de colectare fixe, în cazul blocurilor de 
apartamente. Colectarea se realizează în containere, respectiv în locurile unde 
densitatea populației este mai mare, se folosesc containere de 1,1 mc și europubele 
de 120 l, în număr adecvat numărului de populație arondată. In zonele mai marginale 
ale localităților urbane, colectarea se realizează și în containere de 4-5 mc.  
 
Frecvența de colectare a deșeurilor variază de la un oraş̦ la altul, în funcție de condițiile 
impuse prin contractul de delegare al serviciului de salubrizare, și în funcție de locul 
de ridicare al deșeurilor. Astfel, pentru colectarea de la blocuri frecvența este de 2 ori 
pe săptămână, iar pentru colectarea de la gospodăriile particulare frecvența este 
săptămânală.  
 
În general, nu toată populația din mediul urban deține contracte de prestări servicii 
pentru salubrizare, însă̆ operatorii de salubrizare colectează deșeurile de pe raza 
întregii localități, apărând discordanțe semnificative între numărul persoanelor 
deservite prin contract și cel real deservit.  
 
În mediul rural colectarea deșeurilor se realizează de regulă din ușă în ușă, dar există 
localități unde se practică colectarea din puncte de colectare fixe. Pentru multe din 
localitățile din mediul rural care nu au contracte de delegare a serviciului de 
salubrizare, colectarea deșeurilor se realizează pe bază de acorduri cu comunele 
învecinate, unde există astfel de serviciu, pentru realizarea transportului deșeurilor la 
depozitul de deșeuri.  
 
În ceea ce privește sistemul tarifar existent în unitățile teritorial administrative de pe 
raza județului Dolj, se constată următoarele:  

- sistemul tarifar prin care se colectează de la utilizatori contravaloarea 
serviciilor de salubritate respectă principiului "poluatorul plătește"; 

- contravaloarea serviciilor de salubrizare se plătește fie direct de către 
utilizatori (în sistem de tarife, când există contracte de prestări servicii 
încheiate de operatori direct cu utilizatorii), fie de UAT-uri (în sistem de taxe 

speciale plătite de utilizatori către autoritatea publică locală).   
 
Ca o caracteristică generală a sistemului tarifar, taxele/tarifele pentru persoane fizice 
sunt exprimate în lei/pers/lună și includ TVA (în cazul tarifelor) și sunt nepurtătoare 
de TVA în cazul taxelor, în timp ce tarifele pentru persoane juridice sunt exprimate, în 
general, în lei/m3.  
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În județul Dolj, plata serviciilor de salubritate se face în moduri diferite pentru diferite 
localități. Astfel, populația fie plătește taxele de salubritate direct către Consiliul Local 
și din sumele astfel colectate autoritățile plătesc atât operatorul de salubritate cât și 
operatorul depozitului, fie achita contravaloarea tarifului direct operatorului care a 
prestat serviciul de colectare și transport. Operatorii economici și instituțiile publice 
achită contravaloarea tarifului direct operatorului de salubritate, pe baza contractului 
existent între cele două părți.  
 
În toate cele 7 municipii și orașe există un serviciu de colectare a Deșeurilor menajere 
operațional. Cel mai mare centru urban este reprezentat de municipiul Craiova, care 
oferă, prin serviciul propriu de salubritate, servicii de colectare a Deșeurilor pentru 
200.507 persoane, reprezentând o rată de conectare la servicii de 74,4%, și totodată 
58,28% din totalul populației din mediul urban.  
 
Taxele și tarifele percepute sunt cuprinse între un minim de 3,01 lei înregistrat pentru 
orașul Segarcea și un maxim de 7,01 lei pentru Craiova. În mediul rural, din informațiile 
pe care le-am avut, se poate observa că taxa/tariful de salubritate pentru persoane 
fizice nu depășește 4,5 lei.  
 
În general, la nivelul județului Dolj, colectarea deșeurilor menajere și similare se 
realizează în amestec. Colectarea separata se practică doar la nivelul municipiului 
Craiova. Colectarea deșeurilor similare cu cele menajere se realizează de aceiași 
operatori de salubrizare menționați mai sus, pe bază de contracte individuale de 
prestări servicii încheiate cu majoritatea operatorilor economici care își desfășoară 
activitatea în județ.̧ Operatorii economici care realizează activități productive au 
obligația de încheia aceste contracte impusă și prin autorizația de mediu.  
 
Echipamentele de colectare utilizate de operatorii de salubrizare, fie că sunt recipienți 
de colectare sau mașini pentru transportul acestora, sunt în general uzate moral, 
numărul și tipul lor fiind prezentate în tabelul următor:  
 

Tip de echipament 
 

Capacitate 
(mc) 

Număr 
 

Volum total asigurat (mc) 

 
Recipienţi de colectare 

Europubele  0,1-0,2  20.628  

  
7126,4  
 

Eurocontainere  1,1  1.742   

Eurocontainere  
7-10  2  

18  2  

Containere  
4  506   

15-24  2  

Mașini de transport 

Autogunoiere  16  27  

640  

Șasiu transport skip  4-10  5  

Tractor cu remorcă  5  8   

Mașini gunoi  26  5  

Altele   3  
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De asemenea, la momentul actual, au fost achiziționate în vederea optimizării 
sistemelor de colectare și transport al deșeurilor, la nivelul câtorva UAT-uri din județul 
Dolj, prin programul de finanțare PHARE CES, un număr semnificativ de echipamente 
de colectare și transport (recipienți de colectare și mașini de transport). De asemenea, 
a fost construită o stație de transfer, cu capacitatea de 1.600 tone/an în comuna 
Goicea, menită să deservească următoarele UAT-uri: Goicea, Giurgița, Măceșu de Sus, 
Măceșu de Jos, Cârna, Bârca, Bistreț,̧ Ghighera, Catane.  
 
Colectarea separată a Deșeurilor de ambalaje, care sunt deșeurile reciclabile cele mai 
importante din deșeurile municipale, se realizează la o scară foarte mică, și mai mult 
prin intermediul unor proiecte pilot desfășurate în municipiul Craiova și a unor 
proiecte desfășurate în școli.  
 
In județul Dolj, până la nivelul anului 2015, nu s-au colectat deșeurile biodegradabile 
separat, neexistând facilități funcționale pentru compostarea sau tratarea biologică a 
acestor deșeuri , fie individual, fie centralizat. În anul 2015 au fost achiziționate de 
către Consiliul Județean compostoare individuale pentru gospodăriile din mediul rural, 
în vederea scăderii cantității de deșeuri biodegradabile depozitate; Compostoarele au 
fost distribuite unităților administrativ-teritoriale membre ADI ECODOLJ, în momentul 
actual acestea sunt folosite de populație.  De altfel, în mediul rural deșeurile 
biodegradabile sunt în mare parte valorificate în gospodării, la fel și lemnul, hârtia și 
cartonul, PET-ul, iar metalul se predă colectorilor de fier vechi. Doar o mică parte din 
cantitatea generată în mediul rural este depozitată.   
 
Un alt proiect important, a cărui implementare duce la îmbunătățirea situației este 
”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj”, finanțat prin POS 
Mediu 2007-2013, cu o valoare de circa 54 mil. Euro. În cadrul acestui proiect sunt 
prevăzute: construirea unei instalații de sortare la Mofleni/Craiova (capacitate 44.000 
t/an); construirea a 4 stații de transfer la Filiași (9.500 t/an), Calafat (10.500 t/an) și 
Băilești (15.000 t/an) și Dobrești (11.500 t/an), construirea a 2 stații de compostare a 
deșeurilor biodegradabile în Mofleni/Craiova (18.000 t/an) și Calafat (5.500 t/an), 
închiderea depozitelor de deșeuri neconforme Filiași, Calafat și Segarcea și construirea 
a 438 platforme de colectare cu 759 containere pentru colectarea selectivă a 
deșeurilor din municipiul Craiova, dotarea cu diferite echipamente de colectare și 
transport etc. Pentru delegarea gestiunii activităților de colectare si transport 
componente ale serviciului de salubrizare din județul Dolj, precum și a activității de 
administrare și operare a stației de transfer și sortare Goicea, prin contractul de 
asociere al membrilor ADI ECODOLJ și prin documentele aferente Proiectului SMID s-
a decis că acestea vor fi delegate unui operator de colectare și transport (pe care îl 
vom denumi in continuare operator județean de colectare și transport). Procedura de 
atribuire a contractului de delegare va fi organizata de ADI ECODOLJ in numele si pe 
seama unităților administrativ-teritoriale membre.  
 
ADI ECODOLJ, beneficiarul proiectului, intenționează să continue aceste investiții și în 
perioada 2014-2020, prin dotarea cu noi echipamente și completarea sistemului creat 
în perioada anterioară de programare, cu co-finanțare din POIM 2014-2020.  
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În 2013, la nivelul județului Dolj, au fost colectate 92.253 tone de deșeuri municipale, 
cantitatea de deșeuri depozitată pe depozite neconforme reducându-se. O pondere 
foarte ridicată (spre 100%) din deșeurile colectate au fost valorificate, valori mai 
reduse înregistrându-se în cazul sticlei, hârtiei și cartonului și uleiuri uzate.  
 
În 2013, la nivelul județului Dolj, nu s-a înregistrat nici un progres în ceea ce privește 
colectarea separată a deșeurilor periculoase și tratarea corespunzătoare a acestui flux 
de deșeuri. Doar cantități mici de deșeuri municipale periculoase sunt colectate, fiind, 
în mare parte, uleiuri folosite la stații service și acumulatori uzați proveniți de la 
magazine și din service-uri auto. Se are în vedere, în viitorul apropiat, crearea unei 
stații de selecție și tratare mecanico-biologică.  
 
La momentul actual, în județul Dolj, fluxurile speciale de deșeuri: deșeurile 
voluminoase și deșeurile periculoase din deșeurile menajere nu se colectează în regim 
separat, ci împreună cu deșeurile menajere reziduale. Nu există amplasamente de 
tratare a acestor deșeuri înaintea depozitării lor, iar pentru deșeurile periculoase nici 
amplasament pentru depozitarea finală a acestora. Deșeurile din aceste categorii se 
regăsesc fie în depozitul conform de deșeuri de la Mofleni, fie în depozitele urbane 
neconforme de deșeuri care mai sunt funcționale la această dată, unde datorită 
caracteristicilor fizice ale amplasamentelor (inexistența impermeabilizării bazei 
depozitelor) aduc un impact semnificativ asupra poluării solului și apelor subterane 
din zonă. 
 
Pentru anumite categorii de deșeuri periculoase care rezultă din gospodăriile 
populației, există sisteme speciale, organizate și gestionate de industria producătoare, 
respectiv reciclatoare. Este vorba despre cantități mici de uleiuri uzate și baterii și 
acumulatori auto, care sunt colectate prin service-urile auto și/sau magazine 
specializate. 
 
La momentul actual, conform datelor furnizate de APM Dolj, doar o mică parte din 
deșeurile provenite din construcții și demolări este raportată, în special cea provenită 
de la cetățenii care solicită Autorizații de construire pentru 
renovări/demolări/construcții noi. Cele mai mari cantități, constând de regulă în 
resturi de betoane, cărămidă sau mixte (cărămidă̆ sau mortar) provin însă din zona 
societăților de construcții, care, în marea lor majoritate, nu le depozitează, ci le 
concasează și le reutilizează la amenajarea drumurilor de acces în șantier sau pentru 
umplerea gropilor de pe drumurile comunale.  
 
La nivelul județului Dolj nu există depozite pentru deșeuri inerte autorizate pentru 
deșeuri din construcții și demolări. In județ ̧funcționează un singur operator economic 
autorizat să valorifice aceste tipuri de deșeuri (SC Sorin Internațional Spedition SRL). 
Activitatea de reciclare consta în mărunțirea Deșeurilor într-o instalație de concasare 
de capacitate 45 tone/oră.  
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Deșeuri industriale 
 
În anul 2013, cele mai mari cantități de deșeuri colectate au fost reprezentate de 
anvelope uzate (peste 5.000 tone) și hârtie/carton (peste 4.000 tone), urmate de 
deșeuri lemnoase (cca 2.000 tone), PET-uri și rumeguș (aproximativ 1.000 tone 
fiecare). Mare parte a acestor deșeuri a fost valorificată. Anvelopele uzate nu sunt 
eliminate prin depozitare, ci sunt reciclate prin reșapare sau mărunțite pentru a fi 
utilizate în producția de covoare sau ca izolație pentru gazon artificial sau combustibil 
alternativ pentru fabricile de ciment). 
 
Cantitatea de deșeuri industriale periculoase a scăzut în ultimii ani în județul Dolj, 
datorită încetării activității unor unități economice. În județul Dolj, principalele 
activități generatoare de deșeuri periculoase sunt: industria chimică anorganică, 
activitatea de transport, activitățile agricole, prelucrarea lemnului, acoperirile 
metalice – galvanizări, activități miniere. În 2013 au fost incinerate aproximativ 
700.000 kg deșeuri medicinale, 42.710 kg deșeuri industriale și 81.911 kg deșeuri 
veterinare. 
 
Deșeuri generate de activități medicale 
 
În 2013 deșeurile rezultate din activitatea medicală au fost eliminate prin incinerare 
de SC Stericycle România SRL și SC Medeline Exim SRL (operatori economici autorizați, 
care dețin instalații de incinerare deșeuri periculoase), transportul fiind realizat de 
agenți economici autorizați (la nivelul județului Dolj există 6 astfel de firme), angajați 
de spitale și alte unități medicale. Cantitatea totală de deșeuri medicale a fost, în 2013, 
de 599,328 tone la nivelul județului Dolj. 
 
În 2013, la nivelul județului Dolj existau 10 operatori economici autorizați să 
recicleze/valorifice deșeuri de ambalaje (PET, plastic).  
 
În ce privește sistemul de colectare VSU (vehicule scoase din uz), în județ sunt 
autorizați 24 de operatori economici pentru colectare / dezmembrare / valorificare și 
un singur producător de vehicule Ford. În anul 2012, la nivelul județului Dolj au fost 
colectate 1.481 vehicule scoase din uz, cea mai mare parte din cantitate (1.288,7 tone) 
fiind recuperată și valorificată prin diferite modalități. Materialele recuperate sunt: 
baterii, uleiuri, componente metalice și de plastic, anvelope și sticlă. O cantitate de 
3,677 tone de anvelope a fost valorificată energetic. 
 
În 2013 în județul Dolj, funcționau trei stații de epurare ape uzate orășenești, 
cantitatea de nămol rezultată fiind de 12.824 tone, din care jumătate au fost 
valorificate în agricultură. În municipiul Craiova (Făcăi) există o stație de epurare cu 
treaptă terțiară (cu o capacitate proiectată de preluare a apelor uzate de 10 m3/s), 
care are ca scop epurarea apelor pluviale și a apei uzate provenite de la consumatorii 
casnici și industriali. Stațiile de epurare se află într-un grad avansat de uzură fizică și 
morală având o capacitate insuficientă de epurare pentru debitele de apă uzată, iar o 
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altă problemă e dată de lipsa stațiilor de epurare, care duce la evacuări directe de ape 
neepurate.  
 
Asigurarea colectării separate a DEEE-urilor de la gospodăriile particulare este o 
obligație a autorităților administrațiilor publice locale, impusă prin HG 1037/2010 
privind deșeuri le de echipamente electrice și electronice. Obligația UAT-urilor rezidă 
nu doar în organizarea și asigurarea colectării acestor deșeuri ci și în stabilirea unor 
puncte de colectare în fiecare localitate. La nivelul județului Dolj există 9 de operatori 
economici autorizați să colecteze DEEE, în Craiova, Podari, Băilești, care și-au amenajat 
puncte de colectare, în principal în localitățile urbane ale județului. De asemenea, au 
fost organizate campanii de conștientizare și campanii de colectare trimestriale, 
colectându-se, în 2013, aproximativ 30 tone. În județ există 13 operatori autorizați dă 
colecteze DEEE, cantitatea transferată fiind de 67,99 tone, în 2013, din care mai mult 
de jumătate au fost colectate în 2013. Un rol important în colectarea DEEE-urilor de 
la populație îl au în județ ̧Asociațiile Recolamp și Ecotic prin campaniile de colectare 
desfășurate de acestea în incinta marilor magazine. Prin sistemul de colectare 
selectivă ECOTIC au fost colectate 9 tone DEEE, gradul de valorificare ajungând la 
86,2%.   
 
În județul Dolj sunt autorizați 76 de operatori care colectează deșeuri de baterii și 
acumulatori, care au colectat, în 2013, 6.636 tone, din care peste 80% au fost trimise 
către tratare operatorilor specializați: SC ROMBAT SA Bistrița și MONBAT RECYCLING 
SRL. 
 
Conform legislației în vigoare, colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje este și 
obligativitatea instituțiilor publice. Astfel, instituțiile publice au obligația de a amplasa, 
în spații special amenajate, recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor și să 
implementeze un sistem de informare și instruire. La nivelul municipiului Craiova prin 
participarea a cca 100.000 locuitori și 31 de operatori economici au fost colectate 
169.382 tone deșeuri de ambalaje (hârtie, carton, plastic, PET, metal), din care 99% au 
fost reciclate (în cazul plasticului, hârtiei/cartonului și metalului gradul de reciclare a 
fost de 100%). 
 

2.10.3. Biodiversitate 
 
Pentru județul Dolj sunt caracteristice habitatele naturale specifice stepei și 
silvostepei.  În partea de nord a județului se întâlnesc păduri de cer, gârniță și gorun, 
alături de numeroase alte specii de foioase specifice dealurilor cu altitudine coborâtă 
și câmpiilor. În centrul județului se găsesc tot păduri de cer, gârniță, în amestec cu 
stejar brumăriu și pufos, indicând o trecere spre silvostepă. Câmpia din sudul 
județului, prezintă doar petice de pădure poieniță de stejar pufos și brumăriu. Lunca 
Dunării a cunoscut o schimbare a aspectului în ultimii ani, datorită îndiguirilor, 
desecărilor și irigațiilor. Folosirea tradițională a terenurilor a dus la apariția multor 
habitate valoroase. 
 
La nivelul județului Dolj au fost identificate 4 habitate naturale de interes național 
(mlaștini cu surse bogate în săruri minerale; pășuni împădurite; păduri mlăștinoase 
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caducifoliate; lacuri și bălți distrofe naturale) și 19 habitate de interes comunitar, 
conform Directivei Habitate DCE 92/43 EEC (pajiști și mlaștini sărăturate panonice și 
ponto-sarmatice; ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din 
Littorelletea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea; râuri cu maluri nămoloase cu 
vegetație de Chenopodion rubri și Bidention; pajiști panonice și vest-panonice pe 
nisipuri; pajiști aluviale din Cnidion dubii: pajiști cu altitudine joasă; păduri de fag de 
tip Asperulo-Fagetum; păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; păduri 
aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior; păduri ripariene mixte cu Quercus 
robur, Ulmus Laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor 
râuri; vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; păduri balcano-panonice 
de cer și gorun; păduri dacice de stejar și carpen; zăvoaie cu Salix alba și Populus alba; 
dune cu Hippophae rhamnoides; depresiuni umede intradunale; ape puternic oligo-
mezotrofe cu vegetație bentonică de specii de Chara; lacuri eutrofe naturale cu 
vegetație de tip Magnopotamion sau hzdrocharition; tufărișuri de foioase ponto-
sarmatice. 
 
În județul Dolj au fost identificate 170 de specii de interes național, din care 56 specii 
de plante și 114 specii de animale (mamifere, păsări (43), reptile, amfibieni, pești, 
nevertebrate), și 86 specii de interes comunitar, din care 3 specii de plante și 83 specii 
de animale (mamifere, păsări sălbatice (50), reptile, pești, nevertebrate).  
 
Intervențiile umane cu impact negativ asupra peisajului sunt distrugerea (dezvoltare 
urbanistică, schimbarea funcțiilor terenurilor, defrișări), degradarea (amenajarea 
spațiilor urbane, urbanism intensiv, acumulări de deșeuri) și agresiunile (activități 
economice și turistice). Principalele consecințe sunt fragmentarea habitatelor; 
restrângerea sau eliminarea unor tipuri de habitate sau ecosisteme, dispariția sau 
reducerea efectivelor unor specii, peisaj, destructurarea și reducerea capacității 
productive a componentelor biodiversității din sectorul agricol. La nivelul județului 
Dolj presiunile antropice asupra biodiversității sunt: pescuitul ilegal, braconajul, 
abandonarea deșeurilor și construcții neautorizate de locuințe în perimetrul sau 
apropierea ariilor naturale protejate. 
 
Din întreaga suprafață a județului, doar 11,6% o reprezintă suprafețe împădurite, 
zonele cu cel mai scăzut grad de împădurire fiind situate în partea de sud, în silvostepa 
din Câmpia Olteniei (nisipuri neconsolidate și mobile). La nivelul județului Dolj există 
peste 30.000 ha de teren inapt culturilor agricole a căror împădurire ar duce la 
creșterea cu 4% a procentului de împădurire a județului. 
 
Acțiunile de desecare a luncii inundabile a Dunării, construirea de lacuri de acumulare, 
defrișările masive, au dus la reducerea fertilizării naturale a terenurilor inundabile, 
salinizare, deșertificare, eroziune, perturbarea regimului hidrologic, colmatarea 
lacurilor și modificări climatice. Despădurirea aproape completă a câmpiei din județul 
Dolj și luarea în exploatare agricolă a terenurilor (inclusiv cele nisipoase), au dus la 
instabilitatea ecosistemelor naturale, a terenurilor nisipoase (reactivarea nisipurilor 
sub acțiunea vântului). 
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Rezervația ornitologică de la Ciuperceni-Desa are habitat de apă dulce/zone umede și 
găzduiește un număr impresionant de păsări protejate. Aceasta este situată în zona 
inundabilă a Dunării, care nu a fost îndiguită și a fost inclusă în ROSPA0013 Calafat – 
Ciuperceni – Dunăre. Acumularea agro-piscicolă Dunăreni – Bistreț, situată în sudul 
județului, a atras atenția ornitologilor, mai ales după lucrările de îndiguire și 
sistematizare. 
 

2.10.4. Arii naturale protejate 
 
În județul Dolj se găsesc 19 arii naturale protejate de interes național, dintre care: 6 
botanice, 2 paleontologice, una mixtă, 9 acvatice și o rezervație naturală. Aceste arii 
protejate sunt: Poiana Bujorului din pădurea Plenița; Valea Rea – Radovan; Dunele 
Dăbuleni (”La Cetate”); pajiștea halofilă Gighera; pajiștea Cetate din Lunca Dunării, 
pajiștea Gogoșu-Ștefănel, locul fosilifer Bucovăț; locul fosilifer Dranic; Ciuperceni-
Desa; lacul Adunații de Deormane; complexul lacustru Preaiba-Făcăi; Balta Cilieni-
Băilești; lacul Ionele; Balta Neagră; Balta Lată; râurile Desnățui și Terpezița amonte de 
Fântânele; râul Balasan amonte de Băilești; lacul Caraula și Zaval. Rezervația naturală 
Zaval ocupă cea mai mare suprafață (351,3 ha), urmată de  aria mixtă Ciuperceni-Desa 
(200 ha).  
 

 
Figura 73 - Zonele protejate din județul Dolj 

Sursa: Planșă proprie elaborată pe baza datelor APM Dolj 
 
În județul Dolj există trei arii naturale protejate de interes internațional: ROSPA0010 
Bistreț, POSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre și ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre 
și 10 arii naturale protejate de interes comunitar, din care 4 sunt situri de importanță 
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comunitară (declarate pentru protecția a 36 de habitate: ROSCI0039 Ciuperceni Desa, 
POSCI0045 Coridorul Jiului, ROSCI0202 Silvostepa Olteniei și ROSCI0299 Dunărea la 
Gârla Mare – Maglavit) și 6 sunt arii speciale de protecție avifaunistică (ROSPA0010 
Bistreț, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, 
ROSPA0074 Maglavit, ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni și ROSPA0137 Pădurea 
Radomir). Aceste situri acoperă o suprafață totală de 196.787 ha. Situl interjudețean 
ROSCI0045 Coridorul Jiului, ocupă cea mai mare suprafață (71.452 ha) și a fost declarat 
pentru protecția a 18 habitate. Următoarele situri ca și suprafață sunt RO SCI0039 
Ciuperceni-Desa (39.765 ha), cu 13 habitate și ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre 
(29.206 ha), declarat pentru protecția a 34 de specii de păsări. 
 
Ariile naturale protejate sunt administrate prin structuri proprii de administrare sau 
custozi, în scopul menținerii diversității lor biologice. Printre administratori și custozi 
menționăm: Consiliul Județean Dolj, RNP Direcția Silvică Dolj, AVPS Diana Dolj, SC 
Buterrfly Effect SRL, Primăria și Consiliul Local al municipiului Băilești și Cruceru 
Ciobanu Elefterie Costel. 
 
Administratorii si custozii întocmesc Planurile de management pentru siturile Natura 
2000, acestea fiind: 

 aprobate de către Ministerul Mediului; 
 avizate de Academia Română; 
 elaborate împreună cu toți factorii de interes; 
 pot fi modificate numai cu acordul instituțiilor care l-au aprobat; 
 P.U.G.-urile si P.U.Z.-urile vor fi armonizate cu prevederile planurilor de 

management; 
 
Prevederile planurilor de management sunt prioritare față de orice alt plan de 
dezvoltare. După aprobarea planurilor de management, punerea în aplicare a 
prevederilor acestora reprezintă cea mai importantă etapă, administratorii/custozii 
fiind obligați să dezvolte planuri/proiecte concrete de implementare și să identifice 
surse de finanțare suplimentară pentru acestea. 
 
Este nevoie de un Plan de Management deoarece: 

 furnizează informațiile de bază și descrierea ariei protejate; 
 identifică politica de management ce trebuie urmată pentru fiecare arie 

protejată în parte, obiectivele ce trebuie atinse și managementul necesar 
pentru atingerea obiectivelor; 

 anticipează potențiale conflicte și sugerează cele mai bune căi de rezolvare a 
acestora; 

 implementează politicile și strategiile curente, identifică nevoile de 
monitorizare necesare pentru măsurarea eficacității managementului; 

 joacă rolul unui ghid pentru personalul nou și garantează continuitatea unui 
management eficace; 

 este un instrument de comunicare și educație; 
 demonstrează că managementul este efectiv și eficient; 
 evidențiază zonele legislative ce necesită îmbunătățiri; 
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 furnizează îndrumare pentru dezvoltare fizică și pentru nevoile mai largi de 
planificare; 

 promovează recunoașterea unui set de valori a biodiversității/ariei protejate 
locale; 

 definește cui i se adresează activitatea de planificare și management. 
 
În perioada 2007-2013, prin POS MEDIU, CJ Dolj a implementat proiectul ”Plan de 
management integrat, informare și conștientizare pentru ariile ROSCI0045, 
ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 ȘI 2391”, care a condus la îmbunătățirea 
biodiversității în sit-urile Coridorul Jiului, Confluența Jiu-Dunăre, Bistreț, Locul Fosilifer 
Drănic și Pădurea Zăval.  

2.10.5. Spațiile verzi 
 
În ceea ce privește spațiile verzi (parcuri, grădini publice, scuaruri, baze sportive) din 
cele 7 orașe ale județului Dolj, acestea măsurau, în anul 2013, 1.326 ha, în creștere cu 
1,5% față de anul 2007.  Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în cazul orașelor 
Segarcea (+9 ha), Dăbuleni (+6 ha), Bechet (+4 ha),  Calafat (+1 ha) și Craiova (+2 ha), 
în timp ce în Filiași au scăzut cu 3 ha. Totuși, trebuie menționat faptul că această 
creștere nu poate fi pusă atât pe seama amenajării de noi spații verzi, cât a reclasificării 
unor terenuri deja existente în această categorie.  
 
Din perspectiva suprafeței medii de spații/locuitor, cea mai bună situație se 
înregistrează în municipiul Băilești (86 mp/locuitor), iar cea mai deficitară în Dăbuleni 
(5,7 mp/locuitor). Orașele din județ care trebuie să investească în amenajarea de noi 
spații verzi pentru a îndeplini standardul minimal de 26 mp/locuitor, impus prin OUG 
nr. 114/2007, sunt Dăbuleni, cu un necesar suplimentar de circa 14 ha, și Calafat, cu 
un necesar de circa 5 ha.  
 

 
Figura 74 - Suprafața medie de spații verzi (mp)/locuitor în centre urbane din județul Dolj, în anul 2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
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În perioada anterioară de programare, s-au executat lucrări de modernizare și 
amenajare a spațiilor verzi din municipiul Băilești și Dăbuleni, cu fonduri din POR 2007-
2013, din orașul Filiași (Administrația Fondului de Mediu), a hipodromului din Parcul 
Romanescu și a aqua-park-ului din Parcul Tineretului, ambele cu fonduri europene. De 
asemenea, s-a investit din fondurile autorităților publice locale în modernizarea 
spațiilor verzi din Segarcea, Calafat și Craiova, unde pentru anul 2015 sunt prevăzute 
noi lucrări de modernizare a Parcului Romanescu, cel mai mare din județ (circa 100 
ha) și unul dintre cele mai frumoase din țară. De asemenea, sunt în curs de execuție 
lucrările pentru modernizarea Grădinii Botanice din Craiova.  
 
De asemenea, s-au amenajat parcuri în unele dintre comunele din județ, precum 
Giurgița, Plenița și Malu Mare, cu fonduri de la Administrația Fondului de Mediu.  

2.10.6. Energie regenerabilă și eficiență energetică 
 
Județul Dolj are un potențial de producere a energiei din resurse regenerabile foarte 
ridicat, care este exploatat într-o foarte mică măsură în prezent. Astfel, în ceea ce 
privește energia fotovoltaică, potențialul județului, măsurat în intensitatea radiației 
solare, este de circa 1.300 – 1.400 kWh/mp/an, unul mediu în context național 
(valorile maxime sunt de circa 1.700 kWh/mp/an în zona Dobrogea-Bărăgan), dar 
suficient pentru a asigura o rentabilitate ridicată a parcurilor fotovoltaice. De 
asemenea, durata medie de strălucire a soarelui este de circa 2.200 ore/an. Cel mai 
ridicat potențial solar se înregistrează în partea central-estică a județului 
 

 
Figura 75 - Potențialul de producere a energiei solare de la nivelul județului Dolj 

Sursa: Planșă proprie elaborată pe baza datelor furnizate de ICPE, ICEMENERG 
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În ceea ce privește energia eoliană, potențialul județului Dolj este unul mai scăzut, 
viteza medie a vântului la 50 m deasupra solului fiind, în perioada 1961-2005, de circa 
5-6 m/s, față de peste 8-10 m/s în zona Dobrogea-Litoral și în zona montană. Cel mai 
ridicat potențial se înregistrează tot în localitățile din partea central-estică a județului, 
iar cel mai scăzut în Lunca Dunării. Prin urmare, spre deosebire de energia solară care 
are un potențial economic cert, investițiile în producerea energiei eoliene de la nivelul 
județului trebuie să se bazeze pe studii riguroase de tip cost-beneficiu.  
 

 
Figura 76 - Potențialul de producere a energiei eoliene de la nivelul județului Dolj 

Sursa: Planșă proprie elaborată pe baza datelor furnizate de ANM 
 
Conform ”Studiului privind evaluarea potențialului actual al surselor regenerabile de 
energie din România”, elaborat de Ministerul Economiei, județul Dolj are un potențial 
de producere a energiei din biomasă de 962,9 Tj, dintre care 97,6% din biomasă 
agricolă și 2,4% din biomasă forestieră, care poziționează județul pe locul I la nivel 
regional și în primele 10 locuri de la nivel național, după Timiș, Călărași, Brăila.  
 
În ceea ce privește potențialul microhidroenergetic acesta este inexistent, dat fiind 
faptul că județul este unul de câmpie, cu o rețea hidrografică puțin densă și săracă în 
debite. În schimb, pe o mică suprafață din partea de nord a județului Dolj, la nord de 
Craiova (comunele Bulzești, Tălpaș, Fărcaș, Murgași, Melinești, Goiești etc.), a fost 
identificată o arie de perspectivă cu ape subterane geotermale utilizabile pentru 
încălzire.  
 
În pofida acestui potențial însemnat de resurse energetice regenerabile, județul nu a 
atras un număr mare de investiții pentru valorificarea acestuia. Conform datelor 
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TRANSELECTRICA, la nivelul județului Dolj există o putere instalată totală autorizată în 
domeniul energiei regenerabile de 146,24 MW (1% din cea existentă la nivel național), 
dintre care 13,24 MW pe baza avizelor de racordare și 133 MW pe baza contractelor 
de racordare. Din aceasta, doar 64,88 MW este pusă în funcțiune, restul proiectelor 
fiind în diferite faze de implementare. Până în prezent, la nivelul județului Dolj au fost 
implementate sau sunt în fază de implementare exclusiv proiecte din sfera energiei 
fotovoltaice, restul resurselor regenerabile fiind neexploatate.  
 
Parcurile fotovoltaice de la nivelul județului care sunt deja puse în funcțiune se 
regăsesc în localitățile: Cetate (6,2 MW), Băilești (8,3 MW), Urzicuța (4,2 MW), Bistreț 
(0,5 MW), Gighera (9,1 MW), Dăbuleni (7,5 MW), Leu (10,4 MW), Secui (1 MW), Podari 
(10 MW), Șimnicu de Sus (7,9 MW), Brabova (0,3 MW), Craiova (0,1 MW) și Goiești 
(5,7 MW). Alte proiecte mature, cu o putere proiectată mai mare, sunt cele din Calafat 
(14,8 MW), Ghidici (1 MW), Plenița (18,3 MW), Bârca (2,9 MW), Sadova (3,8 MW), 
Dobrești (3 MW), Ostroveni (14,3 MW), Segarcea (48 MW), Radovan (2 MW), Teasc 
(12,9 MW), Filiași (17,3 MW), Pleșoi (5 MW), Mischii (0,7 MW), Almăj (9 MW), 
Robănești (17,4 MW), Ișalnița (9,9 MW), Podari (0,5 MW) și Brabova (0,3 MW).  
 
Din păcate, aceste parcuri sunt amplasate pe terenuri agricole fertile, în timp ce 
terenurile aride sunt abandonate și neutilizate în acest scop. În opinia celor care 
dezvoltă panouri fotovoltaice/eoliene astfel de terenuri neproductive nu au fost 
utilizate datorită poziției climatice nefavorabile sau a lipsei infrastructurii tehnice 
necesare (lipsa apei, rețelei de comunicații etc.) 
 
Comunele Mischii și Șimnicu de Sus, împreună cu Vulpeni din județul Olt, s-au reunit 
într-o asociație de dezvoltare intercomunitară și realizează cu fonduri europene o 
centrală fotovoltaică cu o putere instalată de 0,7 MW, care va asigura alimentarea cu 
energie electrică a sistemului de iluminat public și a instituțiilor publice. Astfel de 
investiții rămân însă singulare în context județean.  
 
Ca și în cazul clădirilor colective (blocuri) de locuit, clădirile publice din județ au o 
eficiență energetică redusă și instalații de producere și distribuție a energiei electrice, 
termice, de climatizare și ventilație învechite, ceea ce generează un confort redus, un 
aspect estetic neplăcut, emisii ridicate de CO2 și mai ales costuri mari cu asigurarea 
necesarului de energie. Deși la nivel județean nu există un audit energetic complet al 
tuturor clădirilor publice care necesită lucrări de reabilitare termică, le putem 
menționa în acest sens pe cele care se află în subordinea diferitelor structuri ale 
administrației județene: 

- Centrul Medico-Social Brabova; 
- Detașamentele/Secțiile de Pompieri Craiova (2), Calafat, Ișalnița, Segarcea, 

Băilești, Bechet; 
- Centrele sociale din subordinea DGASPC Dolj; 
- Spitalul Clinic Județean de Urgență ; 
- Spitalul ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni; 
- Unitatea Medico-Socială Plenița; 
- Unitatea Medico-Socială Cetate; 
- Unitatea Medico-Socială Amărăștii de Jos; 
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- Liceul ”Beethoven”; 
- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale; 

 
Aceste instituții necesită lucrări de îmbunătățire a izolației termice a anvelopei 
clădirilor, de consolidare și reabilitare a acestora, de reabilitare și modernizare a 
instalațiilor de producere și distribuție a agentului termic, a apei calde menajere, a 
sistemelor de ventilație și climatizare, a instalațiilor electrice, sanitare și de canalizare, 
de instalare de panouri solare, de înlocuire a corpurilor de iluminat, de implementare  
a unor sisteme de monitorizare a consumurilor de energie, de amenajare a spațiilor 
verzi adiacente etc.  
În vederea atragerii de finanțări nerambursabile din POR 2014-2020 pentru 
implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirilor publice se 
recomandă elaborarea prealabilă de Planuri de Acțiune pentru Energie 
Durabilă/Strategii de Eficiență Energetică/reducere a consumului de CO2 cu 
precădere la nivelul centrelor urbane din județ.  

2.11. Educație, sănătate și servicii sociale  

2.11.1. Educație  
 
Județul Dolj dispune de una dintre cele mai extinse rețele de învățământ din România. 
Astfel, la nivelul anului 2013, în județul Dolj funcționau 208 instituții de învățământ cu 
personalitate juridică, cu un număr total de 587 de unități, inclusiv cele care au fost 
subordonate acestora, în urma procesului de reformă din sistemul educațional. Cele 
mai multe dintre acestea sunt amplasate în mediul rural – 417 (71% din total), unde 
populația este mai puțin densă, în timp ce în mediul urban se regăsesc 170 (29%).  
 
Din totalul unităților de învățământ cu personalitate juridică, 188 sunt publice și 20 
private. Pe niveluri de educație, 25 sunt grădinițe, 127 sunt școli gimnaziale, 46 sunt 
licee, 7 sunt școli postliceale, iar 3 sunt universități. Față de anul 2007, numărul de 
grădinițe cu personalitate juridică a scăzut cu 14, iar cel al școlilor cu 31, fiind în schimb 
înființate 4 școli postliceale noi. Numărul liceelor s-a menținut constant.  
 
În subordinea Consiliului Județean Dolj funcționează următoarele instituții de 
învățământ: 

- Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina” – cu clase de grădiniță și școală pentru 
copii cu dizabilități; 

- Școala Gimnazială Specială ”Sf. Vasile” – cu clase de grădiniță și școală (clasele 
I-VIII) pentru copii cu deficiențe de auz; 

- Școala Profesională Specială Craiova – care deservește minorii și tinerii de la 
Penitenciarul Craiova; 

- Liceul Tehnologic Special ”Beethoven” – adresat elevilor cu cerințe educative 
speciale, dispune de clase de liceu profil real, tehnologic, stagii de pregătire 
practică și clase de postliceal.   
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Figura 77 - Numărul unităților de învățământ cu personalitate juridică din județul Dolj, pe niveluri de educație, 

în perioada 2007-2013 

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Dolj 
 
În linie cu tendința de la nivel național, față de anul 2007, se constată dispariția a 41 
de unități cu personalitate juridică, principala cauză fiind scăderea dramatică a 
natalității, ceea ce a condus la comasarea sau chiar închiderea unor școli, după ce 
Legea Educației nr. 1/2011 a impus ca numărul minim de elevi pentru menținerea 
personalității juridice să fie de 300, iar cel al preșcolarilor și antepreșcolarilor de 150, 
cu mențiunea că fiecare UAT păstrează cel puțin o unitate de învățământ cu 
personalitate juridică indiferent de populația școlară existentă. Cele mai afectate au 
fost zonele rurale, unde populația este îmbătrânită, iar unitățile de învățământ se află 
la distanțe mari. În județ există circa 2.800 de elevi care fac naveta, la care se adaugă 
circa 2.300 de cadre didactice, În prezent, transportul elevilor din satele rămase fără 
unități de învățământ se asigură fie cu microbuze școlare puse la dispoziție de 
Guvernul României (87 în total, la care se adăugă un necesar de încă 21 pentru 
comunele Drăgotești, Amărăștii de Jos, Calopăr, Carpen, Dobrești, Sopot, Vela, 
Bulzești etc.), fie prin decontarea deplasării acestora cu mijloacele de transport în 
comun.   
 
Toate UAT din județ beneficiază de unități de învățământ preșcolar, primar și 
gimnazial, în timp ce unități de învățământ liceal există în 19 localități (7 urbane și 12 
rurale), de învățământ profesional în 5 (3 urbane – Craiova, Filiași, Segarcea - și 2 rurale 
– Daneți și Valea Stanciului), de învățământ postliceal în 4 (2 urbane – Craiova și 
Calafat și 2 rurale – Cârcea și Călărași), de învățământ special și superior doar în 
municipiul Craiova. Prin urmare, populația rurală are încă un acces mai redus la 
formele de învățământ liceal, profesional, postliceal și universitar în comparație cu cea 
urbană, deși în mediul rural au fost înființate în ultimii ani mai multe licee, majoritatea 
cu profil tehnologic.  
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Figura 78 - Rețeaua de unități de învățământ liceal și universitar din județul Dolj, în anul 2013 

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor Inspectoratului Școlar Județean Dolj 
 

În ceea ce privește tipologia liceelor din județ (inclusiv cele cu profil mixt), aceasta se 
prezintă astfel: 

- colegii și licee cu profil real (20) - cu specializări matematică-informatică 
(Craiova, Dăbuleni, Filiași, Calafat, Bechet, Băilești, Segarcea, Melinești) și 
științe ale naturii (Craiova, Filiași, Calafat, Plenița, Băilești, Amărăștii de Jos, 
Bârca); 

- colegii și licee cu profil resurse și protecția mediului (8) – cu specializări 
protecția mediului (Craiova), industrie alimentară (Craiova, Bechet) și 
agricultură (Calafat, Poiana Mare, Malu Mare, Băilești); 

- colegii și licee cu profil servicii (7) – cu specializări economic (Craiova, 
Calafat, Filiași), comerț (Craiova și Calafat), turism și alimentație (Craiova, 
Filiași), estetică și igienă (Craiova); 

- colegii și licee cu profil sportiv (5) – cu specializare sportivă (Craiova); 
- colegii și licee cu profil tehnic (11) – cu specializări construcții (Filiași), 

electric (Craiova, Băilești, Plenița, Melinești), electromecanică (Craiova, 
Băilești), electronică și automatizări (Craiova și Filiași), industrie textilă și 
pielărie (Craiova), mecanică (Craiova, Filiași, Calafat, Băilești, Segarcea, 
Amărăștii de Jos),  

- colegii și licee cu profil teologic (2) – cu specializări teologie adventistă și 
ortodoxă (Craiova); 

- colegii și licee cu profil uman (15) – cu specializări filologie (Craiova, Filiași, 
Dăbuleni, Calafat, Segarcea, Băilești) și științe sociale (Craiova, Calafat, 
Băilești, Dăbuleni, Poiana Mare); 

- colegii și licee cu profil pedagogic (1) – cu specializare educator/învățător 
(Craiova). 

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

167 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

 
După cum se poate observa, la nivel județean predomină oferta de specializări 
teoretice – reale și umaniste, cu acces relativ facil în toate zonele județului, în timp ce 
pentru domeniile tehnic și servicii, opțiunile sunt mai restrânse și distribuite inegal în 
teritoriu (de ex. construcții, turism și alimentație, comerț, agricultură). Totodată, se 
remarcă lipsa unor specializări din domeniul tehnic precum industria lemnului, chimie, 
materiale de construcții, producție media, industrie tipografică. Având în vedere că 
majoritatea locurilor de muncă oferite în județ solicită studii medii în domeniul 
serviciilor, al industriei și agriculturii, putem afirma că există o neconcordanță între 
oferta educațională și piața muncii de la nivel local. În altă ordine de idei, absolvenții 
de licee cu profil real și uman urmează în general studii superioare, fie în Craiova, fie 
în alte centre universitare mari din țară (București, Timișoara) și părăsesc județul, din 
cauza ofertei deficitare de locuri de muncă în domeniile respective sau a nivelului 
redus de salarizare (de ex. IT&C, inginerie, arhitectură, medicină etc.).  
 
Din perspectiva numărului de elevi, cele mai mari colegii și licee din județ sunt: 
Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova (profil teoretic, 2232 de elevi); Colegiul 
Național ”Carol I” Craiova (profil teoretic, 2075 de elevi); Colegiul ”Ștefan Odobleja” 
Craiova (profil teoretic și tehnologic, 1890 de elevi); Liceul Tehnologic ”Dimitrie 
Filișanu” Filiași (profil tehnologic, 1718 elevi); Colegiul Național ”Elena Doamna” 
(profil teoretic, 1715 elevi); Colegiul Național Economic ”Gh. Chițu” Craiova (profil 
tehnologic, 1571 de elevi); Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi” Craiova (profil teoretic, 
1276 de elevi); Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Craiova (profil teoretic, 1194 de elevi); 
Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan” Craiova (profil teoretic și vocațional, 
1099 de elevi); Liceul ”Traian Vuia” Craiova (profil teoretic și tehnologic, 1074 de 
elevi); Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova (profil tehnologic, 1055 de 
elevi); Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” Craiova (profil teoretic, 1027 de elevi); 
Colegiul Tehnic de Arte și Meserii ”Constantin Brâncuși” Craiova (profil tehnologic, 
1015 elevi) etc.  
 
Învățământul profesional din județ, ca și cel de la nivel regional și național, a cunoscut 
un declin vizibil în ultimii ani, existând o politică, dar și un curent în rândul 
absolvenților de gimnaziu pentru migrarea către colegiile și liceele cu profil tehnologic, 
care oferă, în general, o pregătire mai degrabă teoretică și au performanțe reduse la 
examenele de Bacalaureat. Totuși, la nivel județean funcționează încă clase de 
învățământ profesional de 2 ani, în cadrul unor licee și școli de arte și meserii, în 
domenii precum mecanică (Craiova, Filiași, Segarcea, Valea Stanciului), electrică 
(Craiova, Filiași), electromecanică (Filiași), construcții (Craiova), turism și alimentație 
(Craiova), agricultură (Daneți) și prelucrarea lemnului (Craiova). Acestea au însă un 
număr redus de elevi în comparație cu nevoile pieței muncii. 
 
Învățământul postliceal și de maiștri s-a dezvoltat continuu în ultimii ani, atât în 
domeniul public, cât și în cel privat, devenind o alternativă atractivă pentru absolvenții 
de liceu care nu au promovat bacalaureatul sau care nu doresc să urmeze studii 
superioare. Domeniile cele mai solicitate de către cursanți sunt asistență medicală 
(Craiova, Calafat, Călărași), transporturi (Craiova) și informatică (Craiova), la care se 
adaugă mecanică, electronică și automatizări, electrică, construcții, estetică și igienă, 
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turism și alimentație, textile-pielărie, protecția mediului, industrie alimentară, 
asistență pedagogică, toate disponibile exclusiv în Craiova. Totuși, mulți angajatori 
reclamă pregătirea practică deficitară a absolvenților de școli postliceale și necesitatea 
cooptării acestora în programe interne de formare la locul de muncă.  
 
În ceea ce privește învățământul superior, în municipiul Craiova funcționează 3 
universități, dintre care 2 publice și una privată, orașul fiind cel mai important centru 
universitar din sudul țării, după București, cu o tradiție de aproape 70 de ani în 
domeniu. Acestea sunt: 

- Universitatea din Craiova – cu 12 facultăți, respectiv: Agricultură și 
Horticultură, Automatică-Calculatoare și Electronică, Drept și Științe 
Sociale, Economie și Administrarea Afacerilor, Educație Fizică și Sport, 
Inginerie Electrică, Litere, Matematică și Științele Naturii, Mecanică, 
Teologie și Științe Sociale; 

- Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova – cu 4 facultăți: 
Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Moașe și Asistență Medicală; 

- Universitatea ”Spiru Haret” București – cu 2 facultăți: Management 
Financiar-Contabil, respectiv Drept și Administrație Publică.  

 
Aceste universități oferă programe de licență, masterat și doctorat în domeniile sus-
menționate, bucurându-se de prestigiu la nivel național și internațional. Universitatea 
din Craiova s-a plasat, în toate clasamentele autohtone și internaționale realizate în 
ultimii 20 de ani, între primele 10 universități din țară, fiind afiliată la diferite rețele 
internaționale și europene și având încheiate parteneriate cu universități din Europa, 
Asia, Africa, America de Nord și de Sud.  
 
Cei mai mulți studenți se înregistrează la facultățile cu profil pedagogic, la cele tehnice, 
respectiv economice, iar cei mai puțini la cele cu profil artistic, al transporturilor și 
telecomunicațiilor, agricol și arhitectură-construcții. Și în acest caz se observă o 
orientare a absolvenților de liceu către studii superioare în domenii teoretice și 
umaniste sau economice, pentru care nu există o oferă consistentă de locuri de muncă 
la nivel local, context în care mulți ajung să activeze în domenii pentru care nu sunt 
calificați sau să se îndrepte către alte țări sau zone ale țării, în căutarea unui loc de 
muncă corespunzător pregătirii lor.  
 
În județul Dolj funcționează Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, 
denumit în CJRAE, înființat prin Decizia Inspectoratului Școlar Județean Dolj, prin 
Decizia nr.051/13.01.2006. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj 
este o unitate conexă a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, 
subordonat Ministerului Educației Naționale, coordonat metodologic de Inspectoratul 
Școlar Județean Dolj (ISJ). 
 
CJRAE Dolj reprezintă o instituție de învățământ special integrat specializată în 
oferirea, coordonarea și monitorizarea de servicii educaționale specifice acordate 
copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinților și membrilor comunității, pentru a 
asigura tuturor accesul la o educație de calitate, precum și asistența necesară în acest 
sens. 
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CJRAE Dolj coordonează, monitorizează și evaluează, la nivel județean, activitatea 
Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică Dolj (CJAP) și a Rețelei de Cabinete 
Școlare/Interșcolare de Asistență Psihopedagogică Dolj, a Centrului Logopedic 
Interșcolar Dolj, colaborează cu Școlile Speciale / Centrele Școlare pentru Educație 
Incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaționale specializate, coordonează, 
monitorizează și evaluează servicii specializate de mediere școlară. 
 
CJRAE Dolj dezvoltă următoarele servicii: 

a) servicii de asistență psihopedagogică și orientare școlară și profesională, 
furnizate prin centrele județene și prin cabinetele școlare de asistență 
psihopedagogică; 
b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele și prin cabinetele 
logopedice interșcolare; 
c) servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre școala specială spre școala 
de masă și invers, prin intermediul 
comisiei de orientare școlară și profesională, la propunerea Serviciului de 
Evaluare și Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE Dolj, în baza 
prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011; 
d) servicii de mediere școlară, furnizate de mediatorii școlari; 
e) servicii de consultanță pentru educație incluzivă, furnizate de centrele școlare 
pentru educație incluzivă; 
f) servicii de formare, prin parteneriate cu instituții abilitate să ofere formare 
inițială, conform unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) 
din Legea nr. 1/2011; 
g) servicii de informare și consiliere pentru cadre didactice, copii, părinți, precum 
și pentru alți membri ai comunității; 
h) servicii de consiliere și prevenire a delincvenței și predelincvenței juvenile. 

 
Structurile din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj 
sunt: 

1. Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Dolj 
2. Rețeaua de Cabinete Școlare/ Interșcolare din județul Dolj 
3. Centrul Logopedic Interșcolar Dolj 
4. Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională a copiilor/ elevilor și 
tinerilor cu cerințe educaționale speciale și Comisia de Orientare Școlară și 
Profesională a copiilor/ elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale 

 
De serviciile CJRAE Dolj beneficiază: 

a) copii, elevi și tineri; 
b) părinții sau aparținătorii legali ai copiilor; 
c) personalul angajat în unitățile de învățământ sau în alte instituții care 
acționează în domeniul problematicii copiilor; 
d) membrii ai comunității locale. 

 
Populația școlară a județului Dolj se ridica, la finele anului 2013, la 120.155 de 
persoane, ceea ce reprezenta 18,2% din populația stabilă a acestuia, 33,2% din 
populația școlară de la nivelul regiunii și 3,3% din cea existentă la nivel național. Dintre 
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acestea, 84.209 de persoane (70,1% din total) studiau în mediul urban, cel care 
concentra cea mai diversificată ofertă de studii, iar 35.946 (29,9%) în mediul rural, în 
condițiile în care mulți elevi de la sate practică naveta către unitățile de învățământ 
din orașe. De asemenea, 115.312 persoane (96%) urmau cursuri de zi, 2.776  de tip 
seral (2,4%), 1.388 cu frecvență redusă (1,1%), iar 679 la distanță (0,5%). Cea mai mare 
parte a populației școlare studia în unitățile de stat  - 115.189 (95,9% din total), iar 
restul de 4.966 în cele private (4,1% din total).  
 

 
 
Față de anul 2007, la nivelul județului Dolj se constată o scădere a populației școlare 
cu 20%, pentru ritmul înregistrat la nivel regional (-16,7%) și național (-17,1%). S-au 
înregistrat scăderi la toate nivelurile de studii – preșcolar (-16,2%), primar (-6,8%), 
gimnazial (-18,3%), profesional (-92,6%) și universitar (-51,2%), cu excepția celui liceal 
(+0,4%) și mai ales postliceal și de maiștri (+288,8%), ca urmare a reorientării 
absolvenților dinspre învățământul profesional către cel liceal, respectiv ca urmare a 
numărului mare de absolvenți care nu au absolvit bacalaureatul și s-au îndreptat către 
școlile postliceale, publice sau private. De asemenea, a crescut ușor numărul de copii 
înscriși în creșe (+3,3%), până la 376, în județ funcționând doar 9 astfel de unități (din 
care 3 cu program săptămânal), toate în municipiul Craiova, în pofida faptului că 
numărul de cereri din partea părinților este tot mai mare.  
 
Cauzele scăderii populației școlare sunt legate mai ales de scăderea dramatică a 
natalității de la nivelul județului Dolj, cu 39,2%, în intervalul 1990-2014, respectiv cu 
23,1% în intervalul 2000-2014. Prin urmare, dacă actualul nivel al natalității se 
menține, populația de vârstă școlară a județului va continua să scadă, ceea ce va 
conduce la restructurarea rețelei de unități școlare, unele unități fiind în situația de a 
nu mai îndeplini criteriile minimale impuse de legislația în domeniu. O altă cauză este 
legată de fenomenul abandonului școlar, care înregistrează valori mai ridicate decât 
media națională. Astfel, la nivelul anului 2013, 2,44% dintre elevii din județ au 
abandonat studiile, procent mai ridicat decât cel înregistrat în 2007 (2,25%). Cele mai 
multe cazuri de abandon din județ se înregistrează la nivelul gimnazial (52% dintre 
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cazuri), primar (28,2%) și liceal/profesional (19,8%). Pentru 65,3% dintre cazurile de 
abandon autoritățile nu cunosc cauzele, 14,5% sunt determinate de probleme sociale, 
9,3% au fost de natură economică, 10,5% au fost cauzate de migrația părinților, iar 
restul de probleme medicale și psihopedagogice. Copii și tinerii cei mai expuși riscului 
de abandon școlar sunt cei care provin din grupuri vulnerabile, precum cele de romi. 
Cele mai multe cazuri de abandon școlar se înregistrează la unitățile de învățământ 
din Craiova, Bechet, Sadova, Calafat, Ghidici, Podari, Cetate, Calopăr, Maglavit, 
Amărăștii de Jos, Lipovu, Bârca, Desa Caraula și Valea Stanciului.  
 

 
Figura 79 - Rata abandonului școlar, la nivel județean, regional și național, în perioada 2010-2012 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 

Populația școlară a scăzut, în intervalul 2007-2013, în majoritatea localităților din 
județ, excepție făcând doar comunele Vârvoru de Jos, Radovan, Perișor, Lipovu, 
Coșoveni, Cârcea, Călărași și Afumați. Scăderi mai accentuate ale numărului de elevi, 
de peste 20%, s-au produs în Craiova (mai ales ca urmare a reducerii numărului de 
studenți cu peste 50%), Băilești, Dăbuleni, Almăj, Apele Vii, Botoșești-Paia, Brădești, 
Bratovoești, Bulzești, Cârna, Carpen, Celaru, Cerăt, Ciupercenii Noi, Coțofenii din Dos, 
Daneți, Dioști, Fărcaș, Galicea Mare, Galiciuica, Ghercești, Gighera, Giubega, Gogoșu, 
Goiești, Leu, Măceșu de Jos, Maglavit, Mârșani, Mischii, Moțăței, Murgași, Pielești, 
Pleșoi, Poiana Mare, Predești, Robănești, Rojiște, Sadova, Sopot și Teasc. Pe de altă 
parte, există multe UAT cu o populație școlară foarte redusă (sub 150 de elevi și 
preșcolari), precum Botoșești-Paia, Gogoșu, Seaca de Pădure, Mischii, Siliștea-Crucii, 
Măceșu de Sus, Măceșu de Jos, Întorsura, Ghercești, Galiciuica, Cârna, Brabova, Almăj. 
În toate aceste zone, investițiile în infrastructura educațională trebuie evaluate cu 
atenție, existând riscul desființării unor unități de învățământ. Pe de altă parte, deși 
natalitatea a scăzut în ultimii ani, pe fondul creșterii gradului de cuprindere în 
învățământul preșcolar și a extinderii perimetrelor construite, există zone din 
municipiul Craiova, dar și din alte localități din județ, cu un deficit de locuri în grădinițe.  
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În ceea ce privește cadrele didactice, acestea erau în număr de 8.304, la nivelul anului 
2013, în scădere cu 13,9% față de anul 2007. Scăderile s-au înregistrat la toate 
nivelurile de studii – preșcolar (-10,4%), primar și gimnazial (-18,7%), liceal (-15%) și 
universitar (-3,8%), excepție făcând învățământul postliceal (+341,9%), unde și 
numărul de elevi a crescut semnificativ. Dintre aceștia, 8.140 (98% din total) activează 
în sectorul public, iar 164 (2%) în cel privat.  
 

 
Figura 80 - Evoluția numărului de cadre didactice din județul Dolj, pe niveluri de studii, în perioada 2007-2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 

Cele mai mari probleme cu asigurarea cadrelor didactice specializate se înregistrează 
în mediul rural, unde condițiile de lucru și de mobilitate sunt mai puțin prielnice. Dintre 
cadrele didactice din județ, 87,9% sunt titulare pe post, iar 12,1% sunt suplinitori, 
necalificați sau pensionari. În ultimii ani, cariera didactică a devenit tot mai puțin 
atractivă pentru absolvenții de învățământ superior, din cauza nivelului redus de 
salarizare, a infrastructurii educaționale și a costurilor cu deplasarea și a timpului 
dedicat acesteia, în condițiile în care circa peste 2.000 de cadre didactice din județ fac 
zilnic naveta la locul de muncă.  
 
În medie, la nivel județean, există un cadru didactic la fiecare 14,5 elevi, peste media 
regională (14,2 elevi/cadru didactic), dar sub cea de la nivel național (14,7). Localitățile 
în care deservirea cu cadre didactice este mai redusă (peste 17 elevi/cadru didactic) 
sunt Piscu Vechi, Ghidici, Bistreț, Podari, Desa, Coșoveni, Catane și Bârca. La polul 
opus, localitățile care par să aibă un personal excedentar în raport cu numărul tot mai 
mic de elevi sunt: Afumați, Botoșești-Paia, Brabova, Bulzești, Călărași, Carpen, 
Ghercești, Gogoșu, Întorsura, Măceșu de Jos, Seaca de Câmp, Seaca de Pădure, 
Siliștea-Crucii, Sopot, Terpezița și Vela.  
 
În ceea ce privește infrastructura educațională din județul Dolj, aceasta era alcătuită, 
la nivelul anului 2013, din următoarele elemente: 
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- 3.676 de săli de clasă, inclusiv cabinete școlare și amfiteatre (-7,4% față de 
anul 2007); 

- 1.080 de laboratoare școlare (+7,9%); 
- 205 săli de sport (-7,7%); 
- 146 de ateliere școlare (-32,4%); 
- 202 terenuri de sport școlare (-6,9%); 
- 2 bazine de înot; 
- 10.354 de computere (+49%). 

 
După cum se poate observa, infrastructura educațională de la nivel județean s-a 
restrâns în ultimii ani, mai ales ca urmare a închiderii și comasării unor unități de 
învățământ, din cauza scăderii populației școlare și a modificării legislației în domeniu. 
Singura creștere remarcabilă s-a înregistrat la laboratoarele școlare, mai ales la cele 
de informatică, și la numărul de computere utilizate de elevi și cadre didactice, ca 
urmare a implementării unor programe guvernamentale în acest sens.  
 
Localitățile în care s-au înregistrat creșteri ale numărului de săli de clasă, ca urmare a 
investițiilor în construcția de noi unități de învățământ, sau în extinderea și 
amenajarea acestora, sunt: Segarcea, Afumați, Amărăștii de Jos, Brabova, Braloștița, 
Călărași, Carpen, Castranova, Cernătești, Daneți, Desa, Galicea Mare, Ișalnița, 
Maglavit, Moțăței, Orodel, Ostroveni, Rojiște, Sălcuța, Scăești, Siliștea-Crucii, Tălpaș, 
Unirea, unele dintre acestea înregistrând însă un număr tot mai mic de elevi (de ex. 
Brabova, Siliștea-Crucii sau Afumați), care nu justifică în toate cazurile decizia de 
investiție.  
 
În prezent, la nivelul județului Dolj, se înregistrează o medie de 32,7 elevi/sală de clasă, 
în scădere cu 5 puncte procentuale față de anul 2007, dar mai ridicată decât media 
națională (30,2) și regională (30). Cele mai mari deficiențe se înregistrează în 
localitățile Urzicuța, Unirea, Rast, Podari, Mârșani, Gighera, Ghidici, Coțofenii din Față, 
Coșoveni, Ciupercenii Noi, Cerăt, Caraula, Breasta și Bechet, unde media este de peste 
40 de elevi/sală de clasă și unde ar trebui analizată oportunitatea extinderii sau 
reconfigurării infrastructurii existente. În altă ordine de idei, există comune cu o 
infrastructură educațională aparent excedentară (sub 20 de elevi/sală de clasă): 
Amărăștii de Sus, Botoșești-Paia, Brabova, Bucovăț, Bulzești, Calopăr, Cârcea, Cârna, 
Carpen, Cioroiași, Daneți, Dioști, Drăgotești, Fărcaș, Galicea Mare, Ghercești, Giubega, 
Gogoșu, Goiești, Întorsura, Măceșu de Jos, Măceșu de Sus, Maglavit, Mischii, Orodel, 
Pleșoi, Predești, Sălcuța, Seaca de Pădure, Siliștea-Crucii, Sopot, Terpezița, Teslui și 
Vela. La nivelul acestora, se recomandă evitarea investițiilor în construcția/extinderea 
unităților de învățământ și focalizarea acestora pe modernizarea și dotarea celor 
viabile, concomitent cu reutilizarea spațiilor excedentare, de exemplu pentru 
programe after-school.  
 
În ceea ce privește laboratoarele școlare, pe lângă dotarea deficitară, se observă 
numărul redus al acestora (unul la peste 110 elevi), precum și absența lor în totalitate 
în comune precum Sopot, Întorsura, Coțofenii din Față, Bârca și Botoșești-Paia. O 
situație similară se observă și în cazul sălilor de sport (cu o medie județeană de 585 de 
elevi/sală de sport), care lipsesc din localități rurale precum Apele Vii, Argetoaia, 
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Cetate, Drăgotești, Ghidici, Gighera, Murgași, Tălpaș sau Tecuci, în timp ce în alte 
localități sunt amenajate și dotate necorespunzător pentru a susține desfășurarea 
normală a orelor de educație fizică. Terenurile de sport, din care doar o mică parte au 
fost aduse la standarde corespunzătoare, lipsesc și ele din comunele Apele Vii, Cârna, 
Castranova, Ghidici, Ghindeni, Gângiova, Gogoșu, Izvoare, Mischii, Ostroveni, 
Robănești, Tălpaș, Teslui și Unirea, conform datelor INS.  
 
Atelierele școlare, deși au modernizate parțial în a doua parte a anilor 2000 cu fonduri 
europene, s-au redus semnificativ ca număr o dată cu declinul învățământului 
profesional, fiind tot mai puțin utilizate pentru practica elevilor, ceea ce poate avea 
repercusiuni nefaste asupra integrării acestora pe piața muncii.  
 
Bazine de înot didactic există doar în municipiul Craiova (2), la unitățile cu profil 
sportiv, în timp ce elevii din restul județului sunt private de acest tip de infrastructură. 
În anul 2009, Compania Națională de Investiții a demarat, în parteneriat cu 
municipalitate, construcția unui bazin de înot didactic la standarde europene în 
municipiul Craiova, dar investiția a fost ulterior abandonată.  
 
Deși s-a îmbunătățit semnificativ, dotarea cu computere a școlilor este încă deficitară 
în localități precum Dăbuleni, Filiași, Segarcea, Breasta, Bucovăț, Catane, Cerăt, 
Ciupercenii Noi, Coșoveni, Desa, Galicea Mare, Ghidici, Izvoare, Leu, Lipovu, Mârșani, 
Negoi, Ostroveni, Piscu Vechi, Podari, Rast, Sadova, Unirea sau Valea Stanciului, unde 
există, în medie, un singur calculator la peste 20 de elevi, față de o medie județeană 
de 11,6 elevi/calculator, cea regională de 12,4 și cea națională de 10,2.  
 
În localitățile rurale din județ există încă 11 unități școlare care au grupurile sanitare 
insalubre și care nu dispun de autorizație de funcționare, deoarece nu au apă curentă. 
Acestea sunt amplasate în localitățile Seaca de Pădure, Valea Stanciului (Horezu 
Poienari), Sopot, Breasta, Carpen, Castranova, Galiciuica. Situații similare se 
înregistrează și în unele cartiere ale orașelor, precum Mofleni și Popoveni din Craiova.  
 
Peste 90% dintre instituțiile de învățământ din județ au solicitat în 2015 
Inspectoratului Școlar Județean Dolj, suma totală ridicându-se la circa 32 mil. Euro. 
Dintre acestea, unele vizează fie finalizarea investițiilor începute încă din anul 2008 
(de ex. Grădinița Desa, Grădinița Fratoștița sau Liceul Tehnologic ”Adrian Păunescu” 
Bârca), fie realizarea unor noi în vederea extinderii, reabilitării, reparațiilor capitale și 
asigurării utilităților (de ex. Grădinițele ”Dumbrava Minunată” și ”Căsuța Fermecată” 
Craiova, Liceul Teoretic ”Traian Vuia”, Liceul Teoretic Cârcea, Școala Gimnazială 
Gângiova, Școala Popânzălești, Grădinița Castranova, Grădinița Vârtop etc.). Se 
înregistrează probleme majore în ceea ce privește bibliotecile școlare, care nu au mai 
fost dotate cu fond de carte nou din anul 2006, deși în unele comune funcționează 
Centre de Informare și Documentare cu facilități multimedia, precum și cu dotarea 
laboratoarelor de fizică și chimie, mai ales la liceele cu profil tehnologic. O altă 
problemă majoră este cea a sălilor de sport, care fie nu există în mediul rural, fie sunt 
dotate necorespunzător, ultimele fonduri în acest sens fiind acordate în 2008.  
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De asemenea, unitățile de învățământul special din subordinea CJ Dolj necesită lucrări 
de reabilitare, modernizare, extindere și echipare. Astfel, la Școala Specială ”Sf. Mina” 
este necesară construcția unui teren de sport, a unei sere multifuncționale, 
reabilitarea spațiilor de locuit, modernizarea mijloacelor de învățământ, iar la Liceul 
Beethoven se impune modernizarea spațiului de cazare și de servire a mesei.  
 
În perioada 2007-2013, s-au derulat lucrări de investiții în infrastructura educațională 
din POR 2007-2013 în localitățile Craiova (Campus Complex Mecanica și Colegiul 
Național ”Elena Cuza”), Bucovăț, Bechet, Bistreț, Teslui, Segarcea și Piscu Vechi, la care 
s-au adăugat lucrări făcute de la bugetul de stat și de la cele locale, care sunt însă 
insuficiente în comparație cu necesarul de investiții. Anterior, reabilitarea și 
modernizarea a câtorva zeci din școli din județ s-a realizat în cadrul unui program al 
Băncii Mondiale.   
 
Participarea cadrelor didactice la programe de formare continuă este, de asemenea, 
una deficitară. În anul 2014, doar 29,6% dintre cadrele didactice din județ au participat 
la cursuri de perfecționare (cei mai mulți fiind învățători), doar 32,5% dintre acestea 
provenind din mediul rural. De asemenea, doar 31,6% dintre directori și inspectori 
școlari au urmat astfel de cursuri. Slaba informare a cadrelor didactice cu privire la 
fondurile europene e o altă problemă la nivel județean, în perioada 2007-2013 fiind 
implementate doar 8 proiecte pentru aceștia de către ISJ.  
 
Toate aceste probleme se răsfrâng asupra performanței sistemului educațional din 
județ. Astfel, liceele tehnologice (spre exemplu Liceul Tehnologic ”Ing, Ionete 
Aurelian” Malu Mare, Liceul Tehnologic ”Spiru Haret” Craiova, Liceul Tehnologic Auto 
Craiova, Liceul Tehnologic ”Petre Baniță” Călărași, Liceul Tehnologic ”Ștefan Anghel” 
Băilești  etc. – au înregistrat o rată de promovabilitate la bacalaureat de sub 10%). Per 
ansamblu, promovabilitatea la bacalaureat în județ nu a depășit 55% în ultimii ani, cele 
mai bune performanțe fiind înregistrate la unele colegii din Craiova (Colegiul Național 
”Frații Buzești” – poziționat anual în primele 3 locuri la nivel național din perspectiva 
mediei de admitere, mediei de promovare a examenelor și a rezultatelor la olimpiade), 
”Carol I”, ”Elena Cuza”, ”Ștefan Velovan”, ”Nicolae Titulescu”). De asemenea, la unele 
școli gimnaziale din județ (precum cele din Craiova sau Întorsura), niciun absolvent de 
gimnaziu nu a promovat Evaluarea Națională.  
 

2.11.2. Sănătate  
 
Județul Dolj dispune de cea mai extinsă și diversificată rețea de unități medicale 
publice și private din regiunea Sud-Vest, impulsionată de statutul municipiului Craiova 
de centru universitar cu tradiție în domeniu.  
 
La nivelul anului 2013, această rețea cuprindea următoarele tipuri de unități: 
 

Tip de unitate medicală Total 
unități 

- din care 
publice 

- din care 
private 

Dinamica față 
de anul 2007 

Spitale 15 13 2 +1 
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Ambulatorii de 
specialitate 

5 5 0 -2 

Ambulatorii integrate 
spitalelor 

10 10 0 +1 

Policlinici 21 0 21 +2 

Dispensare medicale 6 6 0 -2 

Centre de sănătate 
mintală 

3 3 0 +3 

Unități medico-sociale 7 7 0 0 

Centre medicale de 
specialitate 

1 1 0 +1 

Cabinete medicale 
generale 

59 0 59 +6 

Cabinete medicale școlare 74 74 0 +34 

Cabinete medicale 
studențești 

4 4 0 +1 

Cabinete de medicină de 
familie 

432 360 72 +20 

Societăți medicale civile 1 1 0 -15 

Cabinete stomatologice 423 92 331 +114 

Cabinete stomatologice 
școlare 

13 13 0 -1 

Cabinete stomatologice 
studențești 

2 2 0 0 

Societăți civile 
stomatologice 

2 2 0 -2 

Cabinete medicale de 
specialitate 

798 4 794 +218 

Societăți civile medicale 
de specialitate 

9 9 0 +9 

Farmacii 335 14 321 +118 

Puncte farmaceutice 22 2 20 -10 

Depozite farmaceutice 19 0 19 -3 

Laboratoare medicale 136 59 77 +21 

Laboratoare de tehnică 
dentară 

86 50 36 -2 

Centre de transfuzie 
sanguină 

1 1 0 0 

Alte cabinete medicale 10 9 1 -3 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online 
 

În intervalul 2007-2013, se observă o dinamică accentuată a sectorului privat de 
servicii medicale, concretizat în deschiderea de noi farmacii, laboratoare medicale, 
cabinete medicale de specialitate și generaliste, cabinete stomatologice, policlinici și 
chiar clinici. Acestea au compensat declinul sectorului public de sănătate, confruntat 
cu o subfinanțare cronică, ce afectează calitatea serviciilor furnizate pacienților. Cu 
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toate acestea, sectorul public încă reunește cele mai importante unități medicale din 
județ, precum spitalele, serviciile medicale de urgență, de sănătate mintală, de 
medicină legală, transfuzia sanguină, asistența medico-socială etc.  
 
Distribuția unităților medicale în județ este neuniformă la nivel județean. Astfel, circa 
75% dintre acestea sunt amplasate în mediul urban, unde sunt furnizate servicii 
specializate, complexe și diversificate. În acest răstimp, în mediul rural se furnizează 
doar servicii medicale de bază, acestea beneficiind, de regulă, doar de cabinete de 
medicină de familie în centrul de comună, de punct sanitare în unele sate componente 
și de farmacii sau puncte farmaceutice. Excepție fac doar comunele care beneficiază 
de spitale (Bucovăț, Poiana Mare), care sunt însă specializate, de unități medico-
sociale (Amărăștii de Jos, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița, Sadova), de laboratoare 
de analize (Bucovăț, Poiana Mare, Melinești), respectiv de laboratoare de tehnică 
dentară (Ișalnița, Măceșu de Jos, Podari, Poiana Mare). Toate comunele din județ 
beneficiază de servicii de medicină de familie, dar comunele Ghidici, Întorsura și Seaca 
de Câmp, care au un număr foarte mic de locuitori, au locuitorii arondați la medicii de 
familie din comunele învecinate.  
 

 
Figura 81 - Cabinetele medicale din județul Dolj, în anul 2013 

Sursa: Planșă proprie elaborată pe baza datelor furnizate de INS, Baza de date 
TEMPO Online 

 
De asemenea, există farmacii în majoritatea comunelor din județ, excepție făcând 
Seaca de Câmp, Siliștea-Crucii, Întorsura, Verbița, Seaca de Pădure, Pleșoi, Sopot, 
Gogoșu și Grecești, unde numărul locuitorilor este foarte redus.  
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Figura 82 - Farmaciile din județul Dolj, în anul 2013 

Sursa: Planșă proprie elaborată pe baza datelor furnizate de INS, Baza de date 
TEMPO Online 

 
În ceea ce privește numărul de paturi de spital, acesta a scăzut cu 1,5%, în intervalul 
2007-2013, până la 4.499, dintre care 4.488 sunt în sistemul public (-1,8%), iar 11 în 
cel privat (față de 0). Dintre acestea, 327 sunt pentru specialitățile obstetrică-
ginecologie (+4,5%), 252 pentru pediatrie (-1,2%), iar 255 sunt în unități medico-
sociale (+6,3%). Din perspectiva numărului de paturi la 1000 de locuitori, cu o valoare 
de 6,9, județul Dolj se situează peste media regională (6) și națională (6,5), aici 
procesul de restructurare a sistemului spitalicesc din ultimii ani fiind mai puțin 
accentuat, dată fiind aria mare de deservire.  
 

 
Figura 83 - Numărul de paturi de spital pe centre medicale 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
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Și din această perspectivă, se observă o concentrare a infrastructurii spitalicești în 
municipiul Craiova (70% din total), urmat de Poiana Mare (12%) și Calafat (4%). În 
perioada 2007-2013, s-a înregistrat o creștere a numărului de paturi doar la unitățile 
spitalicești din Calafat, Dăbuleni și Segarcea. O parte dintre acestea, precum unitățile 
medico-sociale și Spitalul din Dăbuleni, aflate în administrarea Consiliului Județean 
Dolj, au beneficiat de lucrări de extindere, reabilitare și modernizare.  
 

 
Figura 84 - Unitățile spitalicești din județul Dolj, în anul 2013 

Sursa: Planșă proprie elaborată pe baza datelor furnizate de INS, Baza de date 
TEMPO Online 

 
Cele mai importante unități spitalicești din județ sunt: 

1) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova – cea mai mare unitate medicală 
din regiunea Sud-Vest, spital de categoria a II-a, deservește peste 600.000 de 
locuitori și dispune de 31 de secții (28 clinice și 3 neclinice), în 27 specialități, 
dintre care unele unice la nivel județean (radioterapie, chirurgie și ortopedie 
pediatrică, neurochirurgie, chirurgie plastică, urologie, chirurgie maxilo-
facială, oncopediatrie, toxicologie, arși, medicină nucleară, brahiterapie, 
cobaltoterapie, curieterapie, ORL copii etc.), la care se adaugă o Unitate de 
Primiri Urgențe (UPU + SMURD), camere de gardă, farmacii, blocuri operatorii, 
laboratoare, un ambulatoriu integrat cu 30 de cabinete, un ambulatoriu pentru 
sportivi cu 12 cabinete și un ambulatoriu stomatologic cu 2 cabinete. Aceasta 
dispune de 1.398 de paturi și înregistrează peste 60.000 de internări anual, la 
care se adaugă peste 150.000 de consultații, mare parte urgențe primite în 
UPU; 

2) Spitalul Municipal ”Dr. Irinel Popescu” Băilești – de categoria a IV-a, 
deservește circa 50.000 de locuitori, cu un număr de 128 de paturi și 
înregistrează un număr de peste 4.000 pacienți și 40.000 de consultații în 
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ambulatoriu (din care 12.000 în regim de urgență). Spitalul are 4 secții: 
Medicină Internă, Chirurgie, Obstetrică-Ginecologie, Pediatrie, respectiv 
compartimente de Oftalmologie, ORL, Boli Infecțioase, Neonatologie, 
Recuperare, ATI. La acestea se adaugă dispensar TBC și ambulatoriu cu 11 
cabinete; 

3) Spitalul Municipal Calafat – deservește anual peste 11.000 de pacienți 
internați și oferă circa 30.000 de consultații în regim de ambulatoriu, dintre 
care jumătate în CPU. Spitalul are 4 secții: Medicină Internă, Pediatrie, 
Chirurgie, Obstetrică-Ginecologie, la care se adaugă compartimente de 
cardiologie, ATI, neurologie, ortopedie, recuperare, neonatologie, 
oftalmologie, ORL, dermato-venerologie, dispensar TBC, cabinet dentar și CPU. 
De asemenea, ambulatoriul integrat dispune de 11 cabinete; 

4) Spitalul Filișanilor – unitate de categoria a IV-a, deservește circa 30.000 de 
locuitori, prin cele 4 secții: Medicină Internă, Pediatrie, Chirurgie, Obstetrică-
Ginecologie, cu compartimente de neonatalogie, ATI, ORL și CPU. Acesta 
înregistrează anual circa 6.000 de pacienți internați și alți peste 20.000 în 
ambulatoriu; 

5) Spitalul ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni – unitate de categoria a IV-
a, recent extinsă și modernizată, deservește circa 70.000 de locuitori din 
partea de sud a județului, înregistrând aproape 4.000 de pacienți anual. 
Spitalul dispune de secții și compartimente ATI, neonatologie, obstetrică-
ginecologie, boli infecțioase, psihiatrie, chirurgie etc., precum și de un centru 
de sănătate mintală și de un dispensar TBC; 

6) Spitalul Orășenesc Segarcea – de categoria a IV-a, dispune de secții de 
medicină internă și de pediatrie, precum și de compartimente de chirurgie, 
neonatologie, obstetrică-ginecologie și de ortopedie-traumatologie, 
înregistrând circa 4.000 de internări anual și 10.000 de consultații la 
ambulatoriul integrat și la dispensarul TBC; 

7) Spitalele de Pneumoftiziologie Leamna și de Psihiatrie Poiana Mare – sunt 
ambele spitale specializate, de categoria a V-a, primul aflat în subordinea 
Consiliului Județean Dolj, iar cel de-al doilea în subordinea Ministerului 
Sănătății. Acestea au 154, respectiv 540 de paturi, având o deservire județeană 
și chiar regională pentru afecțiuni cu o incidență ridicată în zonă; 

8) Spitalul Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova – unitate de categoria a IV-a, cu 
secții clinice medicală, de cardiologie, hematologie, pediatrie, obstetrică-
ginecologie, neonatologie, oncologie, recuperare medicală, compartimente de 
diabet, gastroenterologie, CPU și ATI, dispune de un număr de 495 de paturi. 
De asemenea, ambulatoriul integrat dispune de 24 de cabinete medicale. Aici 
sunt tratați, doar în regim de urgență, circa 7.000 de pacienți pe an, proveniți 
din toate județele Olteniei, maternitatea și secția de pediatrie fiind cele mai 
mari și mai moderne din zonă, după ce au fost modernizate de către 
municipalitate, în subordinea căreia se află spitalul; 

9) Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova 
– cu 440 de paturi, dispune de 2 clinici de boli infecțioase adulți, una de boli 
infecțioase copii, 2 de pneumoftiziologie adulți, una pentru copii, de un 
dispensar TBC, de spitalizare de zi pentru pacienții cu HIV/SIDA, de CPU, de 2 
cabinete pentru consultații, de laboratoare etc.; 
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10) Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – cu 395 de paturi, dispune de clinici 
de psihiatrie, neurologie, recuperare neurologică, psihiatrie cronici (Melinești), 
spitalizare de zi (Clinica Parc), de un centru de sănătate mintală adulți și unul 
pentru copii, ambele în sistem ambulatoriu. La acestea se adaugă 
compartimente de cardiologie, medicina muncii, ORL, laboratoare, farmacie 
etc.  

11) Centrul de Cardiologie Craiova – cu 90 de paturi, are în componență o secție 
de cardiologie, cu compartimente de terapie intensivă coronariană, de 
cardiologie intervențională, inclusiv laborator de cateterism cardiac, 
angiografie și posibilități de electrofiziologie invazivă, compartiment 
cardiologie pediatrică, un ambulatoriu integrat - cu cabinet de consultații, 
profilaxie primară, profilaxie secundară și recuperatorie, un laborator de 
analize medicale și o farmacie; 

12) Spitalul Universitar CFR Craiova – unitate de categoria a IV-a, dispune de clinici 
de chirurgie generală, medicină internă, de secție ATI, de o bază de recuperare, 
precum și de laboratoare și de un ambulatoriu de specialitate, cu 11 cabinete; 

13) Spitalul Clinic de Urgență Militar ”Dr. Ștefan Odobleja” Craiova – dispune de 
secții ATI, boli infecțioase, cardiologie, chirurgie generală, 
dermatovenerologie, diabet zaharat și nutriție, ginecologie, medicină internă, 
neurologie, oftalmologie, ORL, pneumologie-TBC și psihiatrie – cu un număr 
total de 200 de paturi, de laboratoare medicale, de farmacie, de CPU, precum 
și de un ambulatoriu integrat, cu 17 cabinete. Anual, spitalul deservește circa 
9.000 de pacienți, dintre care 2.000 în regim de spitalizare de zi; 

14) Centrul Medical ”Mogoș Med” Craiova – singura unitate privată din județ care 
oferă servicii de spitalizare, specializat cu precădere în domeniul chirurgiei.  

 
Majoritatea unităților medicale din județ au beneficiat, în perioada 2007-2013, de 
lucrări importante de extindere, modernizare, reabilitare și dotare cu aparatură 
medicală, realizate cu fondurile Consiliului Județean Dolj și ale municipalităților. Cele 
mai multe dintre acestea au fost realizate la Spitalul Clinic Județean de Urgență - de 
ex. secțiile Chirurgie Generală III, Reumatologie, Neurochirurgie, Chirurgie 
Intervențională și Cardiovasculară – construcție nouă, în valoare de circa 5,5 mil. Euro, 
punctul de operare aeromedicală SMURD la Aeroportul Craiova (250.000 Euro), 
reabilitarea blocurilor operatorii și a ascensoarelor, dotarea cu aparatură și 
echipamente medicale (1,7 mil. Euro) –cu fonduri de la CJ Dolj, reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de Specialitate – cu fonduri din 
POR 2007-2013, în valoare de 8,2 mil. Euro,  la care se vor adăuga în curând 
modernizare și extinderea UPU (7 mil. Euro), reparația și extinderea clinicilor de 
Oncologie și Dermatologie, consolidarea și reabilitarea SCJU, Spitalul Leamna, Spitalul 
Dăbuleni, Spitalul ”Filantropia” (Maternitatea și Secția de Pediatrie), policlinicile 
stomatologice din Craiova, dispensarul din cartierul și unitatea de spitalizare de zi 
(construcție nouă) din cartierul Lascăr Catargiu (500.000 Euro), Spitalul Municipal 
Calafat (ambulatoriu, bucătărie, spălătorie, instalații de încălzire, dotare), unitățile 
medico-sociale din județ etc.  
 
Totuși, la nivel județean există mari deficiențe ale unităților spitalicești din sectorul 
public, legate mai ales de starea avansată de degradare a clădirilor, dar și de dotarea 
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deficitară cu aparatură medicală (de ex. la Spitalul Băilești există încă aparatură din 
anii 70), situație care este mai acută în orașele mici, unde alternativele de tratament 
sunt mai reduse. În aceste condiții, mulți pacienți se deplasează în afara județului (cu 
precădere în București) sau chiar în străinătate pentru efectuarea de tratamente mai 
complexe. De asemenea, se resimte nevoia unui spital regional de urgențe, de până la 
1.000 de locuri, cu o capacitate suficientă și cu aparatură modernă, care să 
deservească toate județele din partea de sud-vest a țării și a evita transferul 
pacienților în număr mare către București, actualul spital județean fiind 
necorespunzător din acest punct de vedere.  
 
Printre proiectele prioritare de investiții în sănătate pentru perioada 2014-2020 s-ar 
putea număra:  

 reabilitarea și consolidarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova (SF 
în curs de recepționare); 

 reabilitarea și extinderea Secției de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Craiova (SF în curs de realizare); 

 reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului (Policlinicii) Sportiv; 

 reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate al 
Spitalului de Pnuemoftiziologie Leamna; 

 dotarea cu echipamente, aparatură medicală și ambulanțe a Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Craiova, inclusiv a UPU din cadrul acestuia; 

 reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului și a serviciilor medicale 
din cadrul Spitalului ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni; 

 dotarea unităților medico-sociale din județ cu echipamente și aparatură 
medicală; 

 modernizarea Unității Medico-Sociale Cetate și extinderea Centrului Medico-
Social Brabova cu 2 saloane. 

 
Serviciul Județean de Ambulanță Dolj dispune de o stație centrală la Craiova, precum 
și de subunități în Amărăști, Bechet, Băilești, Calafat, Dăbuleni, Filiași, Melinești, 
Plenița, Sadova și Segarcea, deservind circa 70.000 de pacienți anual, cu 400 de 
angajați și circa 60 de autovehicule, de curând fiind achiziționate și vehicule cu 
tracțiune 4x4.  
 
În județ există 14 centre de permanență, din care 11 în mediul rural, care funcționează 
integrat cu microstațiile de ambulanță, în localitățile: Amărăștii de Jos, Sadova, 
Bechet, Plenița, Ghercești, Ghidici, Goicea, Brabova, Murgași, Piscu Vechi, Vârvoru de 
Jos și Bulzești –Frățila, ultimul fiind dotat cu o autosanitară tip ACD de consultații la 
domiciliu. În Craiova funcționează două centre de permanență în cartierele Împăratul 
Traian și Craiovița Nouă.  
 
În ceea ce privește personalul medical, acesta a crescut în perioada 2007-2013 cu 3,8% 
în ceea privește medicii, cu 43,2% în cazul stomatologilor, cu 16% în cazul 
farmaciștilor, cu 8% pentru personalul cu studii medii și cu 4,8% pentru personalul 
auxiliar. Creșterea numărului de cadre medicale s-a realizat exclusiv pe seama 
sectorului privat, în timp ce în sectorul public numărul de medici a scăzut cu 4,2%, iar 
cel al cadrelor medii cu 7,8%. Cauzele migrației medicilor și asistenților dinspre 
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sectorul public către cel privat, sau chiar a migrației externe, sunt legate mai ales de 
nivelul scăzut de salarizare, de blocarea posturilor pe durata crizei economice și de 
condițiile de lucru mai dificile. Cu toate acestea, problema asigurării necesarului de 
cadre medicale este mai puțin delicată în comparație cu alte județe, dat fiind faptul că 
în Craiova funcționează o prestigioasă universitate de profil. Totuși, există încă un 
mare deficit de personal cu studii medii (de până la 60% la asistenți) și de medici 
pentru anumite specialități (de ex. ATI, radiologie, medicină de urgență, psihiatrie, 
cardiologie), care se va accentua pe viitor, dată fiind media de vârstă înaintată a 
acestora.  
 
Din perspectiva gradului de deservire cu personal medical, județul Dolj se plasa în anul 
2013 peste media națională și regională. Totuși, distribuția lor în teritoriul județean 
este profund dezechilibrată, în condițiile în care 80,1% dintre medici activează în 
municipiul Craiova, 8,9% în orașele mici din județ, iar 11% în mediul rural.  
 

 
Figura 85 - Număr de locuitori ce revin la un cadru medical, la nivel județean, regional și național, în anul 2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
De menționat este și faptul că în județul Dolj activează mediatori sanitari pentru 
persoanele de etnie în romă, cele mai expuse riscului de excluziune de la sănătate, 
cele mai multe nefiind asigurate, în localitățile Calafat, Caraula, Filiași, Giurgița și 
Craiova, precum și asistenți medicali comunitari în peste 40 de localități.  
 
Rapoartele Direcției de Sănătate Publică Dolj reflectă faptul că cele mai ridicate rate 
de morbiditate în rândul locuitorilor județului se înregistrează pentru următoarele 
afecțiuni: hipertensiune arterială, diabet, cardiopatie, tumori, ciroză, hepatite, 
tulburări mentale, boli ulceroase, cerebro-vasculare și BPCO. De asemenea, județul 
Dolj ocupă locul I la nivel național la numărul total de cazuri de tuberculoză și locul III 
la cazurile nou-înregistrate. În total, circa 147.000 de locuitori ai județului Dolj s-au 
internat în spitale în anul 2013, în creștere cu 6,7% față de anul 2007, în pofida 
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accentului tot mai ridicat pus pe tratamentul în ambulatoriu, una dintre cauze fiind 
îmbătrânirea populației, dar și lipsa unor măsuri adecvate de prevenție.  
 
Cele mai multe decese continuă să fie generate de bolile aparatului circulator, de 
afecțiunile oncologice, de cele digestive, respiratorii și de accidente. În comparație cu 
media națională, județul Dolj înregistrează o incidență mai ridicată a deceselor prin 
afecțiuni circulatorii și digestive, și mai redusă pentru restul afecțiunilor. Rata 
standardizată a mortalității în județ a fost de 9 decese/1000 de locuitori în 2013, în 
scădere cu 1,4 puncte procentuale față de 2007, dar rămâne peste media națională 
de 8,7/1000.  
 

 
Figura 86 - Principalele cauze de deces la nivelul județului Dolj, în anul 2013 

Sursa: DSP Dolj 
 
Cu toate acestea, îmbunătățirea infrastructurii de sănătate și accesul la noile forme de 
terapie consacrate la nivel internațional, inclusiv cu sprijinul programelor naționale de 
sănătate, a făcut ca durata medie a vieții să crească simțitor în perioada 2007-2013, 
de la 72,2 ani, la 73,8 ani, dar rămâne sub media regională (74,3) și națională (74,3). 
Totuși, se mențin diferențe majore între sexe (70,3 de ani la bărbați și 77,4 ani la 
femei), precum și între mediile de rezidență (75,3 de ani în urban și 72 de ani în rural).  
 
De asemenea, mortalitatea infantilă a înregistrat un regres semnificativ, de la 
11,3/1000 de născuți în vii, în 2007, la 8,7 în prezent, dar continuă să fie mai ridicată 
în mediul rural (11,5), unde accesul la servicii medicale de calitate e mai redus, față de 
mediul urban (6,5).  
 

2.11.3.  Servicii sociale  
 
Conform estimărilor Băncii Mondiale, care a realizat o hartă a sărăciei la nivel național, 
pe baza datelor de la recensământul din 2011 și a datelor EU-SILC colectate de INS în 
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anul 2012, județul Dolj are o rată a riscului de sărăcie medie în context național și 
scăzută în context regional, fiind cea mai dezvoltată zonă din partea de sud-vest a țării. 
Totuși, studiul indică faptul că aproximativ 25% din populația județului trăiește cu mai 
puțin de 60% din venitul național mediu echivalat după transferuri sociale. În plus, 
riscul de sărăcie este în creștere, diferențele dintre diferitele clase sociale acutizându-
se în ultimii ani.  
 

 
Figura 87 - Harta riscului de sărăcie la nivel județean, în anul 2012 

Sursa: Banca Mondială 
 
La nivel micro-teritorial, sunt relevante studiile efectuate de Prof. Univ. Dr. Dumitru 
Sandu, de la Universitatea din București, în colaborare cu Banca Mondială, care a 
calculat un indice de dezvoltare umană locală, tot la nivelul anului 2011, în care 
analizează capitalul total al fiecărei UAT din România, funcție de stocul de educație, 
speranța de viață, media de vârstă a populației, suprafața locuibilă, numărul de 
autoturisme, consumul de utilități etc.  
 
La nivelul județului Dolj, analiza indică faptul că cele mai ridicate valori ale sărăciei se 
înregistrează în zonele rurale din partea de vest și de sud a județului, care se află la 
distanțe considerabile de municipiul Craiova, care au o populație îmbătrânită, un fond 
locativ învechit și de slabă calitate, sunt greu accesibile și au o dotare tehnico-edilitară 
și cu echipamente publice precară. O altă categorie de localități sărace este cea a 
localităților cu o pondere ridicată a populației de etnie romă, cea mai expusă 
fenomenului de excluziune socială de la educație, sănătate, cultură, piața muncii etc. 
Localitățile din județul Dolj identificate ca fiind cele mai sărace sunt Botoșești-Paia, 
Gogoșu, Vârtop, Seaca de Pădure, Lipovu, Măceșu de Sus, Negoi, Brabova, Radovan, 
Terpezița, Gângiova, Caraula, Secu, Sălcuța și Vela.  
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La polul opus, cele mai reduse valori ale sărăciei se înregistrează în localitățile urbane 
și în Zona Metropolitană Craiova, acestea concentrând majoritatea oportunităților, 
concretizate în ofertă diversificată de studii, acces la servicii medicale specializate, la 
locuri de muncă, la condiții mai bune de locuire, la un grad sporit de dotare tehnico-
edilitară și la culoarele de comunicații. De asemenea, acestea au un grad mai redus de 
îmbătrânire demografică și o pondere mai ridicată a ocupării în sectoarele terțiar și 
secundar, în defavoarea agriculturii de subzistență. Astfel, cele mai dezvoltate 
localități din județ sunt municipiul Craiova, comunele Cârcea și Ișalnița, orașul Filiași, 
municipiile Calafat și Băilești, comunele Malu Mare și Podari, orașele Dăbuleni și 
Segarcea, precum și comunele Poiana Mare, Șimnicu de Sus, Brădești și Bucovăț.  
 
De asemenea, studiul identifică și o serie de comunități rome din județul Dolj foarte 
expuse riscului de excluziune socială în localitățile Sadova, Cetate, Cerăt, Bârca, 
Calopăr, Lipova, Urzicuța, Gângiova, Caraula, Negoi, Sălcuța și Almăj.  
 

 
Figura 88 - Gradul de dezvoltare al localităților din județul Dolj, în anul 2012 

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor Băncii Mondiale și ale Prof. Univ. Dr. Dumitru 
Sandu 

 
Starea de fapt sus-menționată este confirmată de datele Agenției Naționale pentru 
Plăți și Inspecție Socială, care indică faptul că un număr foarte mare de locuitori ai 
județului Dolj sunt dependenți de diferitele forme de prestații sociale acordate de la 
bugetul de stat, după cum urmează: 

- 14.700 de familii, cu 38.500 de persoane (5,8% din populația stabilă a 
județului) beneficiază de venit minim garantat – locul I  la nivel național; 

- 10.700 de familii, cu 18.700 de copii beneficiază de alocații de susținere a 
familiei; 
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- 117.000 de copii beneficiază de alocație de stat – locul 6 la nivel național; 
- 3.200 de persoane beneficiază de indemnizații pentru creșterea copilului; 
- 900 de persoane beneficiază de stimulent lunar pentru creșterea copilului; 
- 800 de persoane beneficiază de alocații lunare pentru plasament; 
- 17.300 de persoane beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinței pe timp 

de iarnă; 
- 11.100 de persoane beneficiază de indemnizații pentru adulți cu handicap grav 

și accentuat; 
- 13.700 de persoane beneficiază buget personal complementar pentru 

persoane cu handicap grav. 
 
De asemenea, circa 116.500 de locuitori ai județului (17,6% din populația stabilă), 
dintre care 15.000 doar în municipiul Craiova, beneficiază de ajutoare alimentare 
anuale în cadrul programului PAED al Uniunii Europene, dintre care: 

- 38.500 de beneficiari ai venitului minim garantat conform Legii nr. 416/2001; 
- 26.000 de șomeri; 
- 39.800 de pensionari cu venituri mai mici de 400 lei/lună; 
- 12.100 de persoane cu handicap grav neinstituționalizate.  

 
În ceea ce privește infrastructura de servicii sociale de la nivelul județului Dolj, aceasta 
este dominată de sectorul public, sectorul privat/non-guvernamental fiind 
subreprezentat în raport cu alte județe din țară. Cel mai important furnizor de servicii 
sociale este Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) 
din subordinea Consiliului Județean Dolj.  
 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj, instituție 
publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Județean Dolj, s-a 
înființat în anul 2005, prin reorganizarea Serviciului public specializat pentru protecția 
copilului și a Serviciului public de asistență socială, care funcționau în subordinea 
Consiliului Județean Dolj. 
 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj este principalul 
furnizor public de servicii sociale specializate la nivel județean. DGASPC Dolj asigură o 
gamă largă de servicii sociale, în regim de centre rezidențiale sau centre de zi, copiilor, 
persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice și oricăror persoane aflate în nevoie: 

 servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale 
beneficiarilor;  

 servicii de îngrijire personală; 

 servicii de recuperare și reabilitare. 
 
Activitatea desfășurată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Dolj are ca obiectiv general dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale 
specializate, în funcție de nevoile sociale identificate la nivelul județului, precum și 
mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanți și asigurarea 
unui parteneriat eficient cu instituțiile care desfășoară activități complementare 
domeniului asistenței sociale în vederea protecției și respectării drepturilor familiei, 
copilului și ale persoanei adulte cu handicap/în dificultate.  
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Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj urmărește 
dezvoltarea serviciilor sociale în mod echilibrat, pe toată raza județului, astfel încât un 
număr cât mai mare de locuitori să aibă acces la servicii sociale specializate. 
 
Domeniul social reprezintă una dintre prioritățile de bază ale Consiliului Județean Dolj, 
un domeniu care a fost și este susținut în permanență. Dezvoltarea capacității 
organizaționale și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de DGASPC Dolj se 
realizează cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Dolj. Resursele financiare 
alocate de către Consiliul Județean Dolj sunt utilizate, pe de o parte pentru 
funcționarea instituției, iar pe de altă parte pentru dezvoltarea acesteia, în vederea 
extinderii gamei de servicii acordate beneficiarilor, creșterii numărului de specialiști în 
domeniul protecției copilului și asistenței sociale, formării și specializării personalului 
angajat, astfel încât să crească gradul de competență profesională și capacitatea de a 
răspunde problematicii sociale variate.  
 
În prezent, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj acoperă 
întreaga paletă de nevoi identificate la nivelul județului, specifice spectrului social, iar 
serviciile oferite vizează toate categoriile de persoane aflate în dificultate, copii sau 
adulți. 
 
Toate serviciile care funcționează în subordinea DGASPC Dolj respectă standardele 
minime naționale prevăzute prin reglementări legale, fiind acreditate și licențiate. 
 
După cum se poate observa, DGASPC Dolj furnizează servicii pentru două mari 
categorii de beneficiari – copii și adulți cu handicap sau aflați în dificultate. 
Infrastructura de servicii sociale pentru copii cuprinde: 
 
I. Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap “Sf. Apostol Andrei” 
Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap “Sf. Apostol Andrei” este situat în 
Craiova, str. G-ral Dragalina nr. 60 A. 

Centrul funcționează într-o clădire modernă și are o capacitate de 36 de locuri. 

Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap “Sf. Apostol Andrei” este un serviciu 
de tip rezidențial care are misiunea de a asigura, pe o perioadă determinată de timp, 
accesul copiilor cu handicap la găzduire, îngrijire, educație, pregătire în vederea 
reintegrării socio-familiale, recuperarea parțială sau integrală a dizabilităților.  

Beneficiarii acestui centru de plasament sunt copii cu handicap, separați temporar sau 
definitiv de părinți și cărora li s-a instituit o măsură de protecție specială, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Locația dispune de: 8 dormitoare, sală relaționare, cabinet medical, birou social, 
izolator, spațiu pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, dotat corespunzător 
numărului și vârstei copiilor, dar și normelor igienico-sanitare în vigoare, spațiu pentru 
spălarea, curățarea și igienizarea lenjeriei de pat și de corp. 

Dormitoarele sunt dotate cu mobilier modern, alcătuit din paturi, dulapuri 
personalizate, noptiere, decorațiuni suspendate. 

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

189 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

Totodată, există spații adecvate pentru desfășurarea activităților recreative și de 
primire a vizitatorilor. Spațiile sunt dotate cu mobilier (mese, scaune, fotolii, canapea, 
dulapuri pentru depozitarea cărților) televizor, radiocasetofon. Jucăriile și 
echipamentele pentru activitățile de timp liber sunt adecvate nevoilor speciale ale 
copiilor. 

În prezent, întreaga activitate a centrului se înscrie în cadrul stabilit de standardele 
minime obligatorii, asigurându-se servicii eficiente și de calitate pentru îngrijirea și 
recuperarea dizabilității copiilor și condiții de viață la un standard ridicat. 

 

II. Centrul de Plasament pentru Copilul Preșcolar cu Dizabilități “Prichindel” 

Centrul de Plasament pentru Copilul Preșcolar cu Dizabilități “Prichindel” funcționează 
într-un imobil situat în Craiova, str. Corneliu Coposu nr. 107.  
Centrul de Plasament pentru Copilul Preșcolar cu Dizabilități “Prichindel”  este un  
serviciu de tip rezidențial, care asigură accesul copiilor preșcolari, pe o perioadă 
determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educație, supraveghere medicală și 
pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și integrării sau includerii 
sociale. 

În vederea asigurării accesului unui număr mai mare de beneficiari la serviciile 
specializate de tip rezidențial, centrul și-a reformat capacitatea, în prezent având un 
număr de 30 de locuri. 

Dezvoltarea copilului în cadrul centrului este asigurată prin condiții cât mai apropiate 
de mediul familial, baza materială și logistică fiind completată și modernizată cu 
sprijinul financiar al Consiliului Județean Dolj, prin bugetul alocat DGASPC Dolj. 

Centrul funcționează într-o clădire în regim de construcție parter unde sunt 
amenajate: 5 dormitoare, 2 săli de terapie ludică/educație, cameră de vizite,  2 
izolatoare pe grupe de vârstă, spațiu pentru prepararea, păstrarea și servirea mesei, 
spațiu pentru curățarea si igienizarea lenjeriei de pat si de corp, spații administrative. 

Centrul este mobilat și amenajat adecvat nevoilor copiilor, ținând cont de vârstă și de 
gradul de maturitate al acestora. 

Principalele activități care se desfășoară în centru sunt: 

 activități în domeniul  medical; 

 activități în domeniul recreativ; 

 activități în domeniul educației; 

 activități terapeutice: artterapia, terapia ocupațională, ergoterapia, 
meloterapie, kinetoterapie. 

Protecția copilului din centru se limitează la o perioadă determinată, făcându-se 
eforturi pentru asigurarea și crearea unor condiții cât mai apropiate de mediul familial: 

 viața și dezvoltarea în toate privințele exigente a copilului (inclusiv cele fizice, 
afective, psiho-sociale, cognitive, sociale și culturale); 

 îngrijirea corespunzătoare și securitatea socială; 

 protecția împotriva oricărei forme de abuz sau maltratare; 

 identitatea și istoria proprie; 
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 intimitatea persoanei asistate; 

 păstrarea și dezvoltarea legăturilor cu familia copilului și alte persoane 
importante pentru copil, reintegrarea sa în familie; 

 standarde de viață corespunzătoare; 

 prevenirea îmbolnăvirilor și promovarea sănătății copiilor (alimentație 
corespunzătoare, respectarea necesarului de calorii și vitamine, nutriție 
corespunzătoare din punct de vedere caloric și valoric); 

 intervenție personalizată pentru fiecare copil, echipa pluridisciplinară 
propunând un plan de servicii personalizat care este adaptat particularităților 
copilului sau tânărului (inclusiv activități de consiliere).  

 

III. Centrul de Primire în Regim de Urgență Calafat 
În anul 2014, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Dolj s-a înființat Centrul de Primire în Regim de Urgență, cu o capacitate de 20 de 
locuri, care funcționează într-un imobil cu regim de înălțime P + 1, situat în municipiul 
Calafat, jud. Dolj. 
Având în vedere că în ultimii ani numărul copiilor străzii, copiilor traficați sau ai căror 
părinți sunt plecați la muncă în străinătate, respectiv numărul copiilor abuzați și care 
se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă, a 
crescut în județul Dolj, s-a impus crearea de noi spații de găzduire pentru aceștia. 
Astfel, înființarea Centrului de Primire în Regim de Urgență, a venit în sprijinul acestor 
grupuri vulnerabile. 
Rolul Centrului de Primire în Regim de Urgență Calafat, este de a asigura accesul pe o 
perioadă determinată la găzduire, îngrijire, educație și pregătirea pentru integrarea în 
familia naturală, restrânsă sau lărgită prin aplicarea intervenției individualizate și 
personalizate pentru fiecare copil, până la identificarea unei soluții pe termen lung.  
Prin intermediul centrului se asigură: 

 primire în regim de urgență; 

 găzduire și îngrijire; 

 educație informală;  

 consiliere psihologică pentru depășirea traumelor;  

 servicii medicale primare; 

 asistență socială și pregătirea în vederea integrării/reintegrării socio-familiale. 
Sumele necesare acoperirii cheltuielilor în scopul dotării centrului conform 
standardelor de calitate, au fost asigurate de Consiliul Județean prin bugetul alocat 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj.  
 

IV. Complex de Primire în Regim de Urgență 
Complexul de Primire în Regim de Urgență are în componență: 
*Centrul de Primire în Regim de Urgență Craiova; 
*Centrul de Urgență pentru Copilul Abuzat “Casa Katarina”. 
 
4.1. Centrul de Primire în Regim de Urgență Craiova cu sediul în Craiova, str. Rășinari, 
nr. 39, este un serviciu de tip rezidențial care are misiunea de a asigura copilului 
protecție,  pe o perioada determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol 
iminent în propria familie, familia lărgită sau familia substitutivă. 
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În perioada anilor 2008-2009 clădirea P+1 în care funcționează centrul a fost 
reabilitată și utilată modern, în acest mod asigurându-se respectarea standardele 
minime obligatorii pentru acest tip de serviciu. Sumele pentru realizarea acestei 
investiții au fost asigurate de către Consiliul Județean Dolj . 

Centrul de Primire în Regim de Urgență Craiova are o capacitate de 20 de locuri și 
oferă următoarele servicii: 

 primire în regim de urgență; 

 găzduire și îngrijire; 

 educație informală; 

 consiliere psihologică pentru depășirea traumelor;  

 servicii medicale primare; 
 asistență socială și pregătire în vederea integrării/reintegrării socio-familiale.  

Spațiul locativ este structurat și amenajat în mod funcțional, permițând desfășurarea 
în condiții corespunzătoare a activităților centrului și oferind o ambianță confortabilă, 
cât mai apropiată de cea familială. Centrul dispune de: 4 dormitoare, 1 sală educație, 
cabinet medical, spațiu pentru pregătirea hranei și servirea mesei, spațiu pentru 
spălarea, curățarea și igienizarea lenjeriei de pat și de corp, grupuri sanitare pentru 
copii și pentru personal, 1 birou echipă pluridisciplinară, 1 cabinet consiliere 
psihologică. 

La nivelul centrului există o curte interioară amenajată pentru activitățile de petrecere 
a timpului liber. 

 
4.2. Centrul de Urgență pentru Copilul Abuzat „Casa Katarina” funcționează într-un 
imobil situat în Craiova, str. Voinicului nr. 49. 
Centrul de Urgență pentru Copilul Abuzat „Casa Katarina” are misiunea de a asigura 
protecție de urgență, în sistem rezidențial,  oricărui copil aflat într-o situație de 
urgență. 

Centrul asigură: 

 accesul pe o perioada determinată la găzduire, îngrijire, educație și pregătirea 
pentru integrarea în familia naturală, restrânsă sau lărgită;  

 intervenții individualizate și personalizate pentru fiecare copil. 

 petrecerea timpului liber prin activități de stimulare a creativității, a 
motricității și a învățării. 

Centrul are o capacitate de 12 locuri, spațiile fiind compartimentate astfel: 4 
dormitoare, 1 sală educație, cabinet medical, sală de mese. 

Centrul de Urgență pentru Copilul Abuzat „Casa Katarina” asigură copiilor oportunități 
de petrecere a timpului liber, de recreere și socializare, care contribuie la dezvoltarea 
lor fizică, cognitiva, socială și emoțională. Centrul dispune de un spațiu de joacă 
amenajat în curtea interioară, pentru activitățile de petrecere a timpului liber.  

 

V. Complex de Servicii Comunitare „Noricel” 
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Complexul de Servicii Comunitare „Noricel” situat în Craiova, cartierul Bariera Vâlcii, 
Aleea Toamnei nr. 14, asigură furnizarea de servicii sociale specializate copilului 
încadrat în grad de handicap. 

Complexul funcționează într-o clădire P+2 care a fost renovată și extinsă în anii 2012-
2013 cu fonduri alocate de către Consiliul Județean Dolj.  

În urma procesului de reabilitare și extindere, atât capacitatea componentei 
rezidențiale cât și cea a componentei de recuperare din cadrul Complexului au crescut, 
în prezent oferind servicii specializate unui număr mai mare de beneficiari, astfel: 

 Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap (centru rezidențial), asigură 
servicii de găzduire, îngrijire, reabilitare, educație și pregătire în vederea 
integrării/reintegrării familiale și/sau sociale unui număr de 36 de copii cu 
handicap; 

 Centrul de Recuperare și Reabilitarea pentru Copilul cu Handicap (centru de 
zi), are o capacitate de 100 de locuri și asigură servicii de recuperare complexă, 
educație specializată, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață 
independentă, copilului încadrat în grad de handicap, din comunitate sau 
instituționalizat în centrele rezidențiale, precum  și 
activități  de  sprijin,  consiliere,  educare  pentru  părinții  sau  reprezentanții 
 legali,  care  au  în  îngrijire  copii cu  dizabilități. 

Din  punct  de  vedere  al dotărilor,  Complexul dispune de un număr suficient de spații 
pentru derularea tuturor tipurilor de activități în beneficiul copiilor și familiilor, 
inclusiv activități administrative, spații igienico-sanitare, separate pentru beneficiari și 
personal, în concordanță cu misiunea și prevederile standardelor minime obligatorii: 
5 dormitoare, 4 săli de recreere, bloc alimentar, 2 săli de mese, cabinet medical, 
cabinet fizioterapie, cabinet hidroterapie, sală kinetoterapie, cabinet de educație 
specială / logopedie, sală stimulare senzorială, cabinet asistență socială, cabinet 
consiliere psihologică, sală multifuncțională.  

Spațiile sunt dotate și amenajate corespunzător desfășurării activităților oferite în 
cadrul Complexului. 

Serviciile medicale și de recuperare neuromotorie oferite beneficiarilor (consultații 
medicale, kinetoterapie, fizioterapie, hidroterapie) sunt la cele mai înalte standarde, 
având în vedere dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație de care dispune 
Complexul. 

Totodată, curtea interioară a Complexului a fost amenajată și dotată cu băncuțe, 
leagăne, tobogane, astfel încât beneficiarii centrului să dispună de un spațiu de joacă 
și recreere.  

Sumele necesare amenajării curții, dotării cu mobilier și aparatură medicală, au fost 
asigurate de Consiliul Județean prin bugetul alocat Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Dolj.  

 

VI. Complex de Servicii Comunitare “Vis de Copil” 
Complexul de Servicii Comunitare “Vis de Copil” este amplasat în Craiova, str. Corneliu 
Coposu nr. 107. 
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În prezent, Complexul de Servicii Comunitare “ Vis de copil “ funcționează într-o clădire 
cu regim de înălțime P +1, fiind structurat pe două componente:  

 

6.1. Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Copilul cu Handicap, este un serviciu 
de zi care are o capacitate de 100 de locuri și funcționează la parterul clădirii. 

Centrul are rolul de a asigura și a furniza accesul pe o perioadă determinată la îngrijire, 
tratament medical, recuperare și reabilitare, sprijin emoțional, consiliere psihologică 
copiilor încadrați într-un grad de handicap cu domiciliul pe raza județului Dolj.   

Programul zilnic al copiilor se desfășoară ținând cont de vârsta acestora, nivelul de 
dezvoltare, potențialul și disponibilitățile pe care le au, pentru a se dezvolta armonios. 

Centrul este compartimentat astfel: sală de kinetoterapie, cabinet psihologic, cabinet 
de logopedie; 2 săli de educație specială, cameră de stimulare audio – vizuală; cabinet 
de fizioterapie cu cameră de hidroterapie; grupuri sanitar adaptate pentru copiii cu 
dizabilități. 
 
6.2. Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap este un serviciu de tip 
rezidențial, funcțional la etajul clădirii. 

Centrul are o capacitate de 20 de locuri pentru copii cu handicap  care necesită 
instituționalizare pe o perioadă determinată, pentru care  se asigură cazare, hrană, 
cazarmament, echipament, condiții igienico-sanitare necesare protecției speciale a 
copiilor în funcție de nevoile acestora, supravegherea stării de sănătate, asistență 
medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă.  
Spațiile destinate centrului se compun din: 4 dormitoare prevăzute cu grup sanitar 
propriu, sală de joacă, spațiu de primire pentru părinți, cabinet psihologic, cabinet 
medical, sală echipa pluridisciplinară, spațiu pentru pregătirea, păstrarea și servirea 
mesei, spațiu pentru spălarea, curățarea și igienizarea lenjeriei de pat și de corp. 

Dormitoarele sunt dotate cu mobilier modern, alcătuit din paturi, dulapuri 
personalizate, noptiere. 

Complexul este dotat cu facilități pentru persoanele cu dizabilități, conform legislației 
în vigoare: rampă de acces, conform normelor tehnice în vigoare, ascensor, camerele 
nu au praguri, ușile au dimensiuni standardizate pentru a permite accesul 
cărucioarelor.  
 

 
 
 
 

 

VII. Complex de Servicii Specializate de Tip Rezidențial Copii Dioști 
Complexul de Servicii Specializate de Tip Rezidențial Copii Dioști este amplasat în 
comuna Dioști, jud. Dolj. 

 
Complexul este structurat pe două componente: 
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7.1. Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap “Sf. Ana” funcționează într-un 
imobil situat în comuna Dioști, str. Șantierului nr. 32, fiind conceput ca o structură 
rezidențială care furnizează și asigură următoarele servicii: găzduire pe perioadă 
nedeterminată, asistență medicală și îngrijire, suport emoțional, consiliere 
psihologică, recuperare și reabilitare, educare, socializare și petrecerea timpului liber, 
reintegrarea familială și comunitară. 

Centrul are un mod de organizare și funcționare conform cu viața reală de familie, iar 
activitățile care se desfășoară au în vedere drepturile și responsabilitățile copiilor 
găzduiți în acest serviciu. 

Centrul are o capacitate de 12 locuri și este compartimentat astfel: 2 dormitoare cu 
grup sanitar propriu, cabinet medical, izolator, spațiu pentru pregătirea, păstrarea și 
servirea mesei, cameră de zi, cabinet hidromasaj, spații administrative.   

În incinta centrului se asigură spații special amenajate și dotate corespunzător pentru 
desfășurarea activităților de timp liber, care sunt sigure, funcționale și accesibile 
tuturor copiilor și adecvate vârstei acestora, potențialului de dezvoltare, tipului 
dizabilității și/sau gradului de handicap. 

 
7.2. Centrul de Plasament “Ioana” este amplasat în comuna Dioști, str. Șantierului nr. 
47. Este un serviciu de tip rezidențial care are drept misiune furnizarea și asigurarea 
accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație și 
pregătire în vederea reintegrării/integrării familial și socio-profesionale.  

Pentru a menține centrul într-o stare de funcționare eficientă și cu atât mai mult 
pentru o creștere a calității serviciilor oferite, în ultimii ani la nivelul acestuia au avut 
loc lucrări de modernizare și echipare a rețelei de utilități, din fondurile alocate de 
către Consiliul Județean Dolj. 

Capacitatea centrului este de 17 locuri, spațiile având următoarea destinație: 3 
dormitoare, cameră de zi, spațiu pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, 
grupuri sanitare pentru beneficiari și personal, spații administrative. 

Beneficiarii sunt  implicați în  organizarea  activităților 
zilnice  din  cadrul  serviciului.  Se  ține  cont  de  opinia  copiilor  în  ceea  ce  privește 
 deciziile  privitoare  la  viața  lor,  încercând  a  se  forma  și  consolida  deprinderi  de 
 viață  autonomă  și  independentă,  în  funcție  de  vârstă și gradul de  maturitate. 

Toți copiii din cadrul centrului sunt cuprinși într-o formă de învățământ. 

 
 
 
 
 

VIII. Centrul Maternal “Sf. Ecaterina” 
Centrul Maternal “Sf. Ecaterina” funcționează într-un imobil amplasat în municipiul 
Craiova, str. Vânători  nr. 4. 
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Amplasamentul și organizarea centrului sunt adecvate scopului său, este accesibil, 
oferă condiții de siguranță, răspunde nevoilor individuale și colective ale beneficiarilor 
într-o modalitate confortabilă și plăcută.  

Centrul maternal „Sfânta Ecaterina” este un serviciu de tip rezidențial, cu o capacitate 
de 20 de locuri, organizat pe model familial, având ca misiune formarea, menținerea 
și întărirea legăturilor familiale, precum și sprijinirea familiei pentru asumarea 
responsabilităților parentale. 

Beneficiarii centrului maternal sunt cuplurile mamă-copil, precum și gravida în ultimul 
trimestru de sarcină, în situații de risc în ceea ce privește separarea copilului de familia 
sa. 

În cadrul centrului maternal fiecărui cuplu mamă-copil i se acordă servicii 
personalizate în funcție de nevoile identificate la admiterea în centrul maternal, 
urmărindu-se dezvoltarea autonomiei mamei și pregătirea reîntoarcerii cuplului 
mamă-copil în mediul familial, în condiții sigure și favorabile dezvoltării copilului.  

Serviciile oferite în beneficiul cuplului mamă-copil sunt: 

 primire și găzduire temporară; 

 protecție și îngrijire; 

 suport emoțional și după caz, consiliere psihologică; 

 educare; 

 reintegrare familială și comunitară. 

Pentru a recrea cât mai bine atmosfera existentă într-o familie, centrul este amenajat 
asemenea unei locuințe, fiind complet mobilat și utilat cu toată aparatura necesară. 

Dormitoarele sunt  mobilate și dotate încât să asigure confort și intimitate, respectând 
în același timp nevoile identificate ale cuplului mamă-copil. Deși este un spațiu 
tranzitoriu în viața cuplului mamă-copil, se dorește crearea unei stări de confort fizic 
și psihic.  

În vederea încurajării relației cuplului mamă-copil cu familia sa (soț/partener, părinți, 
alte rude) sau cu alți apartenenți/prieteni, în cadrul centrului maternal este amenajată 
o cameră de vizite/relaționare. Totodată există spații destinate activităților individuale 
(evaluări, consiliere) și activităților de grup, adresate atât mamelor, cât și copiilor. 

Prepararea alimentelor și servirea meselor se realizează în locuri special amenajate și 
dotate adecvat, în conformitate cu normele sanitare în vigoare. 

De asemenea, Centrul maternal ”Sf. Ecaterina” dispune de curte cu spațiu de joacă și 
recreere. 

 
 

 

IX. Casa de Tip Familial “Sf. Vasile” 
Casa de Tip Familial “Sf. Vasile” este amplasată în Craiova, str. Dr. Dimitrie Gerota nr. 
3. 
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Casa de tip familial “Sf. Vasile”, unitate de tip rezidențial, în care se asigură copiilor 
servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia, și-a început 
activitatea în anul 2013. 

Prin înființarea acestui serviciu s-a urmărit crearea unui mediu propice de îngrijire și 
asistență, ținând  cont de importanța și utilitatea pe care o au casele de tip familial de 
talie mică integrate în comunitate, de rolul și importanța pe care  modelul de tip 
familial îl joacă în îngrijirea, educația și formarea copiilor. 

Serviciile  specializate acordate copiilor, în funcție de nevoile individuale ale fiecăruia, 
le permit să dobândească un nivel corespunzător de independență pentru o integrare 
familială, școlară, socială și profesională adecvată. 

Casa are o capacitate de 20 de locuri și funcționează la parterul unui imobil P+2, etajele 
superioare fiind destinate căminului Școlii Speciale Sf. Vasile. 

În această structură se asigură copiilor servicii de calitate conform standardelor 
prevăzute pentru serviciile rezidențiale, aceștia având posibilitatea unei dezvoltări 
individuale armonioase si formarea elementelor de personalitate necesare incluziunii 
sociale 

Amenajarea și dotarea corespunzătoare a spațiilor, astfel încât să se creeze un 
ambient cât mai plăcut, care să ofere copiilor posibilități de destindere și condiții 
pentru o dezvoltare armonioasă, s-au făcut cu sprijinul financiar al Consiliului Județean 
Dolj prin bugetul alocat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Dolj. 

Prin activitatea derulată de către personalul de specialitate angajat, casa acordă 
copiilor următoarele servicii: 

 servicii de găzduire;  

 servicii de îngrijire: hrană, igienizare;  

 servicii educative: educație informală extracurriculară, dezvoltarea 
deprinderilor de viață și sprijin în efectuarea temelor  

 orientare școlară și profesională  

 servicii de consiliere socială a copilului și a familiei;  

 servicii de consiliere psihologică și informare;  

 medierea relației dintre copil și membrii familiei acestuia;  

 reprezentare și mediere în relația cu autoritățile. 

Pentru asigurarea serviciilor menționate, casa are următoarea structură: 5 
dormitoare, o cameră de zi (inclusiv pentru servirea mesei), bucătărie, grup sanitar 
pentru copii, grup sanitar pentru personal, hol amenajat ca spațiu de primire, birou 
administrative. 

 

 

 

X. Complex de Servicii Specializate de Tip Rezidențial Copii “Craiovița” și Complex de 
Servicii Specializate de Tip Rezidențial Copii “1 Mai” 
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Complexul de Servicii Specializate de Tip Rezidențial Copii “Craiovița” și Complexul de 
Servicii Specializate de Tip Rezidențial Copii “1 Mai” sunt concepute ca structuri 
rezidențiale formate din 7, respectiv 10 apartamente de tip familial, cu o capacitate 
de 8 locuri fiecare, denumirea fiecărui Complex fiind legată de amplasarea 
apartamentelor în cele două zone ale orașului (cart. “Craiovița” și “1 Mai”). 

În perioada 2005-2010 sistemul de protecție a copilului a cunoscut un proces dinamic 
de transformări prin reorganizarea centrelor mari de plasament și înlocuirea acestora 
cu servicii alternative, respectiv case de tip familial. 

În aceste unități se asigură accesul copiilor și tinerilor pe o perioadă determinată la 
găzduire, îngrijire de tip familial, educație de tip formal și informal, sprijin emoțional, 
consiliere, educație pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, precum 
și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale. 

Pe parcurs s-au dezvoltat programe de intervenție specifice pentru fiecare copil, 
având în vedere următoarele aspecte: nevoile de sănătate și promovare a sănătății, 
nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate și promovare a bunăstării, nevoile fizice și 
emoționale, nevoile educaționale și urmărirea obținerii rezultatelor școlare 
corespunzătoare potențialului de dezvoltare a copilului, nevoile de petrecere a 
timpului liber, nevoile de socializare, inclusiv modalitățile de menținere a legăturilor, 
după caz, cu părinții, familia extinsă, prietenii și alte persoane importante sau 
apropiate față de copil.  

Servicii oferite: 

 îngrijire și întreținere zilnică într-un cadru de viață cât mai asemănător celui 
din familie; 

 asistență medicală generală adaptată permanent nevoilor individuale ale 
copiilor; 

 educație pentru sănătate, pentru învățarea și aplicarea deprinderilor igienice 
relative la propria persoană și la mediul de viață; 

 un climat afectiv favorabil dezvoltării complexe a copilului 

 stimularea capacității de comunicare a copiilor prin crearea unui climat de 
încredere, de respect reciproc   

 implicarea copiilor în procesul de luare a deciziilor, de consultare în stabilirea 
proiectului educativ individual, în funcție de vârsta și gradul de maturizare 
psiho-socială; 

 dezvoltarea sentimentului de apartenență la un grup social/familie, a 
sentimentului de acceptare și înțelegere a situației sale, a propriei istorii; 

 dezvoltarea relațiilor copilului cu comunitatea până la identificarea lui ca 
membru al acesteia; 

 acces la educație, informare, cultură prin școlarizare gratuită și obligatorie și 
integrarea în comunitatea școlară locală. 

Orientare școlară și profesională a copiilor se face cu sprijinul specialiștilor  centrului, 
ținându-se cont de preferința acestora și înclinațiile spre o anumită meserie. 

 

XI. Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap “Sf. Apostol 
Andrei” 
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Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap “Sf. Apostol Andrei”  
este un centru de zi pentru copilul încadrat în grad de handicap, care funcționează 
într-un imobil P+1 situat în Craiova, str. G-ral Dragalina nr. 60 A, având o capacitate de 
100 de locuri. 

Beneficiarii acestui centru de recuperare sunt copii încadrați într-o categorie de 
handicap cărora li s-a recomandat includerea într-un program de recuperare, conform 
planului de recuperare, anexă a certificatului de încadrare în grad de handicap. 

Serviciile oferite de centrul de recuperare sunt destinate atât copiilor, cât si familiilor 
acestora și constau în :  

 evaluare psihologică, medicală și socială; 

 programe de intervenție, stimulare și reabilitare, individuale și de grup; 

 programe de informare, consiliere și sprijin pentru părinți ; 

 proceduri terapeutice: kinetoterapie, masaj, laserterapie, electroterapie, 
terapie cu unde ultrascurte, magnetodiaflux , hidroterapie ; 

 proceduri terapeutice individuale: logopedie, terapie ocupațională, învățare 
curriculară, terapie cognitiv-comportamentală, relaxare și stimulare 
senzorială, psihoterapie individuală; 

 proceduri terapeutice de grup: artterapie, meloterapie. 

Aceste  activități  se  desfășoară  atât  individual, cât  și  în  grup,  iar  frecvența 
ședințelor  de  recuperare  ține  cont  de  gravitatea  diagnosticului  și  de  receptivita
tea  copilului.   

Părinții, persoanele  care  au  în  îngrijire  astfel  de  copii (asistenți  maternali  profesi
oniști)  sunt  implicați  în  procesul  de   recuperare,  activitățile  continuându-
se  și  în  mediul  familial.  

Activitățile  recreative  și  educative  au  o  tematică  variată,  urmărind  formarea  un
or  abilități  de  comunicare  și  interrelaționare. 

Locația este accesibilă comunității și dispune de spații suficiente pentru desfășurarea 
programelor de recuperare.  

Alocarea fondurilor bugetare de către Consiliul Județean Dolj a permis dotarea 
spațiilor de la nivelul centrului, astfel încât să permită accesul și mobilitatea copiilor 
care beneficiază de serviciile centrului. 

Spațiile de la nivelul centrului au următoarea destinație: 2 cabinete fizioterapie, 2 
cabinete logopedie, 2 săli educație specială, cabinet psihologic, cabinet medical, sală 
kinetoterapie, sală stimulare senzoriala, grupuri sanitare pentru beneficiari și 
personal, 2 cabinete asistență socială.  

Cabinetele de recuperare sunt dotate cu aparatură medicală ce permite oferirea de 
servicii de recuperare de înaltă performanță. 

 
 
 
XII. Centrul de Recuperare și Reabilitare “Floare de colț” Băilești 
Centrul de Recuperare și Reabilitare “Floare de colț”, cu o capacitate de 100 de locuri, 
funcționează în municipiul Băilești, str. Carpați nr. 66, într-un imobil care în anul 2010   
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s-a aflat într-un proces de reabilitare și modernizare, fondurile necesare fiind alocate 
de către Consiliul Județean Dolj. În acest sens, au fost executate lucrări de 
recompartimentare, reamenajare, instalare centrală termică, împrejmuire și 
sistematizare teren. 

Centrul de Recuperare și Reabilitare ”Floare de colț” Băilești are misiunea de a asigura, 
pe timpul zilei, activități de recuperare, educație, abilitare-reabilitare, recreere-
socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru copii, 
cât și activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali. 

Centrul de Recuperare și Reabilitare ”Floare de colț” Băilești este un serviciu 
complementar celor oferite de către instituțiile clasice (grădinițe, școli, spitale), de 
care beneficiază copiii cu dizabilități, promovând integrarea socială. Centrul are rolul 
de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor cu dizabilități, prin ajutorul și 
sprijinul oferit părinților pentru a face față problemelor legate de îngrijirea și 
recuperarea propriilor copii. 

În cadrul centrului de recuperare se desfășoară următoarele activități, în funcție de 
specificul și de nevoile fiecărui copil:  

 proceduri terapeutice: kinetoterapie , masaj , laserterapie , electroterapie , 
terapie cu unde ultrascurte, magnetodiaflux, hidroterapie . 

 proceduri terapeutice individuale: logopedie, terapie ocupațională, învățare 
curriculară, terapie cognitiv-comportamentală, relaxare și stimulare 
polisenzorială, psihoterapie individuală; 

 proceduri terapeutice de grup: artterapie, meloterapie. 

 educație informală adecvată vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și 
particularităților fiecărui copil;  

 activități recreative și de socializare;  

 activități de consiliere și sprijin pentru părinți;  

 programe de asistență socială pentru depistarea precoce a situațiilor de risc 
care pot determina separarea copilului de părinții săi. 

Pentru activitățile de recuperare, abilitare/reabilitare sunt asigurate spații adecvate: 
sală kinetoterapie, sală educație special, cabinet hidroterapie, cabinet psihologic, 
cabinet logopedie, cabinet medical, birou echipa pluridisciplinară, sală așteptare, 
grupuri sanitare  pentru beneficiari și pentru personal. 

În vederea asigurării de servicii specializate care să corespundă standardelor de 
calitate și pentru a satisface toate nevoile de diagnostic și tratament ale beneficiarilor, 
din fondurile alocate de către Consiliul Județean Dolj au fost achiziționate 
echipamente și aparatură de ultimă generație. 

 

 

 

 

XIII. Complex Servicii de Recuperare Echipa Mobilă - Echipa Mobilă de Intervenție în 
Regim de Urgență pentru Copilul cu Dizabilități 
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Echipa Mobilă de Intervenție în Regim de Urgență pentru Copilul cu Dizabilități este o 
componentă în structura Complexului Servicii de Recuperare Echipa Mobilă, cu sediul 
în strada Constantin Lecca nr.32.  

Înființarea Echipei Mobile s-a realizat prin proiectul ''Împreună Vom Reuși'' finanțat în 
cadrul Programului Phare 2004.Coeziune Economică și Socială. Servicii Sociale. 

Pentru desfășurarea activității profesioniștilor din cadrul echipei mobile, prin 
intermediul proiectului s-a achiziționat un autoturism cu 5 locuri, echipamentul de 
recuperare (stepper, saltele kinetoterapie, cadru mobil pliabil, aparat portabil laser, 
aparat portabil ultrasunete și electrostimulare, materiale pentru activități de 
stimulare: jucării muzicale, cuburi, jocuri Lego, jocuri tip puzzle)  și materialele 
sanitare.  

Misiunea Echipei Mobile constă în oferirea de servicii de recuperare copiilor cu 
dizabilități de pe raza județului Dolj, la domiciliul acestora, în vederea recuperării sau 
compensării gradului de dizabilitate, creșterii gradului de autonomie individual și a 
participării sociale.  

Atribuții principale: 

 identifică și selectează copiii care urmează să fie recuperați la domiciliu în 
funcție de gradul de dizabilitate; 

 evaluează/reevaluează capacitatea copiilor la data începerii 
programului/periodic, monitorizând progresele înregistrate de copii la finalul 
programului de recuperare; 

 stabilește/reconsideră metodele de lucru cu copiii, în funcție de rezultatul  
evaluărilor; 

 monitorizează rezultatele obținute în urma desfășurării activităților specifice 
de recuperare;  

 realizează monitorizarea post intervenție; 

 sensibilizează comunitatea cu privire la problematica copilului cu dizabilități. 

Consiliul Județean Dolj a asigurat resursele financiare pentru continuarea activităților 
și după finalizarea perioadei de implementare a proiectului. 

În vederea acordării de servicii unui număr cât mai mare de beneficiari și a desfășurării 
în condiții optime a activităților, cu susținerea financiară a Consiliului Județean Dolj, a 
crescut numărul specialiștilor și au fost achiziționate noi echipamente.  

 

XIV. Centrul de Reintegrare Comunitară a Copilului cu Dizabilități 
Centrul de Reintegrare Comunitară a Copilului cu Dizabilități își desfășoară 
activitatea într-un spațiu dotat și amenajat corespunzător, în incinta clădirii din str. 
Nicolae Titulescu nr. 22, unde se află sediul DGASPC Dolj. 
 
 
Atribuții : 

 efectuează demersuri în ceea ce privește identificarea copiilor cu dizabilități și 
dificultăți de învățare și adaptare socio-școlară; 
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 acordă sprijin în vederea evaluării medico-psiho-sociale a copiilor cu 
dizabilități și în efectuarea anchetelor sociale la domiciliul copilului; 

 efectuează anchetele sociale la domiciliul copilului; 

 contribuie la realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilități; 

 oferă consultanță părinților copiilor cu dizabilități în vederea accesului la 
serviciile comunitare; 

 informează beneficiarii cu privire la drepturile de care beneficiază, conform 
prevederilor legale; 

 asigură asistență beneficiarilor în accesarea serviciilor disponibile la nivel 
comunitar. 

 

XV. Complexul de Consiliere, Sprijin și Orientare pentru Integrare/Reintegrare 
Socială 
Complexul de Consiliere, Sprijin și Orientare pentru Integrare/Reintegrare Socială are 
în componență : 

 Centrul de Consiliere, Sprijin și Orientare pentru Integrare/Reintegrare 
Socială ; 

 Compartimentul Asistenți Maternali Profesioniști. 
 
15.1. Centrul de Consiliere, Sprijin și Orientare pentru Integrare/Reintegrare Socială 
are următoarele atribuții principale: 

 monitorizează evoluția copilului în mediul de viață oferit de AMP, modul în 
care sunt respectate drepturile copilului de către AMP și membrii familiei 
acestuia, urmărește gradul de satisfacere a nevoilor copilului; 

 urmărește dezvoltarea și integrarea copilului în familia asistenților maternali 
profesioniști și se asigură de faptul că aceștia sunt informați, acceptă, înțeleg 
și acționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 planifică toate activitățile și demersurile legate de integrarea sociala a copilului 
în comunitate; 

 consiliază și sprijină copiii și/sau AMP pentru depășirea eventualelor situații 
dificile care pot apărea, dar și pentru conștientizarea caracterului temporar al 
măsurii de protecție; 

 colaborează cu echipa pluridisciplinară în vederea pregătirii copilului pentru 
reintegrare/ integrare familială și socială/adopție. 

 
15.2. Compartimentul Asistenți Maternali Profesioniști: 

 sprijină, monitorizează activitatea asistenților maternali profesioniști atestați; 

 participă la reevaluarea capacității asistenților maternali profesioniști de a 
oferi îngrijire potrivită copilului care necesită măsură de protecție în vederea 
reatestării ca AMP, propunând împreună cu echipa 
reînnoirea/suspendarea/retragerea atestatului de AMP; 

 sprijină persoanele atestate ca AMP în procesul de pregătire, primire și 
adaptare cu copilul și în colaborare cu ceilalți specialiști ai DGASPC îi consiliază 
pentru depășirea eventualelor situații dificile ce apar; 
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 realizează potrivirea practică dintre copil și asistentul maternal profesionist în 
funcție de nevoile copilului și potențialul fiecărei familii, împreună cu echipa 
pluridisciplinară; 

 identifică nevoile de pregătire și potențialul fiecărei familii care solicită 
ocrotirea unui copil separat temporar sau definitiv de părinții săi și-l pregătește 
în funcție de nevoile identificate; 

 asigură formarea continuă a asistenților maternali profesioniști atestați;  

 asigură un mediu de viață adecvat dezvoltării complexe a personalității 
copilului, igiena și hrănirea corespunzătoare a acestuia; asigură prevenirea 
îmbolnăvirilor; 

 informează, transmite cunoștințe și deprinderi;  

 stimulează dezvoltarea personalității copilului, dezvoltarea afectivității; îl 
antrenează în exprimarea opiniei și în procesul de comunicare;  

 asigură copiilor protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor 
lor; 

 asigură accesul copiilor la educație, informare și cultură; 

 asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea; 
organizează timpul liber al copilului alături de membrii familiei; 

 asigură participarea beneficiarilor la activități de grup și la programe 
individualizate, adaptate nevoilor și caracteristicilor lor. 

 

XVI. Centrul de Consiliere, Asistență și Suport pentru Copil si Familie 
Centrul de Consiliere, Asistență și Suport pentru Copil si Familie are următoarele 
atribuții: 

 monitorizează familiile/persoanele care au primit în plasament copii, pe toată 
durata măsurii de protecție; 

 acordă asistență și sprijin familiilor/persoanelor de plasament/părinților 
copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial; 

 participă la reevaluarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor 
de protecție specială;  

 participă la identificarea periodică a nevoilor copilului; 

 elaborează programe de intervenție specifică și realizează implementarea 
acestora; 

 monitorizează și înregistrează evoluțiile în urma implementării programelor de 
intervenție specifică; 

 realizează demersurile în vederea menținerii legăturilor personale a copilului 
cu familia naturală sau orice alte persoane importante pentru copil; 

 colaborează cu echipa pluridisciplinară în vederea pregătirii copilului pentru 
reintegrare/integrare familială și socială/adopție; 

 consiliază copiii și familiile/persoanele de plasament pentru depășirea 
eventualelor situații dificile care pot apărea dar și pentru conștientizarea 
caracterului temporar al măsurii de protecție; 

 monitorizează activitatea de creștere și îngrijire a copilului și se asigură de 
faptul că familiile sunt informate, acceptă, înțeleg și acționează în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. 
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XVII. Complexul  de Intervenție, Sprijin, Consiliere și Recuperare a Copilului 
Complexul de Intervenție, Sprijin, Consiliere și Recuperare a Copilului are în 
componență următoarele structuri: 

 Centrul de Informare și Consiliere pentru Copilul cu Părinții Plecați la Muncă în 
Străinătate ; 

 Centrul de Informare și Sensibilizare a Populației ; 

 Centrul de Coordonare și Informare pentru Copii Străzii ; 

 Centrul pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie ; 

 Centrul de Consiliere pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat ; 

 Compartiment Reabilitare Socială în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație 
și Repatrieri. 

 
17.1. Centrul de Informare și Consiliere pentru Copilul cu Părinții Plecați la Muncă în 
Străinătate : 

 identifică permanent cazurile de copii ai căror părinți se află la muncă în 
străinătate; 

 efectuează o evaluare a copilului lipsit de grija părinților, în situația în care 
aceștia sunt plecați la muncă în străinătate; 

 asigură consilierea familiei/persoanei la care se află copilul în întreținere, cât 
și a copilului lipsit de îngrijirea unuia sau ambilor părinți; 

 oferă servicii de suport pentru copil; 

 informează părintele/persoana în grija căreia se află copilul despre serviciile 
de suport pe care comunitatea le poate oferi; 

 reevaluează situația copiilor aflați în evidență; 

 desfășoară acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește 
posibilitățile legale de care pot dispune părinții care pleacă la muncă în 
străinătate, în vederea asigurării protecției fizice și juridice a copiilor care 
urmează să rămână în țară. 

 
17.2. Centrul de Informare și Sensibilizare a Populației: 

 primește în regim permanent semnalările cu privire la situațiile de abuz, 
neglijare și exploatare a copilului, precum și cu privire la orice alte situații de 
dificultate a copilului; 

 intervine prompt în cazurile urgențe prin intermediul echipei mobile; 

 asigură deplasarea în teren pentru evaluare și intervenție în  situațiile de 
urgență;     

 evaluează nevoile imediate ale clientului și potențialul de risc privind 
expunerea la abuz, neglijare și exploatare; 

 asigură clienților asistență și consiliere pentru depășirea situațiilor de criză și 
soluționarea adecvată a cazurilor expuse sau semnalate de către aceștia; 

 dezvoltă activități de informare și promovare a serviciilor oferite în interesul 
superior al copiilor expuși la abuz, neglijare și exploatare; 

 organizează o bază de date pentru înregistrarea, monitorizarea și evaluarea 
propriilor activități.  
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17.3. Centrul de Coordonare și Informare pentru Copiii Străzii : 

 asigură acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește problema 
copiilor străzii, serviciile existente pentru aceștia și modalitățile de rezolvare a 
cazurilor;  

 identifică copiii aflați pe stradă, contribuie la monitorizarea acestora și asigură 
premisele necesare reintegrării lor în familie sau luării măsurilor de protecție 
specială; 

 facilitează colaborarea permanentă dintre profesioniștii, autoritățile 
administrației locale și serviciile din cadrul rețelei de intervenție; 

 oferă informații despre: serviciile existente, obținerea actelor de identitate, 
continuarea școlii etc.; 

 realizează acțiuni stradale periodice în baza unui plan comun de intervenție 
împreună cu poliția; 

 asigură activități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți sau alte 
persoane care au în îngrijire această categorie de copii. 

 
17.4. Centrul pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie : 

 identifică și ține evidența familiilor în care apar conflicte ce pot cauza violențe; 

 desfășoară activități de prevenire a violenței in familie; 

 solicită sprijinul unor persoane fizice sau juridice pentru rezolvarea situațiilor 
care generează violență în familie; 

 monitorizează cazurile de violență în familie; 

 identifică situațiile de risc pentru părțile implicate în conflict și le îndrumă spre 
servicii de specialitate; 

 sprijină membri de familie aflați în dificultate ca urmare a actelor de violență 
în familie; 

 sprijină victimele prin îndrumarea către programe de recuperare a sănătății și 
de reinserție socială. 

 
17.5. Centrul de Consiliere pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat : 

 dezvoltă activități de informare și promovare a serviciilor oferite în interesul 
superior al copiilor expuși la abuz, neglijare și exploatare; 

 asigură evaluarea inițială a situației A/N/E semnalate; 

 asigură intervenție personalizată în cel mai scurt timp de la luarea în evidență 
a cazului; 

 asigură derularea activității de consiliere pe termen scurt, mediu și lung, în 
conformitate cu legislația în vigoare;  

 colaborează permanent cu profesioniștii,  autoritățile administrației locale și 
serviciile de specialitate din cadrul rețelei de intervenție în situațiile de abuz, 
neglijare și exploatare a copilului; 

 organizează programe de educare pentru părinți, în domeniul prevenirii 
practicilor și metodelor abuzive de creștere și educare a copilului; 
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 alcătuiește și coordonează grupuri de sprijin pentru părinți și copii, precum și 
pentru cuplurile sau persoanele care urmează să devină părinți în funcție de 
nevoile identificate în comunitate, în domeniul prevenirii abuzului, neglijării, 
exploatării copiilor. 

 
17.6. Compartiment Reabilitare Socială în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație 
și Repatrieri : 

 asigură asistența fizică, medicală, psihologică, juridică și socială copiilor 
repatriați, pentru care există suspiciuni sau indicii privind situația de victimă a 
neglijării sau a unei forme de abuz, exploatare sau traficare a lor pe teritoriul 
altui stat, precum și copiilor pentru care există suspiciuni sau indicii privind 
situația de victimă a unei forme de trafic intern de persoane;  

 facilitează accesul beneficiarilor la serviciile specializate competente, în 
vederea reabilitării stării lor de sănătate fizice și psihice, a protecției lor fizice 
în raport cu persoanele implicate în exploatarea sau în traficarea lor, a 
reintegrării lor familiale, școlare sau profesionale, precum și a prevenirii 
revictimizării lor; 

 dezvoltă colaborări interinstituționale care asigură protecția și asistența 
adecvată a copilului repatriat neînsoțit și/sau victimă a traficului de persoane, 
precum și prevenirea re-victimizării și retraficării acestuia; 

 derulează programe educative individuale și de grup pentru învățarea relațiilor 
sociale, a drepturilor și îndatoririlor cetățenești, pentru dezvoltarea personală 
și autoprotejarea de situațiile care le pot afecta integritatea fizică și morală a 
beneficiarilor; 

 asigură derularea activității de consiliere și/sau psihoterapie pe termen scurt, 
mediu și lung în conformitate cu legislația în vigoare și normele deontologice 
corespunzătoare; 

 monitorizează evoluția copiilor aflați în situații de abuz, neglijare, trafic, 
migrație și repatrieri.  

 

XVIII. Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copilul care a Săvârșit Fapte Penale și 
Nu Răspunde Penal 

 monitorizează situația copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde 
penal; 

 monitorizează aplicarea măsurilor de supraveghere specializată; 

 monitorizează fenomenul de infracționalitate juvenilă și prevenirea extinderii 
acestuia; 

 identifică posibilitățile de reinserție socială;  

 ameliorarea si corectarea comportamentelor deviante ce au dus la comiterea 
faptei penale; 

 dezvoltă acțiuni de informare la nivelul comunității asupra problematicii copiilor 
delincvenți; 

 realizează programe de intervenție specifică, precum și rapoarte de 
monitorizare pentru copilul care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal; 

 identifică în comunitate servicii adecvate pentru copii (servicii complementare 
de sănătate, socializare) și familii, facilitându-le accesul la aceste servicii. 
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XIX. Centrul de Monitorizare, Asistență și Sprijin al Femeii Gravide Predispuse să-și 
Abandoneze Copilul  

 identifică, evaluează și monitorizează, în comunitate, familiile cu risc crescut 
de abandon al copilului; 

 urmărește depistarea activă și luarea în evidență a gravidelor cu risc de 
abandon în primul trimestru de sarcină de către medicii de familie sau de către 
asistenții medicali comunitari; 

 dezvoltă și implementează programe de sprijin pentru mamele/familiile cu risc 
de abandon al copilului; 

 facilitează accesul beneficiarilor la servicii comunitare în vederea prevenirii 
separării copilului de familie, în funcție de nevoile identificate (creșă, grădiniță 
cu program prelungit, centru de zi, centru tip "școală după școală", centru de 
consiliere și sprijin pentru părinți și copii); 

 monitorizează situația copiilor care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în 
unitățile sanitare; 

 sprijină mama în eliberarea actelor de identitate în vederea prevenirii cazurilor 
de nou-născuți fără acte de naștere; 

 îndrumă familiile cu risc de abandon al copilului pentru a beneficia de pregătire 
în cadrul programului "Școala părinților" furnizat de centrele de consiliere și 
sprijin pentru părinți și copii. 

 

XX. Complex de Servicii Evaluare, Consiliere și Sprijin 
Complexul de Servicii Evaluare, Consiliere și Sprijin are în componență : 

 Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii;  

 Centrul de Consiliere și Sprijin în vederea Reintegrării/Integrării Copilului în 
Familie. 

 
20.1. Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii a fost înființat în anul 2007 
prin obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului Phare 2004 - 
Coeziune Economică și Socială - Servicii sociale pentru implementarea proiectului 
"Împreună pentru o familie fericită", derulat în perioada ianuarie 2007-ianuarie 2008. 
Valoarea totală a proiectului a fost de 159.482,00 Euro, suma de 31.896,00 Euro care 
a reprezentat cofinanțarea, fiind asigurată de către Consiliul Județean Dolj. 
 
După finalizarea perioadei de implementarea a proiectului, susținerea financiară a fost 
asigurată de către Consiliul Județean Dolj, prin bugetul alocat Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, Centrul de Consiliere și Sprijin pentru 
Părinţi și Copii continuându-și activitățile prevăzute în proiect prin programele de 
informare, consiliere, orientare, sprijin și educație parentală, menținându-și 
obiectivul, scopul și atribuțiile, respectiv: 
 
Obiectivul: 
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 creșterea numărului de părinți care conștientizează nevoile copilului de a se 
dezvolta într-un mediu familial stabil din punct de vedere emoțional; 

 creșterea numărului de părinți care conștientizează factorii ce pun în pericol 
sănătatea, securitatea, dezvoltarea morală, educația și integritatea socială a 
copilului; 

 îmbunătățirea abilităților părinților în ceea ce privește îngrijirea și dezvoltarea 
copiilor; 

 sprijinirea familiilor/părinților prin dezvoltarea de rețele/grupuri de sprijin; 

 reducerea numărului de copii care ajung în instituții datorită unor dificultăți 
temporare prin care trec părinții acestora; 

 creșterea gradului de implicare a profesioniștilor din serviciile comunitare în 
depistarea precoce a riscurilor care determină separarea copilului de familia 
sa. 
 

Scopul: sprijinirea și asistarea părinților/potențialilor părinți pentru a face față 
dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea 
competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa și 
sprijinirea copiilor atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora. 
 
Atribuții :  

 realizează și distribuie materiale promoționale și de informare în ceea ce 
privește misiunea, serviciile oferite și modalitățile de acces la acestea;  

 realizează, cel puțin o dată pe an, campanii de prevenire a separării copilului 
de familie și/sau de informare și sensibilizare privind problematica copilului și 
familiei în ansamblu; 

 stabilește relații de colaborare în rețea cu instituții comunitare care au 
informații despre copii și părinți pentru identificarea beneficiarilor care 
necesită sprijin și suport; 

 oferă informații cu privire la serviciile pe care le poate furniza, la resursele 
existente in comunitate și la modalitățile de rezolvare a problemelor cu care 
se confruntă beneficiarii; 

 furnizează sau asigură accesul la servicii de consiliere/informare pentru copil și 
familie corespunzător nevoilor acestora;  

 sprijină organizarea sau organizează programe de educare a 
părinților/viitorilor părinți ("Școala Părinților")/grupuri de sprijin pentru 
părinți, cupluri care urmează să devină părinți și alte persoane interesate de 
problematica familiei, la cerere; 

 identifică potențiali parteneri comunitari (cadre didactice, medici, asistente 
medicale, consilieri locali, preoți, vecini, etc.); 

 efectuează evaluarea inițială a solicitantului în urma căreia ia decizia furnizării 
serviciilor de consiliere sau închiderii cazului prin referire către alte 
servicii/instituții abilitate; 

 elaborează contractul cu beneficiarul pe baza căruia se va realiza 
implementarea planului personalizat de consiliere; 

 elaborează/revizuiește planul personalizat de consiliere;  

 monitorizează cazul, după încheierea intervențiilor, pentru o perioadă de cel 
puțin 3 luni. 
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20.2. Centrul de Consiliere și Sprijin în vederea Reintegrării/Integrării Copilului în 
Familie  a fost înființat în anul 2007 prin obținerea unei finanțări nerambursabile în 
cadrul programului Phare 2004.Coeziune economică și socială. Servicii sociale.  
 
Proiectul “Destine schimbate” a contribuit la implementarea obiectivelor Strategiei 
Județene în domeniul asistenței sociale și protecției copilului 2005 – 2010, respectiv 
la dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale în funcție de nevoile și prioritățile 
identificate la nivel județean prin înființarea unui centru de consiliere și sprijinire în 
vederea reintegrării/ integrării copilului în familie. 
Perioada de implementare a proiectului a fost de 12 luni (ian. 2007 – ian. 2008), 
valoarea totală a proiectului fiind de 162.009,00 Euro. Cofinanțarea, asigurată de 
Consiliul Județean Dolj, s-a ridicat la suma de 32.401,80 Euro 
După finalizarea perioadei de implementare a proiectului, Centrul de consiliere și 
sprijinire în vederea reintegrării/ integrării copilului în familie, și-a continuat 
activitatea prevăzută în proiect, susținerea financiară fiind asigurată de către Consiliul 
Județean Dolj, prin bugetul alocat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Dolj.  
 
Rolul Centrului de consiliere și sprijinire în vederea reintegrării/ integrării copilului în 
familie este acela de a-i determina pe beneficiari să conștientizeze importanța 
menținerii legăturii dintre copil, părinți/familie lărgită, încurajarea relațiilor 
interpersonale dintre aceștia și, totodată, responsabilizarea acestora cu privire la 
exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce le revin. 
 
Atribuții : 

 derulează activități de informare si promovare a serviciilor oferite și stabilește 
relații de colaborare cu comunitatea; 

 realizează și distribuie materiale promoționale și de informare în ceea ce 
privește misiunea, serviciile oferite și modalitățile de acces la acestea; 

 realizează și sprijină, cel puțin o dată pe an, campanii de informare și 
sensibilizare a comunității cu privire la importanța și necesitatea îngrijirii 
copilului într-o familie; 

 pregătește beneficiarii în vederea reintegrării/integrării în familie; 

 asigură continuitatea asistenței oferite copilului prin valorificarea tuturor 
informațiilor referitoare la istoricul copilului și a altor documente legate de 
evoluția sa; 

 sprijină copilul și familia pentru refacerea/menținerea/consolidarea relațiilor 
copil-familie; 

 furnizează sau asigură accesul la servicii de consiliere psihologică, socială, 
medicală, juridică, educațională sau orice alte servicii pentru copil și familie 
corespunzător nevoilor acestora; 

 acționează pentru diminuarea efectelor negative ale separării copilului de 
mediul de proveniență și integrarea într-un nou mediu de viață; 

 furnizează sau asigură accesul la programe care au ca obiectiv 
formarea/dezvoltarea/consolidarea competențelor parentale; 
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 planifică și mediază întâlnirile/vizitele copil-familie-persoană importantă 
pentru copil;  

 furnizează sau asigură accesul la servicii de consiliere psihologică, socială, 
medicală, educațională pentru copil și familie în vederea menținerii unor relații 
durabile copil-familie și accesul la resurse al clienților;  

 monitorizează cazul pe o perioadă de minimum 3 luni din momentul 
reintegrării copilului în familie; 

 sprijină copilul-familia pentru depășirea eventualelor situații de criză survenite 
în timpul perioadei de monitorizare. 

 

XXI. Centrul de Consiliere și Asistență Specializată pentru Persoanele cu Tulburări de 
Spectru Autist 

Centrul de Consiliere și Asistență Specializată pentru Persoanele cu Tulburări de 
Spectru Autist își desfășoară activitatea într-un imobil situat în strada Dr. Dimitrie 
Gerota nr. 3. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj în parteneriat cu 
Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) a derulat în perioada 2011-2013 proiectul “Și 
ei trebuie sa aibă o șansă”. 

Unul dintre principalele obiective ale proiectului a vizat crearea unui cadru favorabil 
care sa contribuie la creșterea șanselor de integrare socială a copiilor și tinerilor cu 
TSA, prin diagnosticare precoce și acces la servicii și programe de recuperare și 
asistență specializată.  

În vederea implementării proiectului “Și ei trebuie să aibă o șansă”, la nivelul DGASPC 
Dolj a fost înființat în martie 2012 Centrul de consiliere și asistenţă specializata pentru 
persoanele cu TSA, spațiul în care funcționează centrul fiind pus la dispoziție de către 
Consiliul Județean Dolj.  

Servicii oferite în cadrul centrului : 

 servicii de abilitare/reabilitare: terapie comportamentală, terapie 
psihomotrică, formarea și organizarea autonomiei personale, stimulare 
senzorio-psiho-motrică, hidrokinetoterapie; 

 evaluare psihologică, evaluare comportamentală și a abilităților; 

 consiliere și sprijin pentru părinți; 

 activități recreative și de socializare; 

 informare la nivelul comunității. 

Proiectul s-a finalizat în luna septembrie 2013, însă DGASPC Dolj, cu sprijinul financiar 
al Consiliului Județean Dolj, asigură continuitatea funcționarii Centrului de consiliere 
și asistenţă specializată pentru persoanele cu TSA.  

Astfel, în anul 2014 spațiile destinate centrului au fost extinse, iar activitatea centrului 
este susținută de specialiștii deja existenți și de cei nou recrutați, numărul acestora 
fiind majorat cu aproximativ 20%. 

 

XXII. Sala de audiere minori 
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Sala de audiere minori funcționează într-un spațiu dotat și amenajat corespunzător, 
în incinta clădirii sediului DGASPC Dolj (corpul C4, scara 1, camera 42) de pe str. 
Nicolae Titulescu nr. 22. 

Crearea și utilarea sălii de audiere minori s-a realizat prin intermediul proiectului 
"Audis: pentru o mai bună audiere a minorilor" implementat de Federația 
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), în parteneriat cu Ministerul 
Justiției, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - 
Direcția Protecția Copilului, Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al 
Poliției Romane si Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, fiind finanțat 
de Ambasada Franței în România și Organizația "La Voix de l’Enfant" Franța.  

Inițiatorii proiectului și-au propus să asigure un mediu prietenos, securizant, 
netraumatizant pe parcursul desfășurării procedurilor de audiere a copilului victimă 
sau autor de fapte penale, prin crearea și utilarea specifică a două săli de audiere 
(DGASPC Dolj și DGASPC Cluj), formarea profesională a specialiștilor care intervin în 
audierea unui minor (ofițer de poliție, asistent social, psiholog, procuror, judecător) și 
crearea unui model de lucru a acestor specialiști în echipe unitare multidisciplinare.  

Valoarea proiectului s-a ridicat la suma de 20.430,00 euro, contribuția financiară a 
Consiliului Județean fiind de 5.430,00 euro;  

Totodată, spațiul pentru amenajarea sălii de audiere a fost pus la dispoziție de către 
Consiliul Județean Dolj, inaugurarea sălii de audiere având loc în data de 8 aprilie 2014.  

Rezultatele proiectului: 

 amenajarea unei săli speciale pentru audierea minorilor, care asigură un mediu 
prietenos, securizant, netraumatizant pe parcursul desfășurării procedurilor 
de audiere a copilului victimă sau autor de fapte penale. Sala de audiere este 
echipată cu mijloace audio-video, copilul fiind ferit de contactul cu alte 
persoane din instituții implicate în procedura de audiere (secții de politie, 
procuratură). 

 audierea minorului are loc o singură dată, de către o echipă de profesioniști 
care au atribuții/responsabilități în ceea ce privește audierea minorului victimă 
sau a minorului în conflict cu legea: ofițer de poliție, asistent social, psiholog, 
procuror, judecător. 

 înregistrarea audio-video a declarației/mărturiei minorului și folosirea în 
instanță a acestei înregistrări permite reducerea numărului de audieri. 

 formarea profesională a specialiștilor care intervin în audierea unui minor 
(ofițer de poliție, asistent social, psiholog, procuror, judecător) și crearea unui 
model de lucru a specialiștilor în echipe unitare multidisciplinare.  

 
Infrastructura de servicii specializate pentru adulți cuprinde: 
 
I. Complex “Sf. Maria” Craiova 
Complexul “Sf. Maria” Craiova este situat în Craiova, cartier Craiovița Nouă, Aleea 
Ghețișoarei nr. 5. 
De la înființare, în anul 2006 și până în prezent, Complexul a fost reorganizat și 
modernizat, astfel încât capacitatea componentei rezidențiale și a componentei de 
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recuperare s-a extins, serviciile oferite s-au diversificat, iar numărul beneficiarilor a 
crescut considerabil.  
                   
Extinderea și dezvoltarea Complexului a fost posibilă în urma obținerii de fonduri 
nerambursabile și cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Dolj care a alocat 
fonduri semnificative, atât pentru asigurarea cofinanțării proiectelor, cât și pentru 
dotarea și echiparea celor două centre, respective Centrul de Îngrijire și Asistență și 
Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie, care fac parte din structura 
Complexului “Sf. Maria”. 
 
În prezent, structura Complexului ”Sf. Maria” este următoarea: 

1.1. Centrul de Îngrijire și Asistență, care este un centru de tip rezidențial, are o 
capacitate de 46 de locuri și asigură servicii sociale specializate (găzduire, îngrijire 
personală, recuperare, socializare) pe o perioadă determinată/nedeterminată, 
persoanelor adulte cu handicap aflate în dificultate, cu domiciliul pe raza județului 
Dolj, ca urmare a stabilirii măsurii de protecție în cadrul Centrului de Îngrijire și 
Asistență, conform criteriilor de admitere. 

Centrul de Îngrijire și Asistență dispune de un număr suficient de spații pentru 
derularea tuturor tipurilor de activități, în concordanță cu misiunea și prevederile 
standardelor minime obligatorii: 14 dormitoare, cabinet medical, cabinet consiliere 
psihologică, farmacie, cameră de vizită, izolator, spațiu pentru pregătirea, păstrarea și 
servirea mesei, spațiu pentru spălarea, curățarea și igienizarea lenjeriei de pat și de 
corp, grupuri sanitare adaptate pentru persoanele cu dizabilități. 

Dormitoarele sunt amenajate pentru 2 sau 3 beneficiari și sunt dotate la standarde 
europene de confort. Beneficiarii sunt încurajați să își personalizeze spațiul propriu din 
dormitor cu fotografii de familie, obiecte decorative, plante decorative. 

Beneficiarii centrului rezidențial au acces la spațiile centrului de zi unde pot desfășura 
activități de terapie ocupațională/ergoterapie și/sau activități de recuperare 
(kinetoterapie, hidroterapie, fizioterapie, stimulare senzorială, meloterapie, 
aromoterapie). 

1.2. Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie, este un centru de zi cu o 
capacitate de 300 de locuri care asigură servicii de recuperare complexă persoanelor 
adulte cu handicap din comunitate (domiciliul sau reședința pe raza județului Dolj) sau 
instituționalizate în centrele rezidențiale.  

În cadrul Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie funcționează : 2 săli 
kinetoterapie prevăzute cu vestiar și grup sanitar propriu, 2 cabinete fizioterapie 
prevăzute cu vestiare diferențiate pe sexe, cabinet hidroterapie cu vestiar și grup 
sanitar propriu, cabinet consiliere psihologică, sală socializare, cabinet medical, 
cabinet ergoterapie, cabinet stimulare senzorială, sală meloterapie și aromoterapie, 
birou administrativ, birou asistență socială, birou coordonator centru, sală 
multifuncțională, grupuri sanitare pentru beneficiari și personal.  

Extinderea centrului permite admiterea în programul de recuperare a unui număr 
mult mai mare de beneficiari și diversificarea programelor de recuperare medicală 
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specializată (kinetoterapie, hidroterapie, fizioterapie, ergoterapie, stimulare 
senzorială, meloterapie, aromoterapie, consiliere psihologică). 

Aparatele din sălile de kinetoterapie sunt la un nivel de complexitate ridicat, făcând 
posibilă aplicarea tuturor metodelor de recuperare, iar cabinetele de fizioterapie sunt 
dotate cu aparatură nouă de ultimă generație, cu posibilități multiple de tratament 
unic sau combinat. 

În cadrul Complexului Sf. Maria funcționează un bazin de recuperare, legat structural 
și funcțional atât de Centrul de Îngrijire și Asistență, cât și de Centrul de Servicii de 
Recuperare Neuromotorie. 

Amenajarea unui bazin de recuperare, cu adaptări speciale pentru persoanele cu 
dizabilități neuromotorii, reprezintă un element de noutate în domeniul recuperării 
medicale specializate. La nivelul județului Dolj, a regiunii Olteniei, nu exista până în 
prezent nici un centru de recuperare neuromotorie care să utilizeze recuperarea în 
apă, deși rezultatele acestei terapii sunt promovate și recunoscute la nivel mondial ca 
fiind cele mai eficiente în ameliorarea și chiar recuperarea unor afecțiuni 
neuromotorii.  

 
II. Complex Servicii Comunitare “O șansă pentru fiecare” 
Complexul Servicii Comunitare ”O șansă pentru fiecare” funcționează într-un imobil 
P+M situat în Craiova, str. G-ral Dragalina nr. 60 A. Este un centru de zi, care asigura  
servicii de recuperare și reabilitare persoanelor adulte cu handicap, având o 
capacitate de 70 de locuri. 

Complexul oferă servicii specializate de recuperare la standarde europene, imobilul în 
care acesta funcționează fiind compartimentat astfel: sală kinetoterapie, 2 cabinete 
fizioterapie, cabinet medical, cabinet psihologic, cabinet hidroterapie, birou asistență 
social, sală de așteptare, vestiare diferențiate pe sexe, grupuri sanitare adaptate 
pentru persoane cu handicap, spații administrative. 

Serviciile alternative oferite persoanelor adulte cu handicap în cadrul acestui Complex, 
bazate pe integrare comunitară acționează în dublu sens: satisfacerea nevoii 
beneficiarilor de a relaționa cu comunitatea, de a participa activ la viața socială, 
precum și prevenirea instituționalizării, pentru persoane cu handicap din comunitate. 
Totodată, Complexul oferă persoanelor cu dizabilități posibilitatea de a comunica și 
relaționa cu ceilalți membrii ai comunității și cu indivizi cu probleme similare cu ale 
lor, fapt care contribuie la ieșirea lor din izolare și la sporirea șanselor de recuperare 
și integrare socială.  

Complexul Servicii Comunitare ”O șansă pentru fiecare” dispune de o echipă de 
profesioniști și de o bază materială modernă pentru intervenții de recuperare la cele 
mai înalte standarde de calitate, în măsură să crească gradul de autonomie a persoanei 
în dificultate, să promoveze încadrarea în muncă și reinserția socială a persoanelor cu 
handicap fizic sau asociat și să ofere suportul necesar familiilor acestora pentru îngrijirea 
în familie. 

Consiliul Județean Dolj, prin bugetul alocat DGASPC Dolj, asigură resursele necesare 
atât pentru acoperirea cheltuielilor cu funcționarea centrului, cât și pentru 
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achiziționarea de echipamente și aparatură de ultimă generație, astfel încât toate 
nevoile de diagnostic și tratament ale beneficiarilor să fie satisfăcute. 

 
 
 
 
 
III. Complex “Sf. Dumitru” Filiași 
Complexul “Sf. Dumitru” Filiași este amplasat în orașul Filiași, B-dul Racoțeanu nr. 192 
A. Complexul este structurat pe trei componente: 

 Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu (centru de 
zi); 

 Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap “Sf. 
Dumitru” (centru rezidențial);  

 Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap „Sf. Dimitrie 
cel Nou”(centru rezidențial). 

 
3.1. Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu             
În anul 2006 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj a 
contribuit la realizarea reformei instituționale în domeniul persoanelor cu dizabilități 
prin înființarea a două centre în imobilul fostului Centru de Plasament nr.15 din Filiași 
(imobil cu regim de înălțime P+3), respectiv Centrul de Servicii de Recuperare 
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu și Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Handicap. 

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu (centru de zi), 
funcționează la parterul imobilului și are o capacitate de 100 de locuri. 

 Acest centru asigură servicii de recuperare complexă persoanelor adulte cu handicap 
din comunitate sau instituționalizate în centrele rezidențiale. 

Spațiile din cadrul centrului au următoarea destinație: cabinet kinetoterapie, cabinet 
medical, cabinet psihologic, 2 cabinete fizioterapie, cabinet hidroterapie, cabinet 
stimulare senzorială, birou asistent social, birou șef centru, sală de primire, magazie, 
grupuri sanitare adaptate pentru persoane cu dizabilități. 

Centrul dispune de o echipă de profesioniști și de o bază materială modernă pentru 
intervenții de recuperare la cele mai înalte standarde de calitate, în măsură să crească 
gradul de autonomie a persoanei în dificultate, să promoveze încadrarea în muncă și 
reinserția socială a persoanelor cu handicap. 

 
3.2. Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap “Sf. 
Dumitru”   
Pentru asigurarea funcționalității Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Handicap (centru rezidențial) s-a impus efectuarea de lucrări de 
construcții în vederea recompartimentării etajelor I, II și III ale clădirii fostului Centru 
de Plasament nr.15 din Filiași și dotarea cu mobilier, aparatură electronică și 
electrocasnică, echipamente, cazarmament, aparatură medicală. 
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Centrul are o capacitate de 50 de locuri și asigură persoanelor adulte cu handicap 
servicii de găzduire, îngrijire specializată în funcție de gravitatea afecțiunii, servicii 
sociale pentru identificarea soluțiilor de reintegrare în familie, servicii de consiliere 
prin sprijinirea persoanelor în vederea exercitării tuturor drepturilor și servicii de 
recuperare medicală complexă în cabinete specializate pe tipuri de terapii 
(fizioterapie, kinetoterapie, stimulare senzorială). 

Spațiile sunt distribuite astfel:17 dormitoare, acestea fiind prevăzute cu grup sanitar 
propriu, dotate cu sistem de alarmare, aer condiționat, televizor,  echipament și 
cazarmament, cabinet hidroterapie, cabinet kinetoterapie, cabinet fizioterapie, 2 
cabinete medicale, cameră vizită, 2 săli de educație, farmacie, cabinet instrucție 
educație, spații administrative. 

Furnizarea, în cadrul centrului, a serviciilor de recuperare si reabilitare are ca 
finalitate creșterea gradului autonomiei individuale a beneficiarilor, prevenirea și 
atenuarea agravării dizabilităților, creșterea premiselor de reintegrare în familie și, 
implicit, prevenirea instituționalizării. 

 
3.3. Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap „Sf. Dimitrie 
cel Nou” 
DGASPC Dolj a urmărit continuarea și consolidarea  reformei instituționale în 
domeniul serviciilor sociale acordate persoanelor adulte cu handicap de la nivelul 
județului Dolj prin înființarea Centrului de Recuperare  și Reabilitare pentru Persoane 
cu Handicap „Sf. Dimitrie cel Nou”, în subordinea Complexului  „Sf. Dumitru”. 

Costurile pentru înființarea Centrului de Recuperare  și Reabilitare pentru Persoane 
cu Handicap „Sf. Dimitrie cel Nou” au fost suportate din bugetul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj ca urmare a fondurilor alocate de către 
Consiliul Județean Dolj. 

În acest sens, a fost reabilitată, amenajată și dotată clădirea în care funcționează 
Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap “Sf.  Dimitrie cel 
Nou” astfel încât să permită: 

 creșterea capacității de găzduire, îngrijire și asistență a Centrului de 
Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap până la maximul 
permis de legislația în vigoare; 

 diversificarea programelor de recuperare medicală specializată (kinetoterapie, 
hidroterapie, fizioterapie, ergoterapie, stimulare senzorială, consiliere 
psihologică). 

Centrul de Recuperare  și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap „Sf. Dimitrie cel 
Nou” are o capacitate de 50 de locuri și oferă servicii specializate la standarde 
europene persoanelor adulte cu handicap, respectiv: 

 servicii de găzduire în 18 dormitoare, prevăzute cu grup sanitar propriu si 
dotate cu sistem de alarmare, aer condiționat, televizor, echipament și 
cazarmament corespunzător nevoilor persoanelor cu handicap; 

 servicii de recuperare și reabilitare în cabinete specializate de kinetoterapie, 
hidroterapie, fizioterapie, cabinet de consiliere psihologică, dotate și echipate 
cu aparatură medicală performantă.  
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Centrul dispune de personal calificat care oferă servicii specializate persoanelor cu 
handicap instituționalizate în cadrul centrului. 
 
 
 
 
 
 
IV. Complex “Sf. Gheorghe” Dioști 
Complexul “Sf. Gheorghe” Dioști este un serviciu de tip rezidențial care funcționează 
în comuna Dioști, str. Șantierului nr. 47. Complexul are în componența sa două centre: 
 
4.1. Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Tineri cu Handicap Dioști, cu o 
capacitate de 45 de locuri. 

În anul 2007 a început efortul de transformare a fostului Centru de Plasament din 
localitatea Dioști într-un centru de talie europeană. 

Amenajarea standardizată a unui centru modern în incinta vechiului centru de 
plasament a însemnat recompartimentarea spațiului în vederea alinierii la standardele  
europene în domeniul protecției persoanei cu dizabilități, investiție care a fost 
suportată de către Consiliul Județean Dolj .  

Restaurarea imobilului a contribuit în același timp și la îmbogățirea arhitecturală a 
comunității din localitatea Dioști, datorită faptului că acesta a fost clasificat ca 
monument istoric din Patrimoniul Cultural Național, lucrările de reamenajare având 
un grad de complexitate ridicat.  

Spațiile de la nivelul centrului au fost amenajate potrivit  Standardelor  minime de 
calitate specifice centrelor rezidențiale: 12 dormitoare dotate cu mobilier adecvat, 
fiecare beneficiar deținând un spațiu pentru obiectele personale, 2 cabinete 
fizioterapie dotate cu aparate de magnetoterapie și terapie combinată, cadă și lift de 
hidroterapie, cabinet kinetoterapie dotat cu aparatură care permite proceduri 
complexe de recuperare, cabinet de stimulare senzorială, cabinet medical, camera de 
zi, camera de vizită, grupuri sanitare adaptate pentru persoanele cu handicap, izolator, 
spațiu pentru pregătirea, păstrarea și servirea mesei, spațiu pentru spălarea, 
curățarea și igienizarea lenjeriei de pat și de corp. 

Prin serviciile oferite în cadrul centrului, se încearcă o nouă abordare în ceea ce 
privește tinerii încadrați în grad de handicap accentuat sau grav, în organizarea 
mediului de viață avându-se în vedere particularitățile fiecărui beneficiar, a 
deprinderilor de viață, urmărindu-se crearea unei autonomii și a unei independențe 
pe cât posibil. 

 
4.2. Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap „Sf. 
Gheorghe” funcționează în pavilionul B al imobilului în care funcționează Centrul de 
Recuperare și Reabilitare pentru Tineri cu Handicap Dioști. 

Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap „Sf. 
Gheorghe” este un serviciu de tip rezidențial care asigură găzduire, îngrijire, 
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recuperare, reabilitare și reinserție socială și profesională pentru persoanele adulte cu 
handicap, pe o perioadă determinată/nedeterminată în funcție de nevoile individuale 
ale beneficiarilor. 

Capacitatea centrului este de 9 locuri, beneficiarii fiind persoane adulte încadrate în 
grad de handicap accentuat sau grav. 

Servicii specializate oferite: 

 găzduirea, îngrijirea, recuperarea, reabilitarea și inserția socio-profesională; 

 menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale; 

 asistență și suport  pentru asigurarea unei vieți autonome și active; 

 informare, consiliere, sprijin și tratament specializat. 

Activități desfășurate în cadrul centrului: 

1. activități de îngrijire: cazare, hrănire, igiena personală, supravegherea și menținerea 
sănătății, administrarea tratamentului, sprijin și ajutor în îndeplinirea activităților de 
viață cotidiană  

2.activități privind creșterea gradului de autonomie globală a beneficiarilor: 
dezvoltarea autonomiei personale (autoservire si autogospodărire, dezvoltarea 
capacităților psihoindividuale necesare adaptării la mediu), artterapie, meloterapie, 
ergoterapie, consiliere psihologică, kinetoterapie. 

3. activități privind sprijinirea beneficiarilor pentru a deveni membri cât mai activi și 
mai responsabili ai comunității de apartenență, pentru a menține o relație strânsă cu 
familia și comunitatea locală: informare și consiliere socială, socializare și petrecere a 
timpului liber, menținerea legăturii cu familia, îndrumare vocațională, asistență 
socială. 

 

V. Complex de Servicii Specializate de Tip Rezidențial Adulți 
Locuințele Protejate “Ceahlăul”, “Primăverii”, „Florești”  și „Muntenia” fac parte din  
Complexul de Servicii Specializate de Tip Rezidențial Adulți și asigură persoanelor 
adulte cu handicap găzduire de tip familial în sistem protejat, precum și asistență și 
suport pentru asigurarea unei vieți autonome și active. 
Obiectivul locuințelor protejate este dezvoltarea  deprinderilor  de trai independent 
ale beneficiarilor cu handicap mintal ușor, mediu și accentuat, prin oferirea de servicii 
de sprijin pe o perioadă determinată, cu găzduire de tip familial în sistem protejat. 
Scopul locuințelor protejate este creșterea calității vieții persoanelor cu handicap, 
astfel încât acestea sa ducă o viață cât mai autonomă și activă, prin: reabilitare psiho-
socială, asigurarea  unor condiții corespunzătoare de locuit, încadrare socio-
profesională, informare, inclusiv a  susținătorilor legali asupra drepturilor și  
obligațiilor  pe  care  le  au, dezvoltarea  de  programe  stimulativ - creative, dezvoltarea 
de  abilități de autogospodărire și de trai  în  comunitate. 
Activitățile de sprijin din cadrul locuințelor protejate au drept scop asigurarea unui 
mediu familial  și  dezvoltarea abilităților de trai independent ale beneficiarilor, 
constând în: 

 monitorizare (supravegherea condițiilor de viață ale beneficiarilor); 

 consiliere (informarea și îndrumarea tinerilor pentru a accesa și 
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valorifica resursele și facilitățile comunității); 

 dezvoltarea abilităților de trai independent;  

 sprijin pentru încadrare în muncă; 

 intervenție în caz de urgență (sprijin pentru rezolvarea unor situații de 
criză ale beneficiarilor). 

 mediere ( relațiilor sociale ale beneficiarilor în locuința protejată și în 
comunitate); 

 
5.1. Locuința Protejată „Ceahlăul” funcționează într-un imobil situat în Craiova, 
strada Ceahlăului nr. 23.    
La nivelul imobilului au fost executate lucrări de extindere și reabilitare, astfel încât 
serviciile oferite să corespundă standardelor specific de calitate, acestea fiind realizate 
prin contribuția Consiliului Județean Dolj. 

În prezent, locuința protejată are o capacitate de 14 locuri și deține 7 dormitoare, 
cabinet echipă pluridisciplinară, cabinet consiliere, cameră de zi, grupuri sanitare 
separate pentru beneficiari și personal, bucătărie, spațiu pentru servirea mesei, 
magazie alimente, birou administrativ.  

În cadrul locuinței protejate persoanele cu dizabilități își formează abilități de 
gospodărit, de comunicare și gestionare a resurselor financiare. 

De asemenea, beneficiarii locuinței protejate sunt susținuți în identificarea și 
menținerea unui loc de muncă. 

 
5.2. Locuința Protejată „Primăverii” este situată în Craiova, Aleea Primăverii nr. 14 

Locuința protejată „Primăverii”, cu o capacitate de 12 locuri, are 6 dormitoare, cameră 
de zi care este suficient de mare pentru ca beneficiarii să petreacă timpul liber, să 
primească vizite și/sau să servească masa împreună, spațiu corespunzător pentru 
prepararea/servirea hranei și păstrarea alimentelor, grupuri sanitare pentru 
beneficiari și personal. 

Locuința protejată este amplasată în comunitate, astfel încât permite accesul 
beneficiarilor la activități și servicii. În apropierea locuinței protejate există căi de 
acces circulate de mijloace de transport public în comun.  

Spațiile locuinței protejate sunt curate, igienizate, sigure, confortabile și adaptate, 
dotate cu echipamente adecvate pentru a răspunde nevoilor individuale evaluate ale 
locatarilor privind accesibilitatea și siguranța. 

Amenajarea și dotarea locuinței protejate asigură funcționalitate, confort și o 
atmosferă familială. 

 
5.3. Locuința Protejată ”Muntenia”, str. Muntenia nr. 12 
             
Capacitata locuinței protejate este de 12 locuri, spațiile interioare având următoarea 
destinație: 

- 5 dormitoare care dispun de: iluminare naturală, pe timpul zilei; iluminat 
artificial general, de plafon și zonal; ventilație directă: geamuri, uși de balcon; 
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echipamente pentru încălzire, funcționale și eficiente. Beneficiarii își pot aduce 
obiecte personale și pot amenaja spațiul propriu conform preferințelor, cu 
respectarea condițiilor stabilite prin Regulile Casei, cu fotografii de familie, 
obiecte decorative, flori, desene. 

 cameră de zi care este suficient de mare pentru ca beneficiarii să petreacă 
timpul liber, să primească vizite și/sau să servească masa împreună, fiind 
amenajată și mobilată astfel încât să fie funcțională, confortabilă și accesibilă 
tuturor locatarilor locuinței. 

 bucătărie, care are un spațiu suficient, corespunzător numărului de beneficiari, 
pentru prepararea/servirea hranei și păstrarea alimentelor. 

 grupuri sanitare pentru beneficiari și personal. 

 
5.4. Locuința Protejată ”Florești”, str. Florești nr. 3 
Locuința protejată are o capacitate de 10 locuri, imobilul cu regim de înălțime P +1 în 
care aceasta funcționează, fiind compartimentat astfel: 5 dormitoare, cameră de zi în 
care beneficiarii pot desfășura activități sociale, recreativ-culturale, spațiu pentru 
prepararea și servirea mesei, grupuri sanitare, birou administrativ. 

În cadrul locuinței fiecare persoană beneficiază de servicii psiho-socio-medicale în 
baza unui plan individual de intervenție care este dezvoltat în programe de intervenție 
specifică, care urmăresc asigurarea nevoilor de îngrijire, de abilitare pentru viața 
independentă, de educație nonformală și de integrare/reintegrare socio-profesională.     

 
VI. Serviciul Îngrijire la Domiciliu 
Serviciul Îngrijire la Domiciliu funcționează într-un spațiu amplasat în clădirea sediului 
DGASPC Dolj din strada Nicolae Titulescu nr. 22. 
 
Serviciul Îngrijire la Domiciliu a fost înființat în anul 2008 prin proiectul „Suntem alături 
de tine!” – Serviciul Îngrijire la Domiciliu, derulat în perioada 02.12.2008 – 30.11.2009 
în cadrul programului de finanțare Phare 2006 - Coeziune Economică și Socială – 
Dezvoltarea Resurselor Umane – Servicii Sociale. 
 
Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit dezvoltarea unei rețele județene de 
servicii de îngrijire la domiciliu în vederea acordării unui set de servicii care să 
contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sau fără handicap, 
care se află în situații sociale deosebite, cu domiciliul pe raza județului Dolj. Un număr 
de 30 de îngrijitori la domiciliu au fost formați și acreditați pentru oferirea serviciilor 
sociale specializate de îngrijire la domiciliu. 
 
Îngrijirea persoanelor vârstnice presupune, în principal, acordarea unor servicii de 
îngrijire personală, respectiv asistență și suport pentru realizarea activităților de bază 
și instrumentale ale vieții zilnice.   
 
După încetarea duratei de implementarea a proiectului, la nivelul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj a continuat și s-a dezvoltat procesul de 
acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu, cu sprijinul financiar al Consiliului 

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

219 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

Județean Dolj, prin bugetul alocat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Dolj. 
 
VII. Complex Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de Persoane - Centrul de 
Primire în Regim de Urgență 
Având în vedere gravitatea fenomenului traficului de persoane, numărul din ce în ce 
mai mare de victime și natura efectelor traumatice de care se face răspunzător acest 
fenomen, asistența și protecția victimelor devin principalele măsuri de recuperare și 
de luptă împotriva traficului de persoane. 

În acest sens, funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Dolj, Complexul Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de 
Persoane cu o componentă de primire în regim de urgență pentru victimele traficului 
de persoane adulte,  cu o capacitate de 16 locuri și o componentă de zi, cu o capacitate 
de 50 de locuri 

Înființarea acestui serviciu la nivelul DGASPC Dolj a venit în sprijinul realizării Strategiei 
naționale împotriva traficului de persoane. 

Ansamblul de măsuri și acțiuni întreprinse sunt orientate în vederea reintegrării 
sociale a victimelor traficului de persoane. Se acordă servicii sociale de găzduire 
temporară, asistență și îngrijire, suport emoțional, consiliere psihologică, consiliere 
juridică, socializare. 

Susținerea financiară pentru dotarea, echiparea și funcționarea corespunzătoare a 
centrului este asigurată de către Consiliului Județean Dolj prin bugetul alocat Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj. 

 
VIII. Complexul Servicii de Recuperare Echipa Mobilă - Echipa Mobilă de Intervenție 
în Regim de Urgență pentru Persoana Adultă Aflată în Dificultate 
Echipa Mobilă de Intervenție în Regim de Urgență pentru Persoana Adultă Aflată în 
Dificultate este o componentă în structura Complexului Servicii de Recuperare Echipa 
Mobilă, cu sediul în strada Constantin Lecca nr.32.  

Înființarea Echipei Mobile s-a realizat prin proiectul « S.O.S în comunitate” finanțat în 
cadrul Programului Phare 2004. Coeziune Economică și Socială. Servicii Sociale care a 
avut drept scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu/ handicap cu 
domiciliul pe raza județului Dolj, prin diversificarea și dezvoltarea serviciilor 
alternative, în vederea creșterii gradului autonomiei individuale. 

Pentru desfășurarea activității profesioniștilor din cadrul echipei mobile, prin 
intermediul proiectului s-au achiziționat un autoturism cu 5 locuri, echipamentul de 
recuperare (combină portabilă de electroterapie și magnetoterapie, combină 
portabilă cu laser pentru terapie și ultrasunete)  și materialele sanitare.  

Grupul țintă este reprezentat de persoanele adulte cu handicap din județul  Dolj, aflate 
în familie și care necesită servicii de recuperare și reabilitare, de asistență socială, 
informare și consiliere psihologică, în vederea prevenirii agravării situației de risc în 
care se află, a prevenirii marginalizării și excluderii sociale. 

Consiliul Județean Dolj a asigurat resursele financiare pentru continuarea activităților 
și după finalizarea perioadei de implementare a proiectului. 
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În vederea acordării de servicii unui număr cât mai mare de beneficiari și a desfășurării 
în condiții optime a activităților, cu susținerea financiară a Consiliului Județean Dolj, a 
crescut numărul specialiștilor și au fost achiziționate noi echipamente.  

 
 
 
IX. Centrul de Integrare/Reintegrare Socială pentru Persoana Adultă cu Handicap 
Acest centru de consiliere își desfășoară activitatea într-un spațiu dotat și amenajat 
corespunzător, în incinta clădirii din str. Nicolae Titulescu nr. 22, unde se află sediul 
DGASPC Dolj. 
Atribuții principale: 

 efectuează demersuri în ceea ce privește identificarea persoanelor adulte cu 
handicap care vor beneficia de servicii de asistență socială specializată; 

 acordă sprijin în vederea evaluării/reevaluării complexe a adultului cu 
handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;  

 contribuie la facilitarea accesului persoanei adulte cu handicap la servicii de 
specialitate în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în planul de servicii; 

 acordă sprijin în ceea ce privește evaluarea îndeplinirii condițiilor necesare 
pentru atestarea ca asistent personal profesionist; 

 oferă consultanță beneficiarilor în vederea accesului la serviciile comunitare; 

 informează beneficiarii cu privire la drepturile de care beneficiază, conform 
prevederilor legale; 

 asigură asistență beneficiarilor în accesarea serviciilor disponibile la nivel 
comunitar. 

Susținerea financiară pentru dotarea, echiparea și funcționarea corespunzătoare a 
centrului este asigurată de către Consiliului Județean Dolj prin bugetul alocat Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj. 
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Figura 89 - Infrastructura de servicii sociale de la nivelul județului Dolj, în anul 2014 

Sursa: Planșă proprie elaborată pe baza datelor furnizate de DGASPC Dolj 
 
În total, la nivelul județului, există 42 de centre de servicii sociale pentru copii, 
numărul de beneficiari fiind de peste 2.900 pentru serviciile de prevenție și de 2.700 
pentru cele de recuperare. Situația acestora se prezintă după cum urmează: 

- 786 de copii beneficiază de servicii de tip familial; 
- 342 de copii sunt instituționalizați, dintre care 164 cu handicap; 
- 33 de copii beneficiază de protecție în regim de urgență; 
- 1.797 de copii au oficial părinții la muncă în străinătate, dar numărul lor 

neoficial ajunge la circa 8.000, după estimările DGASPC; 
- 11 copii sunt ai străzii; 
- 1.870 de copii au un handicap; 

De asemenea, fenomenul abandonului este tot mai prezent la nivel județean, peste 
100 de astfel de cazuri fiind înregistrate anual.  
 
În ceea ce privește cele 16 centre de servicii sociale pentru adulți, acestea găzduiesc 
215 beneficiari în regim rezidențial și alte 15.685 de persoane cu handicap, dintre care 
7.774 sunt dependente de prestațiile sociale oferite. De asemenea, peste 1.500 de 
persoane cu handicap beneficiază de servicii gratuite de transport în comun în 
municipiul Craiova.  
 
Alți furnizori importanți de servicii sociale la nivel local sunt: 

- cele 7 unități medico-sociale din subordinea Consiliului Județean Dolj – care 
furnizează servicii medicale persoanelor vârstnice fără aparținători și 
bolnavilor cronici; 
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- Primăria Municipiului Craiova – prin Direcția Administrație Publică și Asistență 
Socială / Centrul Social Comunitar – dispune de un centru rezidențial pentru 
persoane vârstnice, cu o capacitate de 320 de locuri; 

- Arhiepiscopia Craiovei și Asociația ”Vasiliada” – dispun de Centrul social de zi 
pentru copii ”Aripi de Vânt” Craiova, de Centrul Social de zi pentru copii ”Sf. 
Stelian” Lipovu, de Centrul de Informare și Consiliere pentru Persoane cu 
Dizabilități ”Sf. Ecaterina” Craiova, Centrul Rezidențial de Reabilitare și 
Recuperare Socio-Medicală ”Sf. Dimitrie cel Nou” Filiași, Centrul Social de 
Urgență pentru Persoane fără Adăpost ”Sf. Vasile” Craiova, Centrul de 
Incluziune Socială Craiova, Centrul de Servicii Integrate Craiova, Centrul Social 
Multifuncțional ”Best-Life” Craiova, Centrul social de zi pentru vârstnici 
”Mitropolitul Firmilian” și implementează un program de îngrijiri la domiciliu; 

- Fundația Creștină ”Ethos” Craiova – care dispune de o școală și de o grădiniță 
private și implementează diferite programe de incluziune pentru copii și tineri, 
dar și pentru adulți și vârstnici, oferind hrană, consiliere etc.; 

- Penitenciarul de Minori și Tineri Craiova – care implementează proiecte de 
reinserție socială și profesională a tinerilor condamnați, de informare și 
consiliere a acestora etc.; 

- Fundația „Adina Stiftelsen” – derulează proiecte de incluziune socială pentru 
copii din mediul rural, axate pe educație, în comunele Goiești și Unirea; 

- Fundația ”Global Help” Craiova – care implementează diferite proiecte de 
informare a străinilor, de promovare a egalității de șanse, de promovare a 
drepturilor persoanelor supuse traficului de ființe vii etc.; 

- Fundația ”World Vision Romania” Craiova - deține două centre de zi în 
municipiul Craiova destinate tinerilor și copiilor cu dezabilități; 

- Asociația Umanitară Langdom Down – Centrul Educațional ”Teodora” Băilești 
– implementează activități educaționale pentru copii cu sindromul Down; 

- Asociația ”Louis Pasteur” – Filiala Craiova – servicii de asistență pentru 
victimele traficului de persoane; 

 
De asemenea, serviciile și compartimentele din cadrul primăriilor din județ joacă un 
rol important în furnizarea de servicii sociale la nivel local, însă numai o parte a 
acestora au fost acreditate conform legislației în vigoare.  
 
Activitatea de servicii de la nivel județean se caracterizează în prezent prin numărul 
redus de furnizori privați de servicii sociale și prin diversitatea redusă a acestora, prin 
deficitul de personal din sectorul public, precum și prin deficiențele de infrastructură 
(clădiri, mijloace de transport, dotări adaptate nevoilor beneficiarilor). De asemenea, 
parteneriatul public-privat în domeniul furnizării serviciilor sociale este încă slab 
dezvoltat în comparație cu alte zone ale țării, mulți actori relevanți neimplicându-se 
corespunzător în rezolvarea cazurilor. De asemenea, serviciile sociale sunt foarte slab 
dezvoltate în mediul rural, unde nevoile sunt cele mai acute.  
 
În perioada 2007-2013 au fost accesate diferite fonduri europene dedicate 
infrastructurii și serviciilor sociale, de exemplu prin POR și POS DRU 2007-2013. Dintre 
acestea putem menționa: reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea 
Centrului de zi pentru vârstnici ”Mitropolitul Firmilian” Craiova, înființarea Centrului 
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social multifuncțional ”Best Life” Craiova, reabilitarea Căminului-Internat din Malu 
Mare în vederea transformării în centru social, modernizarea, dezvoltarea și echiparea 
modului ”Sf. Maria”, schimbarea destinației unei case parohiale în centru social, 
reabilitare, modernizare și dotare Centrul social pentru persoane vârstnice 
”Renașterea” Craiova, înființarea unui centru social în comuna Bistreț, Centrul Social 
de zi pentru copii ”Aripi de lumină” – beneficiarii fiind atât public, cât și privați.  
 
DGASPC Dolj a elaborat Strategia Județeană în Domeniul Asistenței Sociale, Protecției 
Familiei și Copilului pentru perioada 2015-2020, care stabilește următoarele obiective 
pentru următoarea perioadă: 

a) Protecția și promovarea drepturilor familiei, copilului și ale persoanei adulte 
cu dizabilități/în dificultate; 

b) Prevenirea separării copilului de părinți și protecția specială a copilului separat 
de părinți ; 

c) Promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații 
vulnerabile/persoanelor adulte cu dizabilități/aflate în dificultate; 

d) Promovarea alternativelor la sistemul de protecție de tip rezidențial și a 
serviciilor de prevenire a instituționalizării; 

e) Creșterea gradului de integrare/reintegrare socio-profesională pentru 
persoanele cu dizabilități/în dificultate; 

f) Dezvoltarea capacității administrative. 
 
Pentru perioada 2014-2020, DGASPC Dolj și-a propus extinderea, reabilitarea,  
modernizarea și dotarea rețelei de centre sociale pe care le administrează, după cum 
urmează: 

 Extindere Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Handicap din 
cadrul Complexului „Vis de copil”.  

•  Extindere/modernizare Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu 
Handicap “Sf. Apostol Andrei”. 

•  Construcție Centrul de Îngrijire, Recuperare și Asistență Socială pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități, în Craiova, Str. Parângului nr. 45 B – 
componenta de recuperare. 

•  Înființarea unui Centru de zi destinat copiilor care au săvârșit fapte penale și 
nu răspund penal.  

• Înființarea unui Complex de Case de Tip Familial pentru copiii cu vârste între 4 
și 18 ani, care va fi amplasat în localitatea Podari. Prin intermediul acestui 
proiect se urmărește construirea și amenajarea unui complex de tip modular, 
pentru un număr total de 50 de beneficiari. 

•  Înființarea de centre de consiliere, asistență și suport pentru copiii cu părinții 
plecați la muncă în străinătate în Filiași, Segarcea, Băilești, Calafat, Bechet și 
Dăbuleni; 

 Înființarea de centre pentru educație și sprijin comunitar în Filiași, Segarcea, 
Băilești, Calafat, Bechet și Dăbuleni; 

 Înființarea de centre de zi pentru persoane vârstnice în Filiași, Segarcea, 
Băilești, Calafat, Bechet și Dăbuleni. 
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2.12. Sport, agrement și tineret 
 
Județul Dolj are o lungă și bogată tradiție în domeniul sportiv, cu precădere în ceea ce 
privește fotbalul, clubul Universitatea fiind înființat în anul 1948 și fiind primul care s-
a calificat într-o semifinală de Cupa Europeana la fotbal, în sezonul 1982-1983, precum 
și prima echipă din România calificată în sferturile de finală ale Cupei Campionilor 
Europeni. Ultimii ani au marcat performanțe remarcabile și în alte domenii, precum 
atletism, handbal, volei sau baschet.  
 
Cu toate acestea, infrastructura sportivă de la nivelul județului este una învechită și 
nu răspunde cerințelor unei activități sportive de performanță, astfel încât cluburile 
de profil se confruntă cu dificultăți în a recruta noi copii și tineri în acest sens. Cele mai 
importante construcții cu destinație sportivă și pentru activități de tineret din județ 
sunt: 

1) Stadionul ”Ion Omblemenco” Craiova – aflat în proprietatea UAT Municipiul 
Craiova, a fost construit în anul 1967, având o capacitate de 29.000 de locuri, 
fiind ulterior modernizat pentru a găzdui meciurile echipei de fotbal 
Universitatea Craiova. Aceasta a fost demolat în anul 2015, aici urmând să fie 
construită o arenă modernă, cu 31.000 de locuri, investiția ridicându-se la circa 
50 de mil. Euro, fiind realizată de către Compania Națională de Investiții, la care 
se va adăuga un stadion de atletism de 5.000 de locuri realizat cu fonduri de la 
bugetul local; 

2) Sala Sporturilor Craiova – amplasată în apropierea stadionului, a fost 
construită în anul 1978, a fost dezafectată în urma unui incendiu care a avut 
loc în anul 1994. Lucrările de modernizare și refacere au fost finalizate în anul 
2012, beneficiind în prezent de 4.200 de locuri, cu posibilitate de extindere la 
6.000, vestiare, dușuri, grupuri sanitare, cabinete medicale, birouri, centru de 
presă, centru de recuperare, tabele electronice etc. Sala găzduiește 
evenimente culturale, dar și meciurile echipelor de baschet, handbal sau volei 
ale cluburilor craiovene; 

3) Hipodromul Craiova – cu o suprafață de circa 26 ha, amplasat în Parcul 
Romanescu, găzduiește secția de hipism a CSM, acesta aflându-se parțial în 
proprietatea municipalității. CSM a realizat unele investiții în ultimii ani pentru 
revitalizarea acestuia, dar hipodromul încă nu dispune de o infrastructură 
adecvată pentru găzduirea de competiții cu o participare largă internă și 
internațională (de tip grand prix); 

4) Sala ”Matei Basarab”(Voința) Craiova – cuprinde o sală de sport 
multifuncțională, la care se adaugă mai multe terenuri în aer liber, fiind 
administrată de către Direcția Județeană pentru Tineret și Sport. Găzduiește 
mai ales competiții de baschet, handbal, lupte etc.; 

5) Baza de recuperare/cantonament Lunca Jiului – adresată fotbaliștilor, se află 
într-o stare avansată de degradare. Pentru acest obiectiv este prevăzută 
reabilitare și modernizarea de către municipalitate, în vederea amenajării de 
vestiare, sală de mese, bucătărie, camere pentru oficiali, săli de fitness, jacuzzi, 
saună, masaj, de tratament criogenic, de saună umedă și cu infraroșu, piscină, 
terenuri de fotbal, precum și locuri de cazare: 
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6) Ștrandul ”Laguna Albastră” – cu un bazin de mari dimensiuni și plajă, oferă și 
cursuri de natație, capacitatea fiind de 400 de locuri. Administrat de către CSM 
Craiova, acesta necesită lucrări de reabilitare a bazinului, dar este funcțional; 

7) Tabăra ”Danubiu” Calafat – administrată tot de către ANTTS, cu o capacitate 
de 70 de locuri/serie, este în prezent nefuncțională, existând demersuri pentru 
transferul acesteia către municipalitate; 

8) Tabăra ”Cutezătorii” Breasta – cu o capacitate de 180 de locuri/serie, este, de 
asemenea, nefuncțională; 

9) Baza Sportivă Școlară Craiova – cu o capacitate de 160 de locuri/serie, este în 
prezent funcțională, fiind administrată de către ANTTS; 

10) Casa de Cultură a Studenților Craiova – organizează diferite activități culturale 
și recreative, dar și de formare pentru tinerii din municipiu fiind găzduită de o 
clădire modernă.  

 
La acestea se adaugă o serie de stadioane și terenuri de sport de mai mici dimensiuni, 
din diferite localități ale județului, precum: Stadionul Tineretului, administrat de către 
Consiliul Județean Dolj și una dintre cele mai vechi baze sportive din județ, cu o 
capacitate de 7.000 de locuri, aflat într-o stare avansată de degradare; Stadionul 
”Electroputere” Craiova – cu o capacitate de 15.000 de locuri, este în proprietate 
privată și se află, de asemenea, într-o stare precară; Stadionul ”Extensiv” Craiova – din 
apropierea Parcului Romanescu, cu o capacitate de circa 6.000 de locuri, a fost recent 
modernizat și găzduiește meciurile echipei de fotbal CS Universitatea, până la 
finalizarea Stadionului ”Ion Oblemenco”; Baza sportivă ”Constructorul” – complet 
abandonată; Terenul ”Depou” – cu circa 2.000 de locuri, este încă funcțional. Fostul 
ștrand din Lunca Jiului a fost, de asemenea, abandonat după 1990.  
 
Oferta de spații cu destinație sportivă și de agrement este completată însă de investiții 
private, precum ștranduri și piscine (Ișalnița, Hanul Doctorului Craiova, Valencia 
Craiova, Colosseum Craiova, Villagio-Italiano Craiova, Beharca), terenuri de tenis și 
fotbal (de ex. Atlas, Popeci, Sintetic Arena), precum și de sălile de sport și terenurile 
aferente unităților de învățământ din municipiu, care pot fi închiriate publicului larg.  
 
La nivelul județului existau, la nivelul anului 2013, 248 de secții sportive (față de doar 
104 în 2007), cu un număr de 7.260 de sportivi legitimați (+101,5%), 230 de antrenori 
sportivi (+5,3%), 203 instructori (+5,2%) și 362 de arbitrii (+294,3%).  
 
Cele mai importante cluburi sportive cu finanțare preponderentă bugetară de la 
nivelul județului Dolj sunt: 

- Clubul Sportiv Județean ”Știința” Craiova – din subordinea Consiliului 
Județean Dolj, cu secții de fotbal juniori; 

- Sport Club Municipal Craiova – din subordinea municipalității, cu secții de 
baschet feminin și masculin, handbal feminin, volei masculin și feminin,  

- Clubul Sportiv Municipal Craiova – atletism, box, șah, hipism, tenis, lupte, 
judo, scrimă, radio amatorism, ciclism; 

- Clubul Sportiv ”Universitatea” Craiova – cu secții de atletism, baschet, 
badminton, fotbal, bridge, karate, handbal, lupte, orientare, șah, scrimă, tenis 
de masă, volei, judo; 
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- Aeroclubul Teritorial Craiova/Clubul Sportiv ”Aerosport” Craiova – 
parașutism, parapantă, planorism, aeromodelism, folosind aerodromul Balta 
Verde de lângă Craiova.  

- Clubul Sportiv Școlar Craiova – cu secții de fotbal, baschet, handbal și tenis de 
masă; 

 
La acestea se adaugă o serie de instituții de învățământ, precum Palatul Copiilor 
Craiova, Liceul cu Program Sportiv ”Petrache Trișcu”, Colegiul Național ”Nicolae 
Titulescu” 
 
La acestea se adaugă numeroase cluburi non-guvernamentale, active în diferite 
ramuri sportive: volei (AS CSV), tenis (Kofe, Tenis Stanica, Recon, Triumf 2000, 
C.Olimp, Atlas, Popeci), tenis-backgammon (Fair-Play), șah (Șah-Club Oltenia, Șah Club 
Cetatea Banilor, Tinerii Măieștrii), oină (Hoina), Judo (Hercule), Gimnastică (Hercule), 
handbal (HCM Craiova), Fotbal (Viitorul, Luceafărul), ecvestră (Equitim), dans sportiv 
(Patricia Dance, Viva Dance, Katamis), box (Box Club, CFR IRLU), baschet (BC Lions, 
Royal Sport, Dragusin, Îngerii Băniei), atletism (Olimpic), arte marțiale-karate (Washi, 
Master, Wu Quan-Li, Protguard, Adi-San, Taekwondo), alpinism (Dracones, Kofe) etc. 
Activitatea acestora s-a amplificat în ultimii ani, organizând permanent noi cursuri, 
grupe sportive și participând la competiții interne și internaționale de profil.  
 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj joacă, de asemenea, un rol important 
în promovarea activităților sportive și pentru tineret din județ, atât prin infrastructura 
pe care o administrează, cât și prin evenimentele organizate (de ex. ”OlteniaStar”, 
”Competiția Tinereții”, ”Summer Sport”, ”Craiova SportFest” activitățile de la Centrele 
de Tineret Craiova și Giurgița). Sectorul ONG este relativ slab reprezentat în domeniul 
activităților pentru tineret, remarcându-se totuși la nivel local Fundația pentru Tineret 
Dolj, Federația Tineretului Liber, Liga pentru apărarea drepturilor tinerilor, Organizația 
de tineret ”Celest”, Asociația Tineretul ONU etc. Casa Tineretului din Craiova, cu spații 
de cazare, alimentație publică, sală de spectacole și de conferințe, spații expoziționale, 
nu mai este în prezent folosită în scopul pentru care a fost ridicată.  
 
Trebuie menționat că, în prezent, Primăria Craiova investește în realizarea unui 
Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului, investiție de 86 mil. de lei, co-
finanțată din POR 2007-2013. Un complex privat este realizat cu fonduri POR și în 
comuna Rojiște, iar un altul în comuna Podari. Nu în ultimul rând, Consiliul Județean 
Dolj realizează, tot cu fonduri POR, o investiție de 3,5 mil. Euro într-un centru turistic, 
sportiv și de agrement în comuna Cârcea, unde vor exista terenuri de fotbal, 
multifuncționale (fotbal/handbal/volei), de tenis, piste de alergat și de bowling, perete 
de alpinism etc.  
 
În ceea ce privește investițiile potențiale în domeniul sportului și agrementului pentru 
perioada 2014-2020, Consiliul Județean Dolj a organizat deja un concurs de soluții 
pentru amenajarea unui Complex Acvatic pe str. Dragalina din Craiova. Acesta ar urma 
să cuprindă piscine în cascadă, dintre care una acoperită, o consolă înaltă de 25 de 
metri, spa, saună, fitness, restaurant, cofetărie, sală de aerobic, săli de sport, parcare 
subterană și o esplanadă amenajată ca un parc de colină. De asemenea, lângă noul 
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stadion din Craiova ridicat cu finanțare CNI, municipalitatea craioveană va ridica un 
stadion de atletism de 5.000 de locuri, investiția în valoare de circa 6 mil.lei fiind 
realizată cu fonduri de la bugetul local.  
 

2.13. Patrimoniu și cultură  
 
Conform Listei Monumentelor Istorice din România, publicată în anul 2010, la nivelul 
județului Dolj există 220 localități în care se găsesc 699 monumente, ansambluri și 
situri arheologice de interes național și local, din care: 

 98 monumente de arheologie 

 530 monumente de arhitectură 

 23 monumente de for public 

 48 monumente memoriale și funerare 
 
Dintre acestea, cele de importanță națională sunt: 

 Parcul ”Nicolae Romanescu” Craiova (inclusiv construcțiile, podurile, 
hipodromul) - 1903;  

 Ansamblul Arhiepiscopiei Craiovei și a Mitropoliei Olteniei (Casa "Vorvoreanu 
– fostul Palatul Mitropolitan– 1905; Biserica din lemn Toți Sfinții – Tălpășești – 
1780); 

 Centrul istoric al municipiului Craiova (Perimetru delimitat de străzile -la 
NORD: C. Brâncuși, Șerban Vodă, Păltiniș, Principatele Unite, Calea București, 
Bd. Carol I, str. România Muncitoare, C. Rădulescu Motru, 13 Septembrie, 
Împăratul Traian -la EST: str. Ulmului. -la SUD, SUD- EST: str. T. Vladimirescu, 
Arieș, Bujorului, Al. Macedonski, S. Bărnuțiu, Calea Unirii. -la VEST, NORD-
VEST: str. Gh. Doja, Matei Basarab, Câmpia Izlaz, Madona Dudu, Brândușa, 
Libertății, Brestei, Dumbrăveni, Iancu Jianu, G. Enescu, Amaradia) – secolele al 
XV-lea – al XIX-lea; 

 Mănăstirea Jitianu - comuna Podari (Braniște) - 1658;  

 Ansamblul ”Curtea Coțofenilor” – comuna Coțofenii din Față - sec. al XVIII-lea;  

 Mausoleul familiei Filișanu – orașul Filiași - 1868;  

 Mănăstirea Bucovăț (Coșuna) – Craiova (Mofleni) – 1483; 

 Ansamblul curții boierești Cornea Brăiloiu - comuna Melinești (Negoiești) – 
1695 

 Ansamblul curții boierilor Jieni - comuna Malu Mare (Preajba) - sec. al XVI-lea; 

 Casa ”Glogoveanu” (azi Tribunalul Județean) -  Craiova – 1802; 

 Palatul Banca Comerțului (Primăria) – Craiova - 1916;  

 Palatul de Justiție (Universitatea Craiova - Rectoratul) - Craiova – 1880; 

 Hotel și Casino ”Minerva” - Craiova - 1903;  

 Colegiul Carol I - Craiova - 1896;  

 Casa Băniei (Secția de Etnografie a Muzeului Olteniei) Craiova - sec.XVII;  

 Casa memorială Elena Farago (azi Biblioteca ”Alexandru și Aristia Aman”) - 
Craiova - 1908;  

 Palatul ”Jean Mihail” (azi Muzeul de Artă) - Craiova - 1907;  

 Palatul Administrativ (azi Consiliul Județean și Instituția Prefectului) – Craiova 
- 1913;  
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 Casa ”Nicolae Romanescu” - Craiova - 1903;  

 Cula ”Poenaru” - comuna Almăj - 1764;  

 Biserica ”Sf. Voievozi” – comuna Almăj – 1787; 

 Cula ”Izvoranu – Geblescu” - comuna Brabova - sec. al XVIII-lea;  

 Cula Cernăteștilor - comuna Cernătești - sec. al XVIII-lea;  

 Biserica ”Sf. Voievozi” a Schitului Ciutura – comuna Vârvoru de Jos (Ciutura) - 
1651; 

 Situl arheologic – comuna Calopăr (Bâzdana) – dacic, sec. IV - I a Chr.; 

 Situl arheologic – comuna Cârcea – preistoric,  mileniile VII –I a Chr.; 

 Situl arheologic – comuna Cioroiași (Cioroiu Nou) – sec. al II-lea p.Chr; 

 Situl arheologic – comuna Coțofenii din Dos – preistoric, mileniile VII-I, a Chr.; 

 Cetatea Dacică Pelendava – comuna Bucovăț (Cârligei) – sec. IV-I a Chr.; 

 Castrul Roman – comuna Desa – sec. I-II p. Chr.; 

 Așezarea daco-romană – comuna Daneți (Locusteni) – sec. II-IV p. Chr.; 

 Cetatea Dacică Izvor – comuna Șimnicu de Sus (Izvor) – sec. IV-I a.Chr.; 

 Așezarea fortificată de epoca bronzului – comuna Verbița (Verbicioara) – 
epoca bronzului, sec. al XIII-lea a Chr.  

 

 
Figura 90 - Numărul de monumente istorice din județul Dolj, la nivel de UAT 

Sursa: Planșă proprie elaborată de baza Listei Monumentelor Istorice din România 
(2010) 

 
După cum se poate observa, cele mai multe monumente istorice de importanță 
națională sunt amplasate în municipiul Craiova și în jurul acestora, celelalte orașe din 
județ (exceptând Filiași) nedispunând de astfel de obiective. De asemenea, ponderea 
cea mai mare este deținută de monumentele de arhitectură (mai ales lăcașuri de cult 
și clădiri publice), respectiv de arheologie. Monumentele în care funcționează instituții 
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publice se află într-o stare relativ bună, beneficiind de lucrări de restaurare sau de 
întreținere și reparații (de ex. Muzeul Olteniei, Muzeul de Artă), însă cele private se 
află, în mare parte, într-o stare avansată de degradare. Dintre cele 45 de obiective 
construite de importanță națională, au fost reabilitate până în prezent mai puțin de 
20. Stare de conservare bună au, în prezent, Universitatea din Craiova, Casa 
Romanescu, Casa Vorvoreanu, Conacul lui Stan Jianu din satul Preajba, comuna Malu 
Mare, Biserica Sf. Ștefan și Sf. Gheorghe a fostei curți a boierilor Jieni din Preajba, 
Biserica Sfinții Voievozi și Cula Poenaru din Almăj, Conacul neoromânesc din satul 
Coțofenii din Față și Biserica Adormirea Maicii Domnului din aceeași localitate, fosta 
stăreție a fostei Mănăstiri Bucovăț (Coșuna) și Turnul Clopotniță al acesteia. Există 
nevoi urgente de reabilitare la peste 20 de monumente de categoria A din județ, cele 
mai reprezentative fiind Palatul Administrativ, Primăria și Colegiul Național ”Carol I” 
Craiova, Mausoleul Filișanu, Biserica ”Sf. Dumitru” a Mănăstirii Jitianu, Casa 
Neoclasică și Școala Veche din Coțofenii din Față. Unele monumente istorice din județ 
au fost chiar distruse în ultimii ani, iar unele dintre lucrările de restaurare care s-au 
realizat au fost de proastă calitate și au afectat aspectul inițial al clădirilor.  
 
Dintre clădirile de patrimoniu aflate în proprietate publică care ar putea face obiectul 
unor investiții prioritare de restaurare și/sau consolidare în perioada 2014-2020 
putem enumera: 
- Palatul Administrativ din Craiova;  
- sediul ISU ”Oltenia” din municipiul Craiova; 
- culele din Cernătești, Cioroiași, Brabova și Almăj. Cula Brabova a fost deja preluată  
în administrare de Muzeul Olteniei, instituție din subordinea CJ Dolj, iar procesul de 
preluare a Culei Cernătești este în curs. Aceasta din urmă este vizitabilă, adăpostind și 
un mic muzeu; 
- expoziția de bază de la Secția de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei din Craiova; 
 
De asemenea, are un patrimoniu cultural imaterial bogat, format din obiceiuri 
moștenite din străbuni (de ziua Sânzienelor sau Drăgaica, Sânpetru de vară, 
Paparudele, Caloianul, Săptămâna lui Sântilie), folclor, meșteșuguri tradiționale 
(covoare, carpete, scoarțe oltenești, costume populare, ouă încondeiate, icoane pe 
lemn și pe sticlă, ceramică, cojoace etc.). Spre exemplu, tradițiile de Paște se păstrează 
foarte bine în localități precum Desa, Bechet (”vărsatul ritual de apă), Călărași (Sărata), 
Galiciuica, Giubega, Mârșani, Poiana Mare (Tunarii Noi) – ”hora de pomană” și focuri 
rituale, Pielești (Festivalul Florilor) etc. De asemenea, tradițiile din sezonul de iarnă 
sunt bine prezervate în festivaluri folclorice locale, iar cele legate de momentele 
importante din viața localnicilor: orații de nuntă, plugușorul, capra, Vasilica, 
Sorcoveții, darea la grindă, Dragobetele, culesul sânzienelor, Ignatul, sărbătoarea 
culesului viilor, Ziua recoltei etc.  
 
În ceea ce privește activitatea culturală, principalele instituții de profil de la nivel 
județean sunt: 

1) Opera Română Craiova (Fostul Teatru Liric ”Elena Teodorini” – a fost înființată 
ca secție a Filarmonicii din Craiova în 1972, devenind instituție de sine 
stătătoare doar în 1979. Opera organizează, printre altele, Concursul 
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Internațional de Canto și Festivalul Internațional ”Elena Teodorini” – 
evenimente de marcă în peisajul cultural județean;  

2) Teatrul Național ”Marin Sorescu” Craiova – înființat în anul 1850, este una 
dintre cele mai vechi instituții teatrale din România, a cunoscut o dezvoltare 
exponențială după 1989, prin colaborarea cu regizorul Silviu Purcărete, 
organizându-se turnee în peste 50 de țări. Teatrul organizează Festivalul 
Internațional Shakespeare, unul dintre cele mai cunoscute evenimente de 
profil din România, care beneficiază de prezență unor trupe și personalități 
cunoscute din întreaga lume; 

3) Teatrul pentru Copii și Tineret ”Colibri” Craiova – a luat ființă în anul 1949, 
derulează pe lângă spectacolele din stagiune, ateliere de creație pentru copii 
și tineri, expoziții, etc. Recent, teatrul s-a instalat într-un sediu nou, cu o 
capacitate de 400 de locuri, după ce fostul sediu a fost retrocedat; 

4) Filarmonica ”Oltenia” Craiova – fondată în 1904, dispune în prezent de mai 
multe compartimente – Orchestră Simfonică, Orchestră de Cameră, Corală 
Academică - și de mai multe grupuri camerale, band-uri, symphonic jazz 
orchestra etc.; 

5) Casa de Cultură ”Traian Demetrescu” Craiova – înființată în 1973 și aflată în 
subordinea municipalității, instituția este implicată în numeroase activități 
cultural-artistice, precum cercuri de șah, cenacluri de poezie, emisiuni TV, foto-
cluburi, cluburi de conversație în limbi străine, cursuri de formare profesională, 
repetiții de teatru etc. Clădirea instituției a fost reabilitată și consolidată în anul 
2007 și include Galeria de Artă ”Vollard” (sală multifuncțională cu 30 de locuri), 
Muzeul Traian Demetrescu, o sală multifuncțională de 60 de locuri și spații de 
birouri.  

6) Casa de Cultură a Studenților Craiova – organizează numeroase evenimente 
culturale și cursuri pentru studenții din municipiu și nu numai (de ex. festival 
de rock, ”Ziua Tineretului”, ”Student jobs”, ”Sănătate în pași de dans” etc.). 
Sediul actual al instituției a fost finalizat în anul 1988, recent fiind amenajată o 
nouă sală de spectacole cu 100 de locuri; 

7) Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti” Craiova – din subordinea CJ Dolj, 
desfășoară activități de învățământ artistic, în discipline precum pian, vioară, 
orgă, instrumente de suflat, acordeon, canto clasic, muzică ușoară, muzică 
populară, dans clasic, pictură, grafică, teatru, etc.; 

8) Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman” – instituție subordonată CJ 
Dolj,  dispune de un sediu central și 4 filiale. Aceasta are în structura sa o secție 
de împrumut pentru adulți, cu 120.000 de volume și 2 săli de lectură, o secție 
de împrumut pentru copii și tineret – cu 61.000 de volume, o galerie de artă și 
o ludotecă, un depozit general cu 226.000 de volume. Media lunară a celor 
care beneficiază de serviciile oferite de Depozitul General și de cele 3 săli de 
lectură, cu o capacitate de 110 locuri, este de aproximativ 4.000 de utilizatori, 
care consultă aproximativ 17.000 documente de bibliotecă. Mediateca și 
American Corner-ul dispune de peste 12.000 de documente grafice și audio-
video, capacitatea lor fiind de 10 locuri. Secția de periodice are o sală cu 14 
locuri și peste 60.000 de unități. Sala de legislație și de Internet are 15 locuri, 
precum și 9 calculatoare cu internet achiziționate prin Programul Biblionet. 
Biroul Colecții Speciale cuprinde un fond de 40.000 de volume de mare 
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valoare, la acesta adăugându-se și un centru de cercetare și documentare – 
Biblioteca Acad. Dan Berindei; 

9) Muzeul de Artă și Etnografie Calafat – funcționează în Palatul Marincu, cea 
mai impozantă clădire din oraș și dispune de peste 1.000 de exponate, printre 
care lucrări de artă românească contemporană – pictură, grafică și sculptură, 
obiecte de port, chilimuri, împletituri, unelte și obiecte de uz casnic, de o secție 
de istorie a orașului și de un centru cultural bulgar, cu opere ale artiștilor 
plastici din Vidin; 

10)  Muzeul de Artă Craiova – înființat în 1954, muzeul funcționează într-o clădire 
monument istoric și cuprinde colecții de pictură universală (școală olandeză, 
flamandă, franceză, italiană) și românească (secolele XVI - XX, lucrări de 
Constantin Lecca, Theodor Aman, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Ion 
Țuculescu, Eustațiu Stoenescu, Theodor Pallady), șapte sculpturi de Constantin 
Brâncuși (cea mai importantă colecție din România), colecțiile de icoane și 
grafică românească. Obiectele sunt expuse în Galeria de artă universală, 
Galeria de artă românească și Cabinetul Constantin Brâncuși. Muzeul 
găzduiește ateliere pentru copii (”Creează-ți propria păpușa”, ”Obiecte din 
podul bunicilor”, ”Să decorăm cu plante presate”, ”Picturi pe ulcele de pământ 
și pe linguri de lemn”, ”Lăsați copii să vină la noi”, ”Micul muzeograf”, 
”Cotloanele muzeului”, ”Cursuri de istoria artei pentru copii și adulți”, ”Epoca 
de aur provenită celor tineri și copiilor”). De asemenea, acesta organizează sau 
va organiza evenimente culturale (”Lumea oglinzilor – Imagine în imagine”, 
”Viața ascunsă în tablouri”, ”Transformă orașul în muzeu”, ”5 minute de artă”, 
”5 minute de filozofie la muzeu”, ”Spațiu expandat”, ”Teoria tăcerii”, ”Vederi 
de prin muzeu de luat acasă”, ”Prin artă salvăm planeta”, ”Vezi, povestește, 
construiește”, ”1 pentru 2 – Adu un prieten la muzeu” etc.). De asemenea, 
muzeul își propune să deschidă trimestrial microexpoziții temporare în Sala 
Oglinzilor și să continue colaborarea cu școlile din județ; 

11) Muzeul Olteniei Craiova – a fost înființat în anul 1915, muzeul deține colecții 
de istorie (arme medievale, steaguri, costume de epocă, artă medievală), 
arheologie (ceramică, arme, unelte, un depozit din epoca bronzului descoperit 
la Ghidici, lapidarium roman și medieval etc.), numismatică, medalistică și 
sigilografie, etnografie, științele naturii, carte veche, facsimile. Biblioteca 
muzeului are peste 12.000 de volume. Muzeul organizat în 3 secții (Etnografie, 
Istorie-Arheologie, Științele Naturii), amplasate în locații diferite din municipiu, 
toate clădiri de patrimoniu; 

12)  Grădina Zoologică Craiova – este amplasată în Parcul Romanescu și are o 
suprafață de 1,4 ha, găzduind 280 de exemplare din 40 de specii. Grădina a 
fost complet reabilitată și modernizată în anul 2015, când au fost amenajate 
spații mai generoase și bazine de înot pentru animale; 

13)  Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Dolj – din subordinea CJ Dolj, înființat în anul 1955, cu scopul de conserva 
tradițiile și valorile culturii populare, organizarea de manifestări cultural-
artistice specifice culturii tradiționale, stimularea procesului de creație 
artistică populară și promovarea acestuia, precum și cercetarea etnologică și 
antropologică. Printre evenimentele de marcă organizate de acesta se numără 
Festivalul Național ”Ioana Radu”, Festivalul de Datini și Obiceiuri ”Tradițiile 
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Verii”, Târgul Meșterilor Populari, Festivalul ”Rapsozi Olteni”, Festivalul-
Concurs Național al Interpreților Cântecului Popular Românesc ”Maria 
Tănase”, ”Alaiul Datinilor Din Bătrâni, din Oameni Buni”, ”Alaiul Călușului 
Oltenesc”, ”Dolju-n Bucate”. De asemenea, Centrul se ocupă de editarea de 
carte și de studii de specialitate, de realizarea de filme etnologice, de cercetări 
de teren și de organizarea de expoziții fotodocumentare (sub egida “Tradiția și 
creația populară în satul românesc contemporan – zona etnografică Dolj”), iar 
în Galeriile ”Cromatic” din subordinea sa organizează periodic expoziții de artă 
plastică, fotografică, precum și ateliere de creație pentru copii; 

14) Ansamblul ”Maria Tănase” Craiova – din subordinea UAT Municipiul Craiova, 
a fost înființat în anul 1992, și se bucură de prestigiu la nivel național și 
internațional, promovând cu succes folclorul oltenesc. Ansamblul cuprinde o 
secție de balet cu 22 de dansatori, de 13 instrumentiști și 12 interpreți.  

 
La acestea se adaugă o serie de unități mai mici, precum: Muzeul Teatrului Național 
”Marin Sorescu” Craiova, Colecția Muzeală a Mitropoliei Ortodoxe a Olteniei, Casa 
Memorială ”Elena Farago”, Casa Memorială ”Amza Pellea” Băilești etc. Numărul total 
de vizitatori înregistrați în muzeele din județ a scăzut cu 85,1%, în perioada 2007-2013, 
până la 151.478. Dintre aceștia, 95,8% (145.200) au fost reportați de muzeele din 
Craiova, iar 6.300 de cel din Calafat, acesta înregistrând, în același interval, o creștere 
de 50% a numărului de vizitatori, cu precădere după inaugurarea podului peste 
Dunăre. Scăderea numărului de vizitatori la muzeele din Craiova poate fi pusă pe 
seama lucrărilor de reabilitare a clădirilor-monument care le găzduiesc și a grădinii 
zoologice.  
 
Per ansamblu, cele 5 instituții de spectacol din județ au raportat în anul 2013, un 
număr de 1.641 de locuri în săli, 631 de spectacole organizate și 388.705 de spectatori 
și auditori. Față de anul 2007, se remarcă o creștere a numărului de locuri în săli de 
spectacol (prin mutarea Teatrului Colibri într-un sediu nou, mai spațios), a numărului 
de spectacole cu 1,9%, precum și a numărului de spectatori cu 332,2%, care poate fi 
pusă aproape în exclusivitate pe performanțele Ansamblului ”Maria Tănase”. Acesta 
a atras, în 2013, 300.000 de spectatori, de 10 ori mai mulți ca în 2007. Filarmonica și 
Opera au înregistrat, la rândul lor, o creștere semnificativă a numărului de 
reprezentații, ceea ce a atras și creșterea numărului de spectatori cu 89,3%, respectiv 
cu 20,2%. În schimb, numărul spectacolelor de teatru a scăzut, ca și numărul 
spectatorilor (-15,5%, în perioada 2007-2013).  
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Figura 91- Numărul de spectatori înregistrat de instituțiile culturale din județul Dolj, în perioada 2007-2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
La nivel județean mai funcționau, în 2013, 2 biblioteci universale, 27 specializate, 220 
de biblioteci școlare, 6 orășenești/municipale și 85 comunale. Față de anul 2007, 
numărul de biblioteci din județ a scăzut cu 38, pe fondul închiderii unor școli, dar și a 
unor biblioteci rurale, ca urmare a lipsei personalului, a dezinteresului autorităților 
locale sau a deficitului de resurse financiare. Acestea reuneau, în anul 2013, un fond 
de carte de 5,15 mil. volume și 125.242 de cititori activi (19% din populația stabilă a 
județului). Față de anul 2007, se constată o scădere a fondului de carte total cu 0,4% 
și a numărului de cititori cu 7,2%. Bibliotecile școlare și cele universitare continuă să 
concentreze cea mai mare parte a fondului de carte, 37,1%, respectiv 21,3% din total. 
Dintre bibliotecile universitare, se remarcă cea a Universității din Craiova, care 
dispune de un sediu modern, cu sală multimedia, de conferințe, centru de informare 
europeană, depozit de unicate, precum și de numeroase facilități digitale (baze de 
date full-text de carte și reviste).  
 
Cauzele acestui declin al activității bibliotecilor din județ sunt legate de dispariția unor 
unități școlare și rurale, scăderea populației școlare (cea mai mare pondere în totalul 
cititorilor), de scăderea interesului pentru cultura scrisă în favoarea surselor virtuale 
de informare, de condițiile precare oferite de unele biblioteci, de deficitul de personal, 
de lipsa resurselor financiare pentru achiziția de fond de carte etc.  
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Figura 92 - Numărul de cititori din bibliotecile existente în județul Dolj, pe tipuri, în perioada 2007-2013 

Sursa: INS, Baza de date TEMPO Online 
 
Comunele care nu dispuneau, conform datelor INS, de biblioteci în anul 2013 erau 
Afumați, Bârca, Brabova, Ciupercenii Noi, Drănic, Lipovu, Malu Mare și Poiana Mare. 
Bibliotecile rurale cele mai importante din perspectiva numărului de volume erau cele 
din Șimnicu de Sus, Plenița, Melinești, Ișalnița, Dioști, Daneți, Cetate, Călărași (peste 
30.000 de volume), iar din perspectiva numărului de cititori activi cele din Unirea, 
Sadova, Plenița, Melinești, Leu, Gighera, Cetate, Cerăt, Călărași, Amărăștii de Jos 
(peste 1.000). Totuși, 59,9% din fondul de carte și 44,5% dintre cititori erau concentrați 
în municipiul Craiova, principalul centru cultural al județului.  
 
De asemenea, în toate comunele din județ, inclusiv în mare parte din satele 
componente, au funcționat cămine culturale, foarte active în perioada comunistă, 
când acestea găzduiau cu regularitate spectacole. După 1989, multe dintre acestea au 
ajuns într-o stare avansată de degradare și nu mai au un program coerent de activități, 
multe fiind lipsite chiar și de personal. Totuși unele dintre aceste centre au fost 
reabilitate și/sau sunt foarte active în domeniul cultural (de ex. cele din Unirea, Celaru, 
Mischii, Maglavit, Pielești, Ișalnița, Călărași, Ostroveni, etc.), dispunând chiar și de 
ansambluri folclorice.  
 
După cum am indicat anterior, cele mai importante evenimente cultural-artistice 
organizate la nivelul județului, cu participare națională și internațională, sunt: 

 Festivalul concurs-național al interpreților cântecului popular românesc 
"Maria Tănase";  

 Festivalul ”Rapsozi din Oltenia”; 

 Festivalul Național de Romanțe ”Ioana Radu”; 

 Festivalul de Teatru "Shakespeare";  

 Festivalul de Colinde și Muzică Sacră;  

 Zilele Municipiului Craiova;  
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 Festivalul "Craiova Muzicală";  

 Festivalul "Elena Teodorini";  

 Alaiul datinilor strămoșești. 
 
Totuși, aceste evenimente rămân punctuale și nu sunt încadrate într-un calendar 
anual de manifestări, distribuit echitabil de-a lungul întregului an calendaristic și 
capabil să atragă un număr semnificativ de turiști și vizitatori, mai ales în contextul 
municipiul Craiova își propune să candideze la statutul de capitala europeană a culturii 
în anul 2021. În acest sens, a fost deja înființată o asociație care pregătește dosarul de 
candidatură și o strategie în acest sens și care a organizat o gală de lansare la Bruxelles.  
 
Un studiu realizat de Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii – 
”Vitalitatea Culturală a Orașelor în anul 2010” relevă faptul că municipiul Craiova 
ocupă doar locul 13 la nivel național, fiind depășit de toți competitorii săi importanți 
la statutul de capitala culturală europeană (Cluj-Napoca, Timișoara, Iași), cu excepția 
Aradului și Brașovului. Studiul subliniază faptul că orașul este un important centru 
cultural al părții de sud a României, are o infrastructură de profil bogată și 
diversificată, susținută cu fonduri publice generoase, o viață culturală activă (mai ales 
pentru spectacolele de teatru și filarmonică), dar este deficitar din perspectiva 
resurselor umane (elevi și studenți la școli și universități de profil), precum și a 
implicării sectorului ONG.  
 
Ultimii ani au marcat realizarea de investiții importante pentru reabilitarea clădirilor 
de patrimoniu și a instituțiilor culturale din subordinea Consiliului Județean Dolj, 
precum: consolidarea, restaurarea și modernizarea Secției de istorie și arheologie a 
Muzeului Olteniei – clădire, curte interioară, echipamente de protecție (POR 2007-
2013, 6,4 mil. Euro); consolidarea și restaurarea Muzeului de Artă – Palatul Jean Mihail 
– clădire, curte interioară, echipamente de protecție (POR 2007-2013, 7 mil. Euro); 
restaurarea și consolidarea Casei Băniei – expoziția permanentă de etnografie (1 mil. 
Euro, bugetul CJ Dolj); extinderea Secției de Istorie și Arheologie a Muzeului Olteniei, 
inclusiv laboratorul de restaurare și conservare (2,5 mil. Euro, bugetul CJ); restaurarea 
Secției de Științele Naturale a Muzeului Olteniei (1,2 mil. Euro, bugetul CJ și fonduri 
PHARE) etc. Acestora i se va adăuga în curând și Centrul Turistic Interactiv ”Constantin 
Brâncuși”, realizat cu fonduri POR 2007-2013. Proiectele derulate de alți actori de la 
nivel județean au vizat amenajarea unui nou sediu pentru Teatrul ”Colibri”; 
consolidarea și restaurarea Bisericii ”Sf. Nicolae – Amaradia” (Belivaca) (POR 2007-
2013); consolidarea și restaurarea unui imobil de patrimoniu al Arhiepiscopiei Craiovei 
(POR 2007-2013); De asemenea, municipalitatea craioveană a investit circa 11 mil. de 
Euro pentru revitalizarea centrului istoric al municipiului, care este monument istoric 
de importanță națională, precum și în reabilitarea Teatrului de Vară din Parcul 
Romanescu, investiții care vor fi continuate.  
 
Un potențial proiect de investiții pentru perioada 2014-2020 îl constituie expoziția de 
bază a Secției de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei din Craiova, cu lucrări care să 
cuprindă holul principal, lapidarium-ul, subsolul, etajul și mansarda, pentru 
diversificarea activităților culturale găzduite de clădire (proiecții de filme, info-chioșc, 
săli de expunere cu facilități multimedia, atelier de pedagogie muzeală etc.). 
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O altă propunere de proiect vine să rezolve problema lipsei acute de spații de 
depozitare a operelor de artă din județ, prin amenajarea unui laborator de restaurare 
în podul Muzeului de Artă, pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural 
găzduit de clădire.  
 
Nu în ultimul rând, după cum a fost deja menționat în celelalte subcapitole, o altă idee 
de proiect pentru programul Interreg vizează restaurarea Casei ”Dianu” din Craiova și 
a culelor din Brabova și Cernătești, în vederea includerii lor într-un circuit cultural-
turistic transfrontalier.  
 

2.14. Capacitate administrativă 
 

2.14.1 Administrația publică locală 
 
Consiliului Județean, ca autoritate a administrației publice locale, funcționează pe 
baza principiilor cuprinse în art.120-122 din Constituția României și a Legii nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată. 
 
Potrivit art.122 alin.1 din Constituție, Consiliului Județean este autoritatea 
administrației publice pentru coordonarea activității consiliilor comunale și 
orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. 
 
Potrivit art. 91(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de 
atribuții: 
a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului 
județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților 
comerciale și regiilor autonome de interes județean; 
b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului; 
c) atribuții privind gestionarea patrimoniului județului; 
d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională; 
f) alte atribuții prevăzute de lege. 
 
Președintele consiliului județean răspunde de buna funcționare a aparatului de 
specialitate pe care îl conduce și coordonează. În activitatea sa, Președintele 
Consiliului Județean Dolj este sprijinit de Cabinetul Președintelui, compartiment 
distinct format din 3 posturi de consilier cu atribuții stabilite prin dispoziția acestuia. 
 
Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Dolj este subordonat Președintelui 
acestuia. 
 
Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin, aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Dolj este structurat astfel: 
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Persoană/Serviciu Servicii în subordine Compartimente în subordine 

Administrator public - Serviciul Programe Locale, 
Relații cu Presa, Imagine și 
ONG-uri 
 

- Compartimentul Relații cu 
Presa;  
- Compartimentul Relații cu 
ONG-urile și Programe 
finanțate din bugetul județean. 

- Serviciul Organizare 
Resurse Umane 

- Compartimentul Organizare 
- Compartimentul Resurse 
Umane, Personal, Salarizare 

- Serviciul Administrare și 
Exploatare Domeniu Public 
și Privat al Județului 

- Compartimentul Domeniu 
Public 
- Compartimentul Domeniu 
Privat 

- Biroul Coordonare și 
Monitorizare Instituții 
Subordonate. 

 

Compartiment 
prevenire și protecție 

  

Compartimentul 
managementului 
calității 

  

Serviciul achiziții 
publice 

  

Direcția Afaceri 
Europene, Dezvoltare 
Regionala, Proiecte cu 
Finanțare 
Internațională-  

- Serviciul Dezvoltare 
Regionala, Proiecte cu 
Finanțare Internațională 

- Compartimentul Relații 
Internaționale, Inițiere și 
Promovare Proiecte cu 
Finanțare Internațională;  
- Compartimentul 
Implementare, Monitorizare și 
Evaluare Proiecte cu Finanțare 

-  Serviciul Administrarea 
ariei protejate ”Coridorul 
Jiului” 

 

- Biroul Asistență Tehnică 
pentru Proiecte cu Finanțare 
Internațională ale 
Autorităților Publice Locale 

 

- Biroul Relații cu Publicul - 
ATOP 

 

- Compartimentul 
Parteneriat Public-Privat 

 

- Unitatea de Implementare 
a Proiectului 
”Managementul Integrat al 
Deșeurilor” 
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Biroul Audit Public 
Intern 

  

Secretar  
 

- Serviciul Juridic, 
Administrație Locală 
 

 

-Serviciul Coordonare 
Consilii Locale, Secretariat 
Administrativ 

- Compartimentul Coordonare 
Protecție Socială;  
- Compartimentul Secretariat- 
Administrativ 

Vicepreședinte  Direcția 
Economică 

- Serviciul Financiar 
Contabilitate 

 

 

- Serviciul Buget Venituri Compartimentul Venituri 

- Serviciul Prognoze, 
învățământ preuniversitar, 
Sănătate 

Compartimentul învățământ 
preuniversitar, Sănătate 

- Compartimentul 
Informatica 

 

Vicepreședinte  
Direcția Tehnică, 
Urbanism și Amenajare 
teritoriului 

- Direcția Tehnică; 
Serviciul Tehnic 
 

- Compartimentul Autoritatea 
Județeană de Transport 
- Compartimentul Investiții 
Lucrări Publice;  
- Compartimentul Modernizări 
și Reabilitări Drumuri și Poduri 
Județene;  
- Compartimentul Tehnic, 
Energetic și Utilități Publice 
(ULM) 

Direcția Urbanism - Serviciul 
Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului 

- Compartimentul Avizări 
Documentații Urbanism, 
Emitere Certificate Urbanism și 
Cadastru;  
- Compartimentul de Protecția 
Mediului;  
- Compartimentul de 
Autorizarea Construcțiilor;  
- Compartimentul de Control 
Privind Disciplina în Construcții 
și Urbanism, Regularizări de 
Taxe de Autorizare și Bancă de 
Date Urbane 
- Compartimentul GIS, Cadastru 
și Gestiunea Localităților 

Sursa: http://www.cjdolj.ro/regulamente.html 
 
Consiliul Județean Dolj este alcătuit din 36 de consilieri județeni aleși prin vot universal 
și liber exprimat al cetățenilor județului Dolj (rezultat la alegerile locale din 2012). 
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La nivelul Consiliului Județean Dolj există șase comisii de specialitate: 
1. Studii, prognoze social-economice, buget finanțe, administrarea domeniului 

public și privat al Județului Dolj 
2. Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția 

mediului, monumente istorice 
3. Amenajarea și dezvoltarea rurală, servicii publice și comerț 
4. Activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, tineret și sport 
5. Administrație publică locală, apărarea ordinii publice, relații cu societatea 

civilă, relații străine 
6. Protecția socială, protecția copilului, juridic 

 
În subordinea Consiliului județean Dolj există următoarele instituții: Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului, RA Aeroportul Craiova, două 
muzee (Muzeul de artă și Muzeul Olteniei), Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională, Camera Agricolă Dolj, Școala Populară de Arte și Meserii ”Cornetti”, 
Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj, SC Lucrări Drumuri și Poduri Dolj, Direcția 
Publică Comunitară de Evidența Persoanelor Dolj, SC Parc Turism SA, SC Parc Industrial 
Craiova SA, Clubul Sportiv Știința ”U” Craiova, Biblioteca Județeană ”Alexandru și 
Aristia Aman”, Centrul Militar Zonal, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
”Oltenia”, patru unități de învățământ (Școala Gimnazială Specială ”Sf. Mina”, Școala 
Gimnazială Specială ”Sf. Vasile”, Școala Profesională Specială Craiova și Liceul 
Tehnologic Special Turculeanu Ion Beethoven) și nouă unități sanitare (Spitalul de 
Pneumoftiziologie Leamna, Spitalul Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” 
Dăbuleni, Unitățile Medico-Sociale Plenița, Bechet, Melinești, Sadova, Amărăștii de 
Jos, Cetate și Brabova.  
 
Consiliul județean Dolj are în implementare două proiecte finanțate prin POS Mediu: 
Plan de management integrat, informare și conștientizare pentru ariile ROSCI0045, 
ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 SI 2391 și Sistem de management integrat al deșeurilor 
în județul Dolj.  
 
Prin Programul Operațional Regional, Consiliul Județean Dolj a contractat , din care 
două proiecte au fost finalizate și restul sunt în implementare. Astfel, trei proiecte au 
fost finanțate prin Axa 2: Reabilitarea și modernizarea DJ 606, Craiova (DN65)-limita 
județului Mehedinți (finalizat), Reabilitarea și modernizarea DJ652:Dn65-Lactita-
Cosoveni-Ghindeni-DN55, județul Dolj (finalizat),  Reabilitare și modernizare DJ651, 
tronsonul Segarcea-Cârna (Dunăreni), județul Dolj, un proiect a fost contractat pe Axa 
3: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echipare Ambulatoriului de Specialitate 
al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova și patru proiecte au fost contractate 
pe Axa 5: Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail – Muzeul de Artă Craiova, 
Consolidare, restaurare și modernizare la secția de istorie – arheologie a Muzeului 
Olteniei Craiova, Centru internațional Constantin Brâncuși – Centru turistic interactiv, 
Centru turistic pentru agrement și sport. 
 
Prin Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice au fost contractate 
trei proiecte: Implementarea unui sistem integrat de e-administrație la nivelul CJ Dolj 
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și a unor UAT-uri din județul Dolj, Sistem informatic geografic de management agricol 
la CJ Dolj și UAT-uri, Sistem informatic integrat privind gospodăriile și exploatațiile 
agricole din Județul Dolj. 
 
Din perspectiva dotărilor, CJ Dolj dispune de 7 server, 116 PC-uri, 14 imprimante, de o 
rețea client-server, cu switch-uri cu și fără management, acces la Internet la bandă 
largă, licențe și aplicații informatice pentru contabilitate/buget, managementul 
documentelor, resurse umane, salarizare, impozite și venituri.  
 
Totuși, la nivelul instituției se remarcă necesitatea unui sistem standardizat de 
arhivare a informațiilor/documentelor de specialitate pe suporturi convenționale. De 
asemenea, se resimte necesitatea dezvoltării/ implementării unei aplicații informatice 
de tip umbrelă care să colecteze și să gestioneze informațiile financiare din Consiliul 
Județean Dolj și din instituțiile subordonate. Pentru a asigura sustenabilitatea acesteia 
cu resursele umane existente, aplicația se va utiliza în regim de ERP, după 
desfășurarea unui training. Generarea de rapoarte manageriale regulate și puncte de 
vedere diferite constituie un fundament pentru elaborarea unor decizii economice și 
de strategie la nivel local și central, având simultan atât perspectiva de ansamblu. cât 
și pe cea particularizată. Aceasta va permite publicarea prin intermediul unui portal a 
măsurilor/ valorilor identificate. 
 

2.14.2 Bugetele locale 
 
 
UAT-urile din județul Dolj au dispus, la nivelul anului 2014, de un buget total de 
1.432,34 mil. Lei, dintre care 16,6% i-a revenit Consiliului Județean Dolj, 47,7% 
municipiilor, 4,3% orașelor, iar restul de 31,4% comunelor. Față de anul 2007, se 
constată o creștere în termeni nominali a bugetelor cu 43,8%, resimțită la nivelul 
tuturor categoriilor de UAT din județ.  
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Figura 93 - Evoluția bugetelor totale ale UAT din județul Dolj (mil. lei), pe categorii, în perioada 2007-2014 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice 
 

Pe surse, 41,4% din veniturile UAT din județ erau asigurate, în anul 2014, din venituri 
proprii, 38,5% din cote defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate, pentru drumuri, pentru echilibrarea bugetelor locale sau pentru 
dezvoltarea infrastructurii sportive, 11,6% din subvenții, 7,8% din sume primite de la 
U.E. și 0,7% din alte venituri. Față de anul 2007, se remarcă menținerea ponderii 
veniturilor proprii, creșterea celor din fonduri europene și scăderea contribuției 
sumelor defalcate din TVA și a subvențiilor.  
 

 
Figura 94 - Structura veniturilor totale ale UAT din județul Dolj, pe surse, în perioada 2007-2014 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice 
 
Cheltuielile totale ale UAT din județul Dolj s-au ridicat, la nivelul anului 2014, la 
1.375,49 mil. lei, în creștere nominală cu 38,6% față de anul 2007, rezultând un 
excedent bugetar de 56,85 mil. lei. Pe titluri de cheltuieli, cele mai mari sume au fost 
alocate plății personalului (35,9%), bunurilor și serviciilor (19,2%), proiectelor cu 
finanțare europeană (13,5%) și cheltuielilor de capital (13,2%). Față de anul 2007, se 
constată o creștere la majoritatea titlurilor de cheltuieli, exceptând subvențiile și 
costurile cu asistența socială, pentru care condițiile de acordare s-au înăsprit.  
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Figura 95 - Structura cheltuielilor totale ale UAT din județul Dolj (mil. lei), pe titluri , în perioada 2007-2014 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice 
 
Analiza pe părți și capitole de cheltuieli indică o pondere mai ridicată a cheltuielilor cu 
învățământul (30,8% din total), transporturile (16,7%), serviciile publice generale 
(13,4%), serviciile și dezvoltarea publică și mediul (13,3%), respectiv asistența socială 
(10,9%). Față de anul 2007, se constată o creștere a ponderii cheltuielilor cu cultura, 
recreerea și religia, cu sănătatea, cu serviciile, dezvoltarea publică și mediul, respectiv 
cu transporturile, în defavoarea celor cu învățământul, cu asistența socială și cu 
energia. Totuși, trebuie menționate ca aceste modificări în structura cheltuielilor au 
fost, în mare măsura, influențate de modificări ale legislației cu privire la bugetele 
locale de la nivel național, de ex. măsura de reducere a salariilor din sistemul public cu 
25% în 2010.  
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Figura 96 - Structura cheltuielilor totale ale UAT din județul Dolj (mil. lei), pe părți și capitole, în perioada 2007-
2014 

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice 
 
UAT care au dispus, la nivelul anului 2014, de cele mai mari bugete au fost cele care 
fie realizează venituri proprii importante, fie au atras fonduri europene substanțiale, 
respectiv: Craiova (625,5 mil. lei, 43,7% din total județean), Băilești (33,9 mil. lei), 
Filiași (25,5 mil. lei), Calafat (24,3 mil. lei), Segarcea (15,8 mil. lei), Dăbuleni (14,8 mil. 
lei), Poiana Mare (10,8 mil. lei), Brădești (10,6 mil. lei), Ișalnița (10,6 mil. lei), Urzicuța 
(9,4 mil. lei), Melinești (9,1 mil. lei), Malu Mare (9, 1 mil. lei), Cetate (9 mil. lei) și Podari 
(8,9 mil. lei). Totuși, exceptând centrele urbane, acest clasament variază substanțial 
de la un an la altul, funcție de veniturile atrase din alte surse decât cele proprii. 
Comunele cu cele mai mici bugete (sub 2 mil. lei) erau: Botoșești-Paia, Catane, 
Cioroiași, Dobrotești, Ghindeni, Giubega, Gogoșu, Izvoare, Măceșu de Sus, Seaca de 
Pădure, Secu, Siliștea-Crucii și Verbița.  
 
Din perspectiva veniturilor proprii, UAT care au colectat, în anul 2014, cele mai 
importante sume sunt cele care au activitate economică mai intensă: Craiova (305,5 
mil. lei, 51,5% din total județean), Calafat (12,1 mil. lei), Segarcea (10,1 mil. lei), Băilești 
(9,7 mil. lei), Filiași (8,8 mil. lei), Ișalnița (6,5 mil. lei), Cârcea (6,3 mil. lei), Pielești (5,8 
mil. lei), Dăbuleni (5,3 mil. lei), Podari (4,4 mil. lei), Poiana Mare (4,3 mil. lei) și Malu 
Mare (4,2 mil. lei). Cu toate acestea, singurele UAT în care ponderea veniturilor proprii 
în totalul veniturilor la bugetul local au fost mai mari de 50% erau: Cârcea (78%), 
Pielești (77%), Ghercești (72%), Segarcea (64%), Almăj (63%), Ișalnița (61%) și Giubega 
(52%), restul asigurându-și cheltuielile curente și investițiile cu precădere din alte 
surse. La polul opus, regăsim comune care realizează venituri proprii mai mici de 
500.000 lei/an: Secu, Pleșoi, Gogoșu, Botoșești-Paia. Acestea din urmă sunt 
dependente de transferurile de la nivelurile teritoriale superioare și au resurse extrem 
de limitate pentru realizarea de investiții, întâmpinând probleme chiar și cu asigurarea 
cheltuielilor curente.  
 
În ceea ce privește sumele cheltuite de UAT din județ cu proiectele cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile din perioada de post-aderare, în perioada 2009 
(primul an în care au fost reflectate în statistici ca titluri de cheltuieli) - 2014, se 
remarcă următoarele U.A.T.: CJ Dolj (201,3 mil.lei), Craiova (405,2 mil. lei), Băilești 
(22,8 mil. lei), Bistreț (16 mil. lei), Murgași (15,8 mil. lei), Goicea (15,3 mil. lei), 
Drăgotești (13,9 mil. lei), Orodel (13,9 mil. lei), Goiești (12,8 mil.), Verbița (11,2 mil. 
lei), Grecești (11 mil. lei), Teslui (10,4 mil. lei), Celaru (10,1 mil. lei), Argetoaia (9,9 mil. 
lei), Bârca (9,9 mil. lei), Vârvoru de Jos (9,3 mil. lei), Plenița (9,3 mil. lei), Ghidici (8,7 
mil. lei), Urzicuța (5,8 mil. lei), Negoi (5,5 mil. lei), Melinești (5,1 mil. lei), Dioști (4,9 
mil. lei), Perișor (4,8 mil. lei), Caraula (4,5 mil. lei), Filiași (4,4 mil. lei), Mischii (4,3 mil. 
lei), Malu Mare (3,6 mil. lei), Brădești (3,5 mil. lei), Carpen (2,8 mil. lei). Aceste finanțări 
nerambursabile, în ciuda unor dificultăți de implementare a proiectelor în cauză, au 
reprezentat un beneficiu important pentru respectivele comunități, în condițiile în 
care bugetele proprii și transferurile de la bugetul de stat și județean nu puteau 
asigura realizarea respectivelor investiții.  
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Pe de altă parte, în județ există și UAT care nu au cheltuit sume cu proiecte europene, 
precum Calafat și Segarcea, care au beneficiat însă de finanțări în cadrul structurilor 
de tip ADI pentru apă și canalizare sau managementul integrat al deșeurilor, Afumați, 
Amărăștii de Sus, Apele Vii, Botoșești-Paia, Braloștița, Bratovoiești, Breasta, Bulzești, 
Calopăr, Castranova, Catane, Călărași, Cerăt, Cernătești, Cioroiași, Cârcea, Cârna, 
Coșoveni, Coțofenii din Dos, Daneți, Desa, Dobrești, Dobrotești, Drănic, Galicea Mare, 
Galiciuica, Ghercești, Ghindeni, Gighera, Giubega, Gângiova, Izvoare, Întorsura, Leu, 
Lipovu, Maglavit, Mârșani, Moțăței, Ostroveni, Pielești, Pleșoi, Poiana Mare, Radovan, 
Rast, Robănești, Rojiște, Sadova, Sălcuța, Scăiești, Secu, Siliștea Crucii, Sopot, Șimnicu 
de Jos, Teasc, Terpezița, Țuglui, Unirea, Valea Stanciului, Vela, Vârtop. Cauzele aceste 
stări de fapt sunt multiple: imposibilitatea acoperirii cheltuielilor cu pregătirea și 
implementarea proiectelor, inclusiv cu cofinanțarea lucrărilor, lipsa personalului de 
specialitate, dezinteresul autorităților locale, respingerea sau trecerea pe lista de 
rezervă a unor proiecte depuse etc.  
 
Banca Mondială a elaborat o metodologie de estimare a sustenabilității financiare 
pentru fiecare UAT din România, plecând de la premisa simplă că un UAT nu ar trebui 
să își asume pe o perioadă de implementare investiții de capital cu o valoare mai mare 
decât 30 %1 din veniturile non-alocate (non-earmarked revenues) pentru cheltuieli de 
capital. Veniturile alocate (earmarked revenues) sunt acele venituri care trebuie să fie 
cheltuite cu un anumit scop – de exemplul salariile profesorilor. Cheltuielile de capital 
reprezintă, în general, cheltuieli care nu sunt recurente, cum ar fi investițiile în 
infrastructură. Veniturile non-alocate sunt venituri care pot fi cheltuite de către 
autoritățile publice după voința lor proprie, în limitele legii. Veniturile non-alocate au 
fost calculate pe baza următoarei formule: 
 

Venituri Non-Alocate = (Venituri Proprii) + (Cota Defalcată din Impozitul pe 
Venit) + (Sume Non-Alocate) + (Alte Venituri) 

Bugetul operațional propus, conform acestei metodologii, pentru perioada de 
implementare 2014-2023 pentru fiecare localitate din județul Dolj este inclus în 
tabelul de mai jos: 
 

Localitate Euro Localitate Euro Localitate Euro 

Băilești 10.317.306 Coșoveni 1.358.082 Murgași 1.380.996 

Calafat 14.605.965 Coțofenii din 
Dos 

1.188.289 Negoi 925.849 

Craiova 302.685.495 Coțofenii din 
Fata 

1.107.070 Orodel 1.784.109 

Bechet 3.364.466 Daneți 2.538.680 Ostroveni 2.178.253 

Dăbuleni 6.187.031 Desa 1.577.084 Perișor 1.844.928 

Filiași 9.077.214 Dioști 1.250.001 Pielești 5.329.789 

Segarcea 6.917.953 Dobrești 933.159 Piscu Vechi 1.036.640 

                                                        
1  Valoarea de 30% din veniturile non-alocate a fost obținută în urma analizei făcute pe execuția 
bugetară a UAT-urilor din România pe perioada 2008-2012 și identificarea ponderii investiților de 
capital în veniturile non-alocate ale acestor UAT-uri. De asemenea au fost luate în considerare exemple 
similare din alte țări. 
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Afumați 1.520.874 Dobrotești 1.002.692 Plenița 2.904.968 

Almăj 1.643.714 Drăgotești 3.151.288 Pleșoi 618.476 

Amărăștii 
de Jos 

2.434.752 Drănic 1.619.956 Podari 5.527.932 

Amărăștii 
de Sus 

1.109.562 Fărcaș 1.163.465 Poiana Mare 4.942.362 

Apele Vii 1.010.392 Galicea Mare 1.826.095 Predești 1.199.836 

Argetoaia 2.971.678 Galiciuica 846.859 Radovan 1.390.766 

Bârca 1.958.324 Ghercești 1.575.577 Rast 1.747.298 

Bistreț 3.282.062 Ghidici 1.382.324 Robănești 1.151.335 

Botoșești-
Paia 

751.366 Ghindeni 825.248 Rojiște 982.003 

Brabova 929.255 Gighera 1.479.131 Sadova 2.764.891 

Brădești 2.891.012 Gângiova 1.593.614 Sălcuța 1.329.562 

Braloștița 1.530.604 Giubega 1.188.599 Scăești 913.944 

Bratovoești 1.322.307 Giurgița 1.585.921 Seaca de 
Câmp 

971.059 

Breasta 2.006.562 Gogoșu 495.204 Seaca de 
Pădure 

868.840 

Bucovăț 2.105.076 Goicea 1.460.593 Secu 625.303 

Bulzești 1.174.223 Goiești 3.823.008 Siliștea Crucii 802.014 

Călărași 2.230.922 Grecești 1.950.330 Șimnicu de 
Sus 

2.683.644 

Calopăr 1.793.271 Întorsura 937.313 Sopot 1.169.762 

Caraula 1.115.539 Ișalnița 11.165.901 Tălpaș 653.744 

Cârcea 5.120.401 Izvoare 703.407 Teasc 1.461.377 

Cârna 712.457 Leu 2.364.555 Terpezița 1.232.278 

Carpen 1.303.029 Lipovu 1.246.395 Teslui 1.176.754 

Castranova 1.493.983 Măceșu de 
Jos 

813.318 Țuglui 1.241.208 

Catane 938.867 Măceșu de 
Sus 

951.676 Unirea 1.703.398 

Celaru 3.519.675 Maglavit 2.180.970 Urzicuța 1.689.199 

Cerăt 1.415.082 Malu Mare 4.189.210 Valea 
Stanciului 

2.298.766 

Cernătești 1.241.214 Melinești 2.484.996 Vârtop 769.759 

Cetate 2.620.454 Mârșani 2.820.305 Vârvoru de 
Jos 

1.729.676 

Cioroiași 952.018 Mischii 1.391.454 Vela 1.115.859 

Ciupercenii 
Noi 

2.418.445 Moțăței 2.964.038 Verbița 756.727 

Sursa: calculele Băncii Mondiale 
 
După cum se poate observa, cel mai mare buget operațional este prevăzut pentru 
municipiul Craiova (peste 300 mil. euro). Pentru restul localităților bugetele sunt sub 
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15 mil. Euro. Se remarcă faptul că există comune, precum Ișalnița care are un buget 
operațional mai mare decât localitățile urbane: Băilești, Filiași, Segarcea, Dăbuleni și 
Bechet. De asemenea, se poate observa faptul că sunt localități rurale cu un buget 
operațional mai mare decât cel al orașului Bechet (3,4 mil. euro). Acestea sunt Podari, 
Pielești, Cârcea, Poiana Mare, Malu Mare, Goiești și Celaru. Cel mai mic buget 
operațional se înregistrează în cazul localității Gogoșu cu aproximativ 500.000 de euro. 
Merită menționat și faptul că 24 de comune au un buget operațional sub 1 mil. de 
euro și 51 de comune între 1-2 mil euro. 
Pentru Consiliul Județean Dolj bugetul operațional aferent perioadei 2014-2020 a fost 
stabilit la peste 82 mil. Euro.  
 

 
Figura 97 - Bugetul operațional al UAT din județul Dolj, pentru perioada 2014-2023 

Sursa: Planșă proprie elaborată pe baza datelor puse la dispoziție de Banca Mondială 
 
Utilitatea practică a bugetelor operaționale constă din utilizarea lor ca elemente de 
orientare pentru ierarhizarea proiectelor de investiții la nivelul administrațiilor publice 
locale. Astfel, bugetul total de investiții al acestora pentru perioada 2014-2022 nu ar 
trebui să depășească bugetul operațional calculat de Banca Mondială, pentru a evita 
apariția unor probleme de flux de numerar sau de acoperire a costurilor de utilizare și 
mentenanță. Evident, aceste investiții se referă la doar cele care au UAT ca și 
beneficiar și nu la cele implicate prin alte entități administrative (de tipul ADI, GAL, 
FLAG, Consiliul Județean etc.),  chiar dacă respectivele proiecte sunt localizate în 
respectiva comunitate.  
 
În perioada de programare 2007-2013, Consiliul Județean Dolj și instituțiile 
subordonate acestuia au fost unele dintre cele mai performante din țară la atragerea 
de finanțări nerambursabile, după cum indică tabelul de mai jos: 
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Denumirea proiectului 
Programul de 

finanțare 
Valoarea totală a 
proiectului (Euro) 

1. „Reabilitarea si modernizarea 
DJ652(DN65) – Lăcrița – Coșoveni – 
Ghindeni – DN55, județul Dolj” 

POR 2007-2013 6.110.269 

2.„ Reabilitarea și modernizarea DJ 561, 
tronsonul Segarcea – Cârna (Dunăreni),  
județul Dolj”, 

POR 2007-2013 10.832.144 

3.„Reabilitarea și modernizarea DJ 606, 
Craiova (DN65) – limita județului 
Mehedinți 

POR 2007-2013 20.405.982 

4.“Consolidare, restaurare și 
modernizare la Secția de Istorie-
Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova” 

POR 2007-2013 6.362.695 

5.“Consolidare, restaurare Palatul Jean 
Mihail – Muzeul de Arta Craiova 

POR 2007-2013 6.986.811 

6. „Îmbunătățirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaționale 
pentru intervenții în situații de urgență 
în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, 

POR 2007-2013 12.172.811 

7.”Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea și echiparea ambulatoriului 
de specialitate al Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Craiova” 

POR 2007-2013 8.215.795 

8. „Extinderea dotării cu echipamente a 
bazelor operaționale pentru intervenții 
în situații de urgență în Regiunea Sud-
Vest Oltenia” 

POR 2007-2013 5.265.793 

9.”Reabilitarea infrastructurii de acces 
către punctul de trecere a frontierei 
Bechet – Oriahovo – DJ 561 B tronson I, 
județul Dolj (și strada Str. Tsanko 
Tsekovski, municipiul Mizia)” 

POCT RO-BG 2007-
2013 

5.972.278 

10. ”Centru de Coordonare și Conducere 
a Intervenției  în caz de Dezastre în zona 
transfrontalieră” 

POCT RO-BG 2007-
2013 

5.638.009 

11. ”Centru Transfrontalier de Informații 
și Comunicații Dolj – Vratsa” 

POCT RO-BG 2007-
2013 

3.280.443 

12. „Extinderea și modernizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Dolj”. 

POS MEDIU 2007-
2013 

185.845.039 

13. „Sistem de management integrat 
al deșeurilor în județul Dolj” 

POS MEDIU 2007-
2013 

50.000.000 

14. ”Plan de management integrat,  
informare și conștientizare pentru ariile 
ROSCI0045, ROSPA0023, ROSPA0010, 
IV.33 ȘI 2391” 

POS MEDIU 2007-
2013 

1.962.444 
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15. „Reabilitarea infrastructurii de 
mișcare a Aeroportului Craiova” RA 
Aeroportul Craiova, cu sprijinul 
Consiliului Județean Dolj”  

POS TRANS 2007-
2013 

17.640.648 

16. ”Centru Turistic pentru Agrement si 
Sport” 

POR 2007-2013 3.841.865 

17. Centrul Internațional Constantin 
Brâncuși – Centru Turistic Interactiv 

POR 2007-2013 6.975.826 

18. ”Optimizarea capacității de 
intervenție în situații de urgență în 
Regiunea Sud” 

POR 2007-2013 6.339.200 (LEI) 

19. ”Sistem informatic integrat privind 
gospodăriile și exploatațiile agricole din 
Județul Dolj“ 

POS CCE 2007-2013 6.731.092 (LEI) 

20. ”Implementarea unui sistem 
integrat de e-administrație la nivelul CJ 
Dolj și a unor UAT-uri din județul Dolj“, 

POS CCE 2007-2013 6.733.625 (LEI) 

21. ”Sistem informatic geografic de 
management agricol la CJ Dolj și UAT-
uri“ 

POS CCE 2007-2013 6.685.986 (LEI) 

 

2.14.4 Structuri asociative ale administrație publice locale 
 
Pe teritoriul județului Dolj au fost constituite trei Asociații de dezvoltare 
intercomunitară: ADI Sud-Vest Oltenia, ADI de gestionare a deșeurilor ECODOLJ și ADI 
Oltenia. 
 
ADI Sud-Vest Oltenia a fost constituită în data de 8 aprilie 2008, cu scopul de a fost 
solicita finanțare nerambursabilă pentru achiziționarea în comun a echipamentelor 
pentru intervenții în situații de urgență și a furniza în comun serviciul public de 
intervenții în situații de urgență la nivelul întregii regiuni. Această asociație este 
formată din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. 
 
Ca urmare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a implementat 
trei proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional, Axa 3: 

- Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 
intervenții în situații de urgență în regiunea Sud-Vest Oltenia, în valoare totală 
de 51.125.806,71 lei. Prin proiect s-au achiziționat 44 echipamente specifice 
pentru intervenții în situații de urgență. 

- Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-
Vest Oltenia, în valoare de 6.339.199,99 lei. Prin proiect se vor achiziționa 10 
echipamente specifice pentru intervenții în situații de urgență. 

- Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în 
situații de urgență în regiunea Sud-Vest Oltenia, în valoare totală de 
22.116.330 lei. Prin proiect s-au achiziționat 10 echipamente specifice pentru 
intervenții în situații de urgență. 
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Asociația de dezvoltare intercomunitară de gestionare a deșeurilor ECODOLJ a fost 
înființată la sfârșitul anului 2009 și este formata din toate cele 112 unități 
administrativ - teritoriale ale județului Dolj, inclusiv Județul Dolj, având ca obiect de 
activitate serviciile de utilități publice, ca persoană juridică de drept privat, cu statut 
de utilitate publică. Asociația este constituită în scopul înființării, organizării, 
reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun, pe raza de 
competență a unităților administrativ-teritoriale membre a activităților serviciului de 
salubrizare, prevăzute de Legea 101/2006. 
  
Scopul Asociației este promovarea și reprezentarea intereselor unităților 
administrativ-teritoriale membre, în legătură cu:  

- promovarea, finanțarea și implementarea în comun a Proiectului "Sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Dolj", cu asistență financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul Operațional 
Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, Domeniul major de Intervenție 1 
"Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea 
infrastructurii de management a deșeurilor";  

- gestionarea în comun a activităților de salubrizare; 
- înființarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finanțarea, 

monitorizarea și controlul furnizării/prestării activităților;  
- funcționarea, administrarea și exploatarea în comun a sistemelor de utilități 

publice aferente activităților;  
- realizarea în comun a proiectelor de investiții publice pentru reabilitarea, 

modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
activităților, pe baza unei strategii locale comune de dezvoltare a activităților 
și a sistemelor de utilități publice aferente, aprobată la nivelul fiecărei unități 
administrativ-teritoriale membre prin hotărâri ale autorităților (inclusiv 
activitățile de exploatare a stațiilor de transfer/sortare/compostare construite 
prin Proiect, precum și transportul deșeurilor de la acestea la depozitul 
conform). 

 
ADI Oltenia a fost constituită în 2007 și este formată din 102 unități administrativ 
teritoriale din județele Dolj și Gorj. Această asociație a fost constituită în scopul 
reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării 
în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a 
unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor 
proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, 
modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente 
serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului. Modalitatea de gestiune a 
Serviciului este gestiunea delegată, realizată în baza Contractului de delegare a 
gestiunii nr. 122/12.05.2009 atribuit direct Operatorului Regional S.C. Compania de 
Apă Oltenia S.A., al cărui capital social este deținut integral de unități administrativ-
teritoriale membre ale Asociației. 
 
În prezent ADI Oltenia este beneficiară a proiectului „Extinderea și modernizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dolj”, finanțat din Fondul de Coeziune, 
prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 1 și cuprinde investiții 
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pentru reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
localitățile: Craiova, Calafat, Băilești, Filiași, Segarcea, Dăbuleni, Bechet, Poiana Mare 
și Călărași, însumând o populație de aproximativ 390.000 locuitori din județul Dolj. 
 
 

 
Figura 98 - Structurile asociative de tip GAL și FLAG din județul Dolj, în anul 2015 

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor MADR 
 
Conform datelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la nivelul județului Dolj 
au fost înființate, în perioada 2007-2013, 4 structuri asociative de tip GAL (Grup de 
Acțiune Locală) și una de tip FLAG (Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit). Acestea au 
beneficiat de finanțare din PNDR 2007-2013 pentru elaborarea de strategii de 
dezvoltare comună, precum și implementarea de proiecte incluse în acestea, de către 
beneficiari publici sau privați, pe baza unor apeluri de propuneri și proceduri de 
selecție stabilite la nivelul acestora.  
 
Fiecare dintre cele 4 grupuri de acțiune locală a avut un buget de circa 3 mil. Euro din 
care au fost finanțate proiecte ce au vizat activități de formare/instruire, de sprijinire 
a instalării tinerilor fermieri, de modernizare a exploatațiilor agricole, de sprijinire a 
fermelor de semi-subzistență, de încurajare  a turismului și a meșteșugurilor, de 
renovare a satelor, de cooperare, de funcționare a structurii asociative etc. De 
asemenea, grupul de acțiune locală pescăresc a finanțat proiecte de consolidare a 
competitivității zonelor pescărești, de valorificare a produselor din pește, de 
dezvoltare a infrastructurii și serviciilor turistice, de protecție a mediului, de 
diversificare a activităților economice din respectivele zone etc.  
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Chiar dacă au finanțat proiecte de mică amploare, GAL și FLAG din județ s-au dovedit, 
în general, un succes în materie de structuri asociative între UAT, inclusiv cu 
participarea mediului privat, și de implementare a unei strategii comune de 
dezvoltare, care trebuie continuat în următoarea perioadă de programare.  
 

2.14.5. Cooperarea transfrontalieră 
 
O parte dintre localitățile din partea de sud-vest a județului face parte din 
Euroregiunea „Dunărea 21”, înființată în anul 2002. Aceasta cuprinde așezări urbane 
și rurale din zonele riverane Dunării, din România (orașul Calafat, comunele Poiana 
Mare, Desa, Cetate și Ciupercenii Noi), Bulgaria (orașul Vidin și localitățile Rujniti, 
Macriș, Belogradcic, Lom, Kula, Dimovo și Novo Selo) și Serbia și Muntenegru (orașul 
Zaicear și localitățile Sokobania, Kladovo, Bolivat, Kniajevat, Bor, Negotin și 
Madanpec). 
 
De asemenea, județul Dolj face parte din aria eligibilă a Programului de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria. În perioada 2007-2013, acesta a finanțat 
numeroase proiecte de cooperare între actorii publici, privați și non-guvernamentali 
de pe cele două maluri ale Dunării, printre cei mai activi beneficiari din județ aflându-
se Consiliul Județean Dolj, ISU ”Oltenia” Dolj, Primăria Bechet, AROTT, ARIES Oltenia, 
Universitatea din Craiova, Fundația AER, Primăria Dăbuleni, Camera de Comerț și 
Industrie Dolj, PLIMM Calafat, Primăria Bucovăț, Arhiepiscopia Craiovei, Mișcarea 
Română pentru Calitate, Asociația Calafat-Duiven, Asociația ”Vasiliada”, Asociația 
”Equilibrium”, ICMET, Casa de Cultură Calafat, Casa de Cultură ”Amza Pellea” Băilești 
etc. Aceștia au derulat proiecte de cooperare transfrontalieră cu precădere în 
domeniul reabilitării drumurilor de acces la zona de frontieră, a infrastructurii TIC și a 
serviciilor online, a managementului situațiilor de urgență, a evaluării hazardelor 
naturale și tehnologice, al educației, ecologiei, al infrastructurii și serviciilor de afaceri, 
al dezvoltării și promovării turistice, al capacității administrative și sprijinirii 
inițiativelor civice, al culturii, tineretului și sportului, al serviciilor sociale, 
voluntariatului, al ocupării etc. În total, beneficiarii din județul Dolj au avut contractate 
10 proiecte, cu o valoare totală de peste 9,8 mil. Euro, la care s-au adăugat și mai 
multe proiecte în care au existat parteneri din județ. 
 
Dintre aceste proiecte, cele mai importante, din perspectiva bugetului total, au fost 
următoarele: 

- Centrul Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj-Vratsa (beneficiari din 
județ: CJ Dolj, în parteneriat cu Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia 
Aman”) – valoare de 3,3 mil. Euro; 

- Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției în Caz de Dezastre în 
Regiunea Transfrontalieră (CJ Dolj, în parteneriat cu ISU ”Oltenia”) – valoare 
de 5,6 mil. Euro; 

- Monitorizarea în comun a riscurilor pentru situații de urgență în zona 
transfrontalieră a Dunării (ICMET, în parteneriat cu Universitatea din Craiova); 

- Reabilitarea DJ  561B Horezu Poenari – Zăval (CJ Dolj) – valoare 6 mil. Euro; 
- DACEA - Sistem Transfrontalier de Alerta pentru Cutremure (ISU ”Oltenia”); 
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- ”ECO Education for Healthy Environment” (Liceul Tehnologic ”Horia Vintilă” 
Segarcea, Liceul ”Traian Vuia” Craiova, Asociația ”Dominou”); 

- Centru logistic pentru dezvoltarea de afaceri transfrontaliere și comerț - Piața 
de Gross Dăbuleni (Primăria Dăbuleni, în parteneriat cu GAL ”SudOlt”); 

- ”Road to the Danube - Road infrastructure development in the cross-border 
area Bechet – Oryahovo, premise for a higher level of mobility between 
Romania and Bulgaria” - Variantă de ocolire și bulevarde în orașul Bechet 
(Primăria Bechet). 

 
Celelalte proiecte au avut un buget total mai mic de 1 mil. de Euro și s-au adresat mai 
ales mediului ONG.  
 
Pentru perioada 2014-2020, Consiliul Județean a pregătit deja o propunere de proiect 
de cooperare transfrontalieră pentru Programul Interreg V România-Bulgaria, 
respectiv ”Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și a 
potențialului naturale al regiunii Dolj-Vratsa” – care să contribuie la dezvoltarea unui 
circuit de obiective naturale și de patrimoniu din județ, respectiv clădirea ”Dianu”, 
Muzeul Olteniei, Muzeul de Artă ”Jean Mihail”, Cula Izvoranu Geblescu și Cula 
Cernăteștilor. Acesta ar cuprinde inclusiv restaurarea clădirii ”Dianu”, monument 
istoric ce ar putea găzdui expoziții, un info-desk, o sală de conferințe și de evenimente, 
activități de cercetare, un centru educațional pentru tineri etc. , precum și 
restaurarea/reconstrucția Culei din Brabova. De asemenea, acesta ar implica 
modernizarea a 5 km de drum de acces la Culă, precum și activități soft, de promovare, 
de organizarea de evenimente culturale comune etc.  
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III. Analiza SWOT  
 

Puncte tari Puncte slabe 

Date generale 

- cel mai mare județ din regiune (ca 
suprafață și populație stabilă) 

- densitatea populației este peste media 
regională și națională 

- graniță externă cu Bulgaria 
- acces la Dunăre 
- Craiova a jucat în mod tradițional rolul de 

capitală regională  
- solurile au, în general, un conținut bogat 

de humus, fiind propice pentru 
practicarea agriculturii  

- cea mai extinsă suprafață de soluri 
nisipoase din România  

- Inspectoratul Județean pentru Situații de 
Urgență a fost dotat recent cu unele 
echipamente moderne de intervenție 

- tendințe de ariditate și perioade frecvente 
de secetă 

- rețea hidrografică puțin densă și cu debite 
reduse în partea central-sudică 

- solurile sunt în curs de degradare  
- vegetația naturală (stepă și silvostepă), se 

mai regăsește pe suprafețe foarte 
restrânse, peisajul fiind puternic 
antropizat 

- resursele de subsol sunt limitate și puțin 
diversificate  

- risc de inundații 
- risc de alunecări de teren și de cutremure 
- riscuri tehnologice, legate mai ales de 

activitățile din industria energetică și 
petrolieră 

Organizarea administrativă și rețeaua de localități 

- municipiul Craiova este un pol urban cu 
potențial supraregional, polarizând o 
zonă cu peste 1 mil. de locuitori  

- Craiova are, din anul 2008, statut de pol 
urban de creștere și beneficiază de alocări 
dedicate din fonduri europene 

- zona metropolitană Craiova, cu 24 de 
membri, reunind 20% din suprafață și 
peste jumătate din populația județului 

- pentru perioada 2014-2020 este în curs 
de elaborare o strategie de dezvoltare 
metropolitană  

- există o serie de poli rurali, cu funcții 
tradiționale de loc central (Plenița, 
Melinești, Amărăștii de Sus etc.), care au 
rol de deservire microregional 

- aria de polarizare a municipiului Craiova 
concurează cu cea a municipiului 
București și a Timișoarei 

- municipiile Calafat și Băilești, orașul 
Bechet și 12 comune din județ nu mai 
îndeplinesc pragurile minimale aferente 
rangului în care au fost încadrate  

- existența unor enclave în teritoriul zonei 
metropolitane Craiova (de ex. Podari)  

- tendință de polarizare a dezvoltării în jurul 
Craiovei,  

- declinul accentuat al localităților din Lunca 
Dunării și a zonelor exclusiv rurale de la 
granița cu județele Olt și Mehedinți, care 
au accesibilitate redusă la centrele urbane 
și coridoarele de transport 

- potențialul economic al Dunării este 
subexploatat 

- integrarea localităților din zona 
transfrontalieră este slabă 

Utilizarea terenurilor, dezvoltarea teritorială și relațiile urban-rural 

- ponderea terenurilor aflate în proprietate 
privată este în creștere 

- 80% din suprafața județului are destinație 
agricolă (una din cele mai ridicate din 
România) 

- în localitățile din jurul Craiovei există o 
presiune de utilizare a terenurilor agricole 
pentru construcții 

- suprafața împădurită și ocupată cu 
perdele forestiere este una dintre cele mai 
restrânse din România (11,6%) 
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- presiunile de scoatere a terenurilor din 
circuitul agricol pentru ocuparea cu 
construcții este mai redus decât în alte 
județe 

- o parte dintre pădurile private sunt în 
pericol din cauza lipsei pazei  

- suprafața de terenuri degradate și 
neproductive este relativ ridicată 

- 75% din terenurile agricole se confruntă 
cu constrângeri naturale (deficit de apă, 
aciditate etc.)  

- Planul de Amenajare a Teritoriului 
Județean este expirat 

- Zona Metropolitană Craiova nu dispune 
de un Plan de Amenajare a Teritoriului 
Inter-Comunal 

- circa 40% dintre UAT din județ nu și-au 
actualizat planul urbanistic general și 
regulamentul local de urbanism  

- municipiul Craiova se confruntă cu o 
planificare urbanistică deficitară  

- problemele de cadastru și carte funciară 
au fost rezolvate într-un număr foarte mic 
de localități din județ 

Profilul demografic 

- localitățile din jurul Craiovei înregistrează 
creșteri ale populației  

- structura etnică și confesională a 
populației este relativ omogenă 

- numărul persoanelor cu studii superioare 
a crescut în mediul urban 

- scădere mai accentuată a populației în 
comparație cu media regională și 
națională (în ultimii 25 de ani populația a 
scăzut cu circa 100.000 de locuitori) 

- sporul natural negativ (rata natalității a 
ajuns la valori minime istorice, iar rata a 
mortalității depășește media națională)  

- supramortalitate masculină la toate 
grupele de vârstă 

- accentuarea migrației interne și externe 
- gradul de urbanizare este redus în 

comparație cu media europeană și 
națională  

- unul dintre cele mai accentuate fenomene 
de îmbătrânire demografică din România, 
mai ales în mediul rural  

- probleme de asigurare a necesarului de 
forță de muncă, datorită reducerii 
numărului de persoane tinere 

- dar nivelul de instruire al populației rurale 
rămâne foarte scăzut  

- tendință de depopulare a unor comune 
mici, mai ales de la granița cu județul 
Mehedinți 

Fondul locativ 

- fondul locativa înregistrat o tendință de 
creștere, fiind suficient în raport cu 
numărul actual al populației 

- fondul construit din majoritatea 
localităților rurale este învechit, slab 
echipat și oferă condiții reduse de confort  
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- tendință de construcție a unor locuințe 
noi, mai spațioase, și de extindere și 
modernizare a celor existente 

- numărul de locuințe nou construite se 
reînscrie pe un trend ascendent în ultimii 
ani 

- inițiativa ridicării unui cartier nou de 
locuințe accesibile persoanelor cu 
venituri reduse în Craiova 

- planificarea urbanistică a noilor zone 
rezidențiale este deficitară  

- număr redus de locuințe aflate în 
proprietatea statului 

- peste 50% dintre locuințele din mediul 
rural și din orașele mici sunt realizate din 
materiale nedurabile (paiantă, chirpici), cu 
confort redus și vulnerabile la hazarde 
naturale 

- număr mare de locuințe cu risc seismic 
ridicat, cu precădere în municipiul Craiova 

- gradul de reabilitare termică al clădirilor 
este foarte redus (sub 20%)  

- aproape 20% din locuințele din județ, cu 
precădere în satele în curs de depopulare, 
sunt nelocuite 

- circa 60% dintre locuințe se încălzesc cu 
sobe pe bază de combustibil solid  

- numărul de locuințe branșate la rețeaua 
de distribuție a gazelor naturale este 
foarte redus  

- peste 50% din locuințele din județ, cu 
precădere cele din mediul rural, nu dispun 
de toaletă, baie și apă caldă 

- circa 45% din locuințele din județ nu au 
instalație de canalizare 

- 33% din locuințele din județ nu au 
instalație de alimentare cu apă potabilă 

Infrastructura de transport 

- acces la rețeaua TEN-T (centrală și 
globală) rutieră, feroviară, fluvială și 
aeriană  

- drumurile naționale din județ se află într-
o stare preponderent bună 

- un nou pod rutier și feroviar la Calafat și 
ferry-boat la Bechet (acces peste Dunăre) 

- Municipiul Craiova dispune de o centură 
nord, iar inelul de sud se află în curs de 
execuție 

- trafic fluidizat la nivelul județului 
- sume semnificative investite pentru 

reabilitarea și modernizarea drumurilor 
județene 

- investiții de amploare în îmbunătățirea 
mobilității urbane, cu precădere în 
municipiul Craiova 

- Craiova și Filiași sunt noduri feroviare 
importante în partea de sud a țării 

- Stația CF Craiova a fost modernizată 
- există operatori privați de transport 

feroviar de mărfuri și persoane 

- nu există niciun drum sau cale ferată 
rapide, care să îi asigure legătura cu ceilalți 
poli urbani din România și cu zona 
Balcanilor 

- risc de congestionare a traficului în Zona 
Metropolitană Craiova 

- numai 27% dintre drumurile județene 
sunt modernizate 

- accesibilitate greoaie în zona rurală din 
vestul județului 

- doar 17% din drumurile comunale din 
județ sunt modernizate 

- pondere redusă a străzilor modernizate în 
orașele mici, dar și în cartierele mărginașe 
ale Craiovei 

- infrastructura pentru transportul ecologic 
(velo, pietonal) rămâne încă deficitară 

- deficit substanțial de locuri de parcare în 
mediul urban, în special în municipiul 
Craiova; 

- existența unui număr mare de intersecții 
necorespunzător amenajate, cu risc sporit 
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- județul dispune de trei porturi la Dunăre, 
dintre care două în rețeaua TEN-T 

- aeroportul Internațional Craiova face 
parte din rețeaua TEN-T și a fost extins și 
modernizat cu fonduri europene și de la 
CJ Dolj 

- traficul aerian de pe Aeroportul 
Internațional Craiova a cunoscut una 
dintre cele mai mari creșteri din țară în 
ultimii ani 

- introducerea de curse aeriene externe 
regulate de către un operator privat 

- furnizarea de servicii de transport în 
comun între localitățile din județ, 
asigurate de operatorii privați selectați de 
către Consiliul Județean 

- parcul auto al operatorilor privați de 
transport în comun de la nivel județean 
este, în general, unul corespunzător 

- realizarea unor progrese în domeniul 
transportului public local din municipiul 
Craiova, prin modernizarea parțială a 
infrastructurii de transport cu tramvaiul, a 
stațiilor, extinderea unor trasee, 
introducere sistemului de afișaj electronic 
în stații, a celor de monitorizare prin GPS 
și de e-ticketing 

de accidente, cu precădere în mediul 
urban; 

- traficul feroviar de mărfuri și persoane a 
cunoscut un declin accentuat după 1990, 
din cauza infrastructurii uzate 

- traficul portuar se menține încă la cote 
foarte scăzute 

- serviciile de transport public local (în 
interiorul localității) sunt asigurate doar în 
municipiul Craiova 

- parcul de mijloace de transport în comun 
din municipiul Craiova conține încă 
vehicule cu durata de funcționare 
depășită, confort redus și nivel ridicat de 
emisii 

- lipsa unei autorități metropolitane de 
transport la nivelul Zonei Metropolitane 
Craiova 

- lipsa facilităților de transport intermodal 

Infrastructura tehnico-edilitară 

- infrastructura de alimentare cu apă 
potabilă și de canalizare și epurare a 
apelor uzate s-a extins semnificativ atât în 
mediul urban, cât și rural 

- există o asociație de dezvoltare 
intercomunitară și un operator regional 
de servicii de apă-canal, cu 101 UAT 
membre 

- există un Master Plan județean de apă și 
apă uzată 

- sistemul de producere a energiei termice 
în regim centralizat a fost modernizat 

- la Ghercești există unul dintre cele mai 
depozite de înmagazinare a gazelor 
naturale din România 

- construcția unei conducte de gaze 
naturale între Craiova-Segarcea-Băilești și 
Calafat 

- serviciile de telecomunicații sunt de 
foarte bună calitate și la prețuri 
competitive 

- cantitatea de apă potabilă distribuită 
consumatorilor a scăzut 

- circa 30 de comune cu peste 2.000 de 
locuitori nu beneficiază încă de sisteme 
centralizate de alimentare cu apă și/sau 
canalizare și epurare a apelor uzate 

- număr scăzut al locuințelor 
branșate/racordate la rețelele de apă și 
canalizare 

- apele subterane din partea de nord a 
Doljului sunt poluate de sondele de 
extracție a hidrocarburilor 

- rețelele de distribuție a energiei electrice 
din județ sunt învechite și 
subdimensionate 

- furturi și pierderi importante de energie 
electrică 

- lipsa unor sisteme de canalizație 
subterană a cablurilor aeriene 

- operatorul de termoficare din municipiul 
Craiova se află în insolvență 

- lipsa unui sistem de termoficare pe 
orizontală 
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- acoperirea serviciilor de internet de mare 
vitează și telefonie mobilă este foarte 
bună (în special în mediul urban) 

- rețeaua secundară de distribuție a 
agentului termic este învechită și 
generează un volum ridicat de pierderi 

- fenomenul de tranziție la sisteme 
individuale de încălzire este mai scăzut ca 
în alte orașe mari din țară 

- doar 11 localități sunt conectate la 
rețeaua de distribuție a gazelor naturale 
(în nordul județului) 

- cantitatea de gaze distribuită 
consumatorilor din județ a scăzut 
semnificativ 

- există încă așa-numite „zone albe” din 
perspectiva accesului la internet de mare 
vitează 

- numărul de utilizatori ai internetului 
rămâne foarte redus în mediul rural 

- facilitățile de plată on-line a taxelor și 
impozitelor locale sunt disponibile doar în 
cazul Primăriei Craiova 

- sfera de servicii publice disponibile online 
este încă foarte redusă 

- un număr mic de IMM din județ utilizează 
facilitățile de comerț electronic 

Economie și turism 

- județul Dolj are cea mai ridicată 
contribuție la PIB-ul regiunii Sud-Vest 

- se plasează în topul celor mai important 
10 județe din România, din perspectiva 
dezvoltării economice 

- PIB județean a avut o tendință de creștere 
în ultimii ani 

- locul I la nivel național la producția de 
grâu, destinată mai ales piețelor externe 

- suprafețele cultivate și producțiile medii 
la hectar au crescut semnificativ în ultimul 
deceniu 

- lungă tradiție în producția pepeni, în 
special în zona Dăbuleni, care ocupă locul 
I la nivel național 

- tradiție vitipomicolă îndelungată - vinurile 
produse în zona Segarcea sunt 
recunoscute și premiate pe plan intern și 
internațional 

- numărul de start-up-uri în agricultură este 
într-o continuă creștere 

- există stațiuni de cercetare-dezvoltare 
agricolă în domenii precum zootehnia, 
legumicultura și cultura plantelor pe nisip 

- modernizarea parcului de mașini și utilaje 
agricole  

- creșterea PIB-ului județean a fost mai 
lentă în comparație cu alte zone din țară 
(București, Cluj, Timiș) 

- PIB per locuitor de la nivel județean se 
plasează la doar 40% din media UE-28 

- contribuția mai scăzută în PIB  a sectorului 
terțiar 

- una dintre cele mai ridicate rate de 
ocupare în agricultură de la nivel național 
(circa 50%) 

- agricultura înregistrează cea mai scăzută 
productivitate a muncii, mai ales în mediul 
rural 

- se practică pe scară largă agricultura de 
subzistență, cu mijloace rudimentare, 
preponderent pentru autoconsum 

- sectorul zootehnic și cel de servicii 
agricole sunt subdezvoltate 

- producțiile medii la hectar sunt inferioare 
mediei naționale și europene 

- stațiunile de cercetare-dezvoltare agricolă 
se confruntă cu o subfinanțare cronică de 
la bugetul de stat 

- desființarea serelor legumicole și floricole 
de la Ișalnița, unele dintre cele mai mari 
din România 
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- circa 64% dintre terenurile agricole din 
județ sunt amenajate pentru irigații 

- aglomerări industriale, cu potențial de 
specializare locală și avantaje competitive 
pe piețele internă și externe (producția de 
automobile și de componente auto, de 
energie, de articole textile și de 
îmbrăcăminte, de produse 
agroalimentare, de echipamente de 
transport pe calea ferată și de 
echipamente electrice și electrotehnice) 

- sectoare industriale emergente sunt și 
producția de mase plastice, construcții 
metalice, mașini și echipamente și 
materiale de construcții 

- dezvoltarea sectorului de servicii 
medicale private 

- investițiile străine atrase de județ au 
crescut semnificativ în ultimii ani 

- ritmul de creștere al exporturilor a fost 
superior celui al importurilor 

- există mai multe incubatoare tehnologice 
și de afaceri, rezultate prin implicarea 
activă a autorităților publice județene și 
locale în dezvoltarea infrastructurii de 
afaceri 

- un centru multifuncțional modern la 
Craiova 

- universitățile de stat din Craiova au o 
infrastructură de cercetare, inovare și de 
transfer tehnologic dezvoltată 

- tradiție îndelungată în domeniul 
cercetării agricole, dar și a electrotehnicii, 
electronicii și automatizărilor 

- există mai multe inițiative de clustere în 
domenii precum construcțiile, 
automotive, IT&C și turism, inclusiv 
concretizate prin atragerea de finanțări 
nerambursabile 

- organizațiile patronale de la nivel 
județean sunt active în sprijinirea 
mediului de afaceri 

- nivelul salariilor este în ușoară creștere 
- infrastructura de cazare și de alimentație 

publică de la nivel județean este în plină 
dezvoltare 

- numărul de turiști, cu precădere cei 
străini, este în creștere 

- au fost concepute trasee turistice 
tematice transfrontaliere 

- livezile din județ sunt îmbătrânite și 
înregistrează o productivitate scăzută 

- creșterea cantității de îngrășăminte 
chimice utilizate în agricultură 

- suprafețele cultivate în regim ecologic 
sunt restrânse 

- numărul de produse tradiționale 
certificate este foarte scăzut 

- irigațiile sunt aplicate efectiv pe mai puțin 
de 10% din suprafață 

- scăderea continuă a efectivelor de 
animale din județ 

- lipsa unor ferme mari de tip industrial 
- slaba integrare a producătorilor pe 

întregul lanț de furnizare 
- suprafață medie a exploatațiilor agricole 

este de aproape 4 ori mai mică decât 
media UE-28 

- număr redus de grupuri de producători 
certificate 

- deficitul de spații de depozitare cu 
temperatură controlată pentru legume 

- lipsa fabricilor de sucuri, conserve, 
cosmetice din legume și fructe 

- un declin considerabil s-a înregistrat în 
sectorul chimic și unele ramuri ale 
industriei alimentare (zahăr, ulei vegetal) 

- sectoarele construcții, comerț și 
transporturi au cunoscut un declin 
important în perioada crizei 

- turismul, IT&C, serviciile financiare și 
imobiliarele sunt slab dezvoltate în 
comparație cu alte județe din țară 

- turismul are o contribuție marginală la 
economia județului 

- spiritul antreprenorial este redus în 
mediul rural 

- activitatea Ford România se confruntă cu 
o cerere instabilă 

- un singur parc industrial, la Craiova 
- numărul de start-up-uri incubate rămâne 

redus 
- lipsa unui accelerator de afaceri 
- sectorul de cercetare-dezvoltare-inovare 

este slab dezvoltat 
- cheltuielile cu activitatea de cercetare-

dezvoltare-inovare sunt de doar 0,3% din 
PIB 

- numărul de brevete, desene și mărci 
provenite din județ și înregistrate la OSIM 
se menține la un nivel scăzut 

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

259 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

- puține rezultate ale cercetării sunt 
transferate către mediul privat 

- clusterele inițiate nu au încă capacitatea 
organizațională de a furniza o gamă 
extinsă de servicii pentru firme 

- scăderea ratei de activitate și de ocupare 
a populației  

- nivel ridicat al ratei șomajului (locul I la 
nivel național la numărul absolut de 
șomeri), cu pondere ridicată a șomajului 
pe termen lung 

- scăderea numărului de salariați mai ales în 
domeniul industriei și construcțiilor 

- nivelul salariilor rămâne sub media 
națională (cu diferențe mari pe sexe) 

- resursele turistice ale județului sunt 
limitate 

- durata medie a sejurului este mai mică de 
2 nopți 

- nu există hoteluri de 5 stele 
- indicele de utilizare a capacității de cazare 

existent este foarte redus (circa 20%) 

Mediu și energie regenerabilă 

- corpul de ape subterane de adâncime din 
formațiunile pliocene se afla într-o stare 
bună  

- există 5 stații automate de monitorizare a 
calității aerului 

- nivelul emisiilor de SO2 nu a afectat în 
mare măsură calitatea aerului  

- pentru monoxidul de carbon nu s-a 
înregistrat depășirea mediei mobile pe 8 
ore  

- nu s-au identificat producători, utilizatori 
sau importatori de substanțe din 
categoria poluanților organici persistenți  

- nu s-au înregistrat poluări accidentale sau 
accidente majore de mediu cu impact 
semnificativ asupra apei și aerului 

- 29% din suprafața arabilă este încadrată 
în clasa I 

- reducerea importantă, în perioada 2009-
2011, a cantității de deșeuri colectate  

- reducerea cantității de deșeuri depozitată 
pe depozite neconforme 

- Cantitatea de deșeuri industriale 
periculoase a scăzut în ultimii ani  

- o pondere ridicată a cantității de VSU 
colectate a fost recuperată și valorificată 

- organizarea unor acțiuni de informare și 
instruire privind colectarea selectivă 

- corpurile de apă aparținând teraselor și 
luncilor Jiului și Dunării se încadrează în 
stare chimică slabă  

- s-au înregistrat neconformități la 
parametrii amoniu, Enterococi, nitriți 

- 74% din apele uzate nu se epurează 
- 26 dintre stațiile și instalațiile de epurare 

funcționează necorespunzător (din 34) 
- emisiile de compuși organici volatili 

nemetanici au crescut de aproape trei ori 
în perioada 2007-2013 

- 28% dintre pășuni sunt încadrate în clasa 
V 

- 39,5% din terenurile agricole sunt soluri 
acide 

- în 2013, existau șapte situri contaminate 
- tendințe de evoluție spre deșertificare, 

uscare anormală a arborilor și acțiunea 
intensă a bolilor și dăunătorilor  

- în 2013 nu s-a înregistrat nici un progres în 
ceea ce privește colectarea separată a 
deșeurilor periculoase și tratarea 
corespunzătoare a acestora 

- stațiile de epurare se află într-un grad 
avansat de uzură fizică și morală având o 
capacitate insuficientă de epurare pentru 
debitele de apă uzată 
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- în 2015 au fost achiziționate colectarea și 
compostarea deșeurilor biodegradabile; 

- au fost identificate 170 de specii de 
interes național și 86 de specii de interes 
comunitar 

- existența a 19 arii naturale protejate de 
interes național, 3 arii naturale protejate 
de interes internațional și 10 arii naturale 
protejate de interes comunitar 

- elaborarea de planuri de management 
pentru unele situri Natura 2000 din județ 

- CJ Dolj a preluat administrarea 
Coridorului Jiului, cel mai extins sit Natura 
2000 din județ 

- potențial ridicat de producere a energiei 
fotovoltaice și din biomasă agricolă 

- resurse geotermale potențial utilizabile 
pentru încălzire 

- au fost implementate sau sunt în curs de 
implementare proiecte de parcuri 
fotovoltaice 

- lipsa stațiilor de epurare, în anumite zone, 
duce la evacuări directe de ape neepurate 

- pondere redusă a suprafeței împădurite 
(11,6% din suprafața totală a județului) 

- defrișări masive, despădurirea aproape 
completă a câmpiei din județul Dolj 

- întârzieri în punerea în aplicare a 
planurilor de management pentru siturile 
protejate 

- Lunca Dunării a cunoscut fenomene de 
reducere a fertilizării naturale a 
terenurilor inundabile, salinizare, 
deșertificare, eroziune etc. 

- valorificarea în foarte mică măsură a 
potențialului de energii regenerabile 

- eficiența energetică redusă a clădirilor 
publice și consumul ridicat de energie al 
acestora 

- valorificarea resurselor de energie 
regenerabilă pentru asigurarea 
iluminatului public și a consumului 
clădirilor publice nu este realizată 

Educație 

- rețea extinsă de unități educaționale, 
acoperind toate nivelurile de studii  

- există un sistem de transport școlar în 
localitățile județului 

- dezvoltarea învățământului postliceal, 
public și privat, mai ales în domeniul 
medical  

- două universități de stat cu tradiție și care 
oferă studii de licență, masterat și 
doctorat, și o universitate privată 

- rată ridicată de abandon școlar  
- scăderea accentuată a populației școlare 
- populația din mediul rural are un acces 

limitat la învățământul liceal și universitar  
- oferta de specializări tehnice este mai 

restrânsă sau chiar lipsește în anumite 
domenii 

- un număr important de absolvenți de liceu 
din județ se îndreaptă către alte centre 
universitare 

- învățământul profesional a cunoscut un 
declin important în ultimii ani 

- în cazul studenților se înregistrează cea 
mai mare scădere a populației școlare (de 
peste 50%)  

- există un deficit de personal didactic 
calificat, mai ales în mediul rural 

- infrastructura educațională de la nivel 
județean s-a restrâns  

- deficit în ceea ce privește numărul și 
dotarea laboratoarelor, bibliotecilor și 
atelierelor școlare, precum și al sălilor și 
terenurilor de sport, inclusiv bazinele de 
înot didactic 

- există un deficit de locuri în creșe și 
grădinițe, mai ales în noile zone 
rezidențiale din jurul Craiovei 
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- există încă unități școlare fără autorizație 
sanitară de funcționare, în mediul rural 

- un număr mic de cadre didactice au 
participat la cursuri de formare 
profesională continuă 

- rate foarte scăzute de promovabilitate la 
Bacalaureat și la Evaluarea Națională 

Sănătate 

- rețea diversificată de unități medicale  
- municipiul Craiova este un pol medical cu 

rol de deservire regională, aici urmând să 
fie construit un spital regional de urgență, 
inclusiv cu finanțări nerambursabile 

- tendință de dezvoltare tot mai accentuată 
a pieței de servicii medicale private 

- toți locuitorii din mediul rural au acces la 
medicina de familie 

- există unități medicale specializate și de 
urgență, cu specializări unice în context 
județean și chiar regional (de ex. chirurgie 
intervențională) 

- Serviciul județean de ambulanță deține 
peste 10 stații distribuite relativ uniform 
în tot județul, dotate inclusiv cu 
echipamente de intervenție 4x4 

- există 14 centre de permanență medicală, 
dintre care 12 în mediul rural 

- autoritățile publice județene și locale au 
realizat investiții semnificative în 
infrastructura de sănătate 

- nivelul de deservire cu personal medical 
este superior mediei regionale și 
naționale 

- există mediatori sanitari și asistenți 
medicali comunitari 

- se înregistrează o creștere semnificativă a 
speranței de viață  

- rata mortalității infantile a scăzut 
substanțial în ultima perioadă 

- infrastructura și serviciile medicale sunt 
concentrate în mediul urban, în timp ce în 
mediul rural sunt furnizate doar servicii 
medicale de bază 

- cele mai multe dintre unitățile medicale 
au încă nevoie de lucrări de consolidare, 
extindere, reabilitare și modernizare a 
clădirilor, dar mai ales de dotare cu 
aparatură modernă 

- Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Craiova, cea mai importantă unitate 
medicală din județ, are nevoie urgentă de 
consolidare, reabilitare, extindere, 
eficientizare energetică și dotare 

- în sectorul public se înregistrează un 
deficit de medici pentru anumite 
specialități, precum și de cadre medii 

- județul înregistrează cel mai mare număr 
de cazuri de TBC din România 

- slaba prevenție duce la rate ridicate ale 
morbidității și mortalității  

- se înregistrează încă un număr mare de 
prezentări la unitățile de primire a 
urgențelor 

- rata mortalității infantile rămâne ridicată 
în mediul rural 

Servicii sociale 

- infrastructura de servicii sociale de la 
nivel județean este complexă și 
diversificată 

- beneficiarii publici și privați au 
implementat numeroase proiecte în 
vederea îmbunătățirii furnizării serviciilor 
sociale 

- existența unei strategii județene în 
domeniul asistenței sociale, protecției 
familiei și copilului pentru perioada 2015-
2020 

- circa 25% din populația județului se află în 
risc de sărăcie, pondere care a crescut în 
ultimii ani, mai ales în localitățile cu o 
populație numeroasă de etnie romă, 
precum și comunele din partea de vest, de 
sud și de est a județului, cu accesibilitate 
redusă și populație îmbătrânită 

- există un număr mare de persoane care 
beneficiază de prestații sociale (locul I la 
nivel național la numărul de beneficiari de 
venit minim garantat) 
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- slabă implicare a sectorului non-
guvernamental în furnizarea de servicii 
sociale 

- creșterea numărului de copii abandonați 
și cu părinții plecați la muncă în străinătate 

- un număr foarte mic de servicii publice de 
asistență socială sunt acreditate  

- servicii publice de asistență socială se 
confruntă cu un deficit de personal 
specializat, dar și cu probleme de 
infrastructură 

- parteneriatul public-privat în furnizarea 
de servicii sociale este slab dezvoltat la 
nivel județean, cu precădere în mediul 
rural 

Sport. Tineret. Agrement 

- tradiție sportivă îndelungată, cu 
performanțe deosebite mai ales în 
domeniul fotbalului 

- s-au realizat investiții semnificative în 
infrastructura sportivă (stadion, sală 
polivalentă etc.) 

- creșterea numărului de investiții private 
în facilități sportive și de agrement 

- creșterea numărului de cluburi sportive, 
de sportivi, antrenori și instructori din 
județ 

- Direcția Județean de Sport și Tineret Dolj 
derulează numeroase proiecte în 
domeniul sportiv și al tineretului 

- sportul doljean nu beneficiază de o 
infrastructură adecvată 

- taberele de tineret din județ au fost 
abandonate 

- stadioanele și terenurile de fotbal din 
județ se află, în general, într-o stare 
avansată de degradare 

- implicarea sectorului ONG în domeniul 
sportului este încă deficitară 

- infrastructura care găzduiește activitățile 
de tineret este deficitară la nivel județean 

Patrimoniu. Cultură 

- număr mare de monumente istorice 
- cele mai reprezentative clădiri-

monument istoric din județ se află într-o 
stare relativ bună  

- patrimoniu cultural imaterial bogat, 
format din obiceiuri, tradiții, folclor și 
meșteșuguri tradiționale  

- sunt organizate mai multe festivaluri-
concurs, cele mai prestigioase fiind cele 
de folclor și canto 

- municipiul Craiova dispune de o rețea de 
instituții culturale cu tradiție, cu o ofertă 
largă de spectacole și evenimente 
culturale 

- Biblioteca județeană și cea a Universității 
din Craiova dispun de o infrastructură 
corespunzător și au trecut printr-un 
proces de informatizare 

- în mai multe biblioteci publice, a fost 
implementat programul Biblionet 

- mai puțin de 10% dintre monumentele 
istorice sunt de importanță națională 

- clădirile-monument aflate în proprietate 
privată se află într-o stare mai proastă, 
lucrările de reabilitare fiind adesea prost 
realizate și afectând aspectul inițial al 
clădirii 

- peste 20 de obiective de patrimoniu din 
județ necesită măsuri urgente de 
consolidare și restaurare 

- unele dintre comunele din județ nu mai 
dispun de cămine culturale sau biblioteci 
funcționale 

- majoritatea căminelor culturale din județ 
nu mai au un program anual de activități și 
găzduiesc doar evenimente punctuale 

- numărul evenimentelor culturale de 
tradiție organizate este încă prea mic 
pentru a antrena un număr mare de 
vizitatori și turiști 
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- candidatura municipiului Craiova la 
statutul de Capitală Culturală a Europei în 
anul 2021 a atras o revitalizare a mișcării 
culturale la nivel local 

- infrastructura muzeală și culturală din 
subordinea CJ Dolj (Muzeul Olteniei, 
Muzeul de Artă ”Jean Mihail” din Craiova) 
a beneficiat de finanțări nerambursabile 
pentru realizarea de investiții 

- implicarea redusă a mediului ONG în 
furnizarea actului de cultură 

Capacitate administrativă 

- la nivel județean există 4 structuri asociative 
de tip GAL și una de tip FLAG, care 
beneficiază de fonduri europene pentru 
implementarea proiectelor cuprinse în 
strategii 

- cele mai multe UAT din județ sunt membre 
ale asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară înființate pentru 
atragerea de fonduri europene și realizarea 
de investiții 

- ADI Zona Metropolitană Craiova a devenit 
tot mai activ în pregătirea și 
implementarea de proiecte pentru membri 
săi, inclusiv cei din mediul rural 

- interes ridicat pentru accesarea fondurilor 
europene de către administrațiile publice 
locale 

- CJ Dolj a înregistrat performanțe deosebite 
în accesarea finanțărilor nerambursabile 
din diferite programe aferente perioadei 
2007-2013, unele dintre proiectele POS 
CCE având ca beneficiari 45 de primării din 
județ 

- existența unui parteneriat de succes de 
durată și cu perspective de viitor între 
administrația județului Dolj și cea a regiunii 
Vratsa din Bulgaria 

- lipsa unui sistem standardizat de arhivare 
pe suporturi convenționale a informațiilor 
din arhiva CJ 

- primăriile din județul Dolj, cu precădere 
cele din mediul rural, se confruntă cu un 
deficit de personal specializat 

- resursele financiare de care dispun 
autoritățile locale din județ, mai ales cele 
din orașele mici și din mediul rural, sunt 
insuficient pentru realizarea de investiții și 
cofinanțarea proiectelor, adesea chiar și 
pentru cheltuielile curente  

- primăriile din județ, cu excepția Craiovei, 
pun la dispoziție puține servicii online și 
facilități de plată a taxelor și impozitelor 
locale prin Internet  

- cea mai mare parte dintre UAT din județ 
nu dispun de planuri urbanistice generale, 
de strategii de dezvoltare locală și de 
documentații cadastrale actualizate  

- existența unor obstacole în calea 
cooperării transfrontaliere, legate de lipsa 
de armonizare a competențelor, de cea a 
autonomiei financiare, de comunicare. 

Oportunități Amenințări 

Disponibilitatea fondurilor pentru investiții 
semnificative în infrastructură până la 
orizontul anului 2030 

Creșterea disparităților între mediul urban și 
rural 

Disponibilitatea fondurilor europene pentru 
extinderea și modernizarea porturilor Cetate, 
Calafat și Bechet  

Depopularea continuă a zonelor rurale 

Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă 

Creșterea fenomenului de sărăcie în zonele 
rurale 

Dezvoltarea facilităților de transport inter-
modal 

Accentuarea îmbătrânirii populației 

Utilizarea fondurilor europene și 
guvernamentale destinate agriculturii și 
mediului rural 

Amplificarea fenomenului migrației externe și 
interne 
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Implementarea unor măsuri de promovare a 
investițiilor și de suport pentru afaceri 

Degradarea patrimoniului cultural și natural și 
pierderea tradițiilor 

Valorificarea poziției de frontieră, favorabilă 
cooperării transfrontaliere 

Competitivitate redusă a sectorului serviciilor 

Extinderea parcurilor industriale și înființarea 
de parcuri tehnologice 

Creșterea rapidă a numărului populației 
inactive 

Diversificarea veniturilor populației în zonele 
rurale prin dezvoltarea activităților non-
agricole 

Marginalizarea fizică și întârzierea dezvoltării 
economice a zonelor izolate 

Interesul crescut pentru produse ecologice Creșterea disparităților urban-rural în ceea ce 
privește accesul la educație 

Promovarea turistică a zonelor rurale 
(tradiții) 

Accentuarea fenomenelor sărăciei și 
șomajului, mai ales în cadrul grupurilor 
defavorizate (romi, tineri, etc.) 

Interes crescut pentru agroturism Limitarea alocării de fonduri de la bugetul de 
stat pentru proiecte ale administrației locale 

Creșterea sprijinului financiar acordat 
agriculturii   

Gradul redus de absorbție al fondurilor 
europene 

Promovarea activităților de calificare-
recalificare 

Lipsa unor măsuri guvernamentale pentru 
dezvoltarea sectorului privat 

Creșterea alocărilor de la bugetul de stat 
pentru investiții în infrastructura urbană și 
rurală (de ex. PNDL) 

Creșterea abandonului școlar  

Disponibilitatea fondurilor europene pentru 
autorități publice locale și mediul privat 

Distribuția inegală a infrastructurii medicale 

Creșterea puterii de cumpărare a populației Creșterea deteriorării mediului și consecințe 
negative imediate asupra dezvoltării 
economice și tendinței demografice 

Dezvoltarea structurilor asociative și a 
lanțurilor de furnizare  

Risc de preinfringement din partea Comisiei 
Europene la orizontul anului 2018 (dpdv al 
rețelei de apă și canalizare) 

Revizuirea legislației cu privire la 
parteneriatul public-privat 

Amplificarea schimbărilor climatice și 
manifestarea unor fenomene extreme  

Creșterea gradului de implicare a mediului 
non-guvernamental în domeniul serviciilor 
sociale 

Cadrul legislativ prea complex, necorelat, 
volatil, birocrația excesivă de la nivelul 
administrației centrale 

Stimularea prin politici guvernamentale a 
învățământului tehnic și profesional și a 
formării continue 

 

Candidatura municipiului Craiova la statutul 
de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 
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IV. Viziunea de dezvoltare durabilă a Județului Dolj 
 

La orizontul anului 2020, dezvoltarea județului Dolj se va defini prin următoarele 
caracteristici: 

1. Un hub de transport transfrontalier, bine conectat la rețeaua TEN-T și la 
principalii poli economici din țară și din Europa, cu o infrastructură de transport 
modernă, sigură și rapidă; 

2. Un pol de atracție de importanță regională, care va deservi cu servicii 
educaționale, medicale, sociale, culturale și de recreere întreaga regiune 
istorică a Olteniei; 

3. Un standard de viață sporit pentru doljeni, prin accesul îmbunătățit și 
nediscriminatoriu la oportunități de ocupare, la infrastructură și servicii 
publice de calitate, care să reducă disparitățile de dezvoltare față de alte zone 
ale țării; 

4. Un spațiu cu o economie diversificată și competitivă în context național și 
european, bazată pe sectoarele cu potențial de specializare inteligentă, pe 
structurile și serviciile de sprijinire a afacerilor și inovării, pe o forță de muncă 
corespunzător calificată și pe un sector IMM dinamic; 

5. Un areal cu un patrimoniu natural și construit bine conservat și integrat într-o 
ofertă culturală și turistică competitivă, prietenos cu mediul înconjurător și 
orientat către gestiunea durabilă a resurselor de care dispune; 

6. Un județ cu o administrație locală pro-activă, transparentă, accesibilă, 
orientată către cetățean și eficientă în atragerea de resurse de dezvoltare, care 
să conlucreze permanent cu mediul privat și societatea civilă și care să sprijine 
cooperarea internațională și transfrontalieră.  
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V.  Strategia de Dezvoltare a Județului Dolj: 
 

5.1. Contextul strategic și de programare la nivel european, național și 
regional 
 

5.1.1 Politici și documente strategice relevante de la nivel european 
 

Cadrul general 
 
Strategia „Europa 2020” 
Obiectivul general al acestei strategii este transformarea UE într-o economie 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării 
forței de muncă, al productivității și pentru a asigura coeziunea economică, socială și 
teritorială. Cele trei priorități stabilite în cadrul acestei strategii sunt:  

1. Creștere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și 
inovare (cercetarea și dezvoltarea tehnologică combinată cu utilizarea 
eficientă a resurselor existente conduc la creșterea productivității); 

2. Creștere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive poate conduce 
pe de-o parte la furnizarea de „bunuri publice” societății (cum ar fi conservarea 
habitatelor, biodiversitatea și menținerea patrimoniului rural) ce pot conduce 
în arealele vizate la crearea de noi locuri de muncă prin extensivizarea 
agriculturii și aprovizionarea piețelor locale; 

3. Creștere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii cu o rată 
ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și 
teritorială prin deblocarea potențialului economic al zonelor rurale, 
dezvoltarea piețelor și locurilor de muncă la nivel local, prin furnizarea de 
asistență în vederea restructurării agriculturii și sprijinirea veniturilor 
agricultorilor în vederea menținerii unei agriculturi sustenabile în întreaga 
Europă. 

Printre țintele Strategiei Europa 2020 se numără: 

 rata de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani de 75%; 

 nivelul investițiilor în cercetare și dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii 
Europene; 

 obiectivul 20/20/20 în materie de energie și schimbări climatice:  
- emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 

1900 
- 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile 
- creșterea cu 20% a eficienței energetice  

 rata de părăsire timpurie a școlii sub 10% 

 ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenți ai unei forme de 
învățământ terțiar, de cel puțin 40% 

 scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 de milioane. 
În cadrul acestei strategii au fost propuse ca și instrumente de lucru 7 inițiative: 
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 „O Uniune a inovării” are în vedere reorientarea cercetării, dezvoltării și a 
politicii de inovare către provocările majore, reducând în același timp distanța 
dintre știință și lansarea pe piață, astfel încât invențiile să fie transformate în 
produse. Această inițiativă își propune să îmbunătățească condițiile-cadru și 
accesul la finanțările pentru cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze 
posibilitatea transformării ideilor inovatoare în produse și servicii care creează 
creștere și locuri de muncă; 

 „Tineretul în mișcare” are în vedere creșterea calității și atractivității 
internaționale a sistemului european de învățământ superior, prin 
promovarea mobilității studenților și a tinerilor profesioniști. Ca acțiune 
concretă, posturile vacante în toate statele membre ar trebui să fie mai 
accesibile la nivelul întregii Europe, iar calificările profesionale și experiența să 
fie recunoscute în mod corespunzător. Astfel, se va consolida performanța 
sistemelor de educație și se va facilita intrarea tinerilor pe piața muncii; 

 „O agendă digitală pentru Europa” are în vedere asigurarea unor avantaje 
economice și sociale durabile printr-o piață unică digitală bazată pe internet 
ultra-rapid; toți europenii trebuie să aibă acces la internet de mare viteză până 
în 2013. Astfel, accentul se pune pe accelerarea dezvoltării serviciilor de 
internet de mare viteză și valorificarea beneficiilor pe care le oferă o piață 
digitală unică gospodăriilor și întreprinderilor; 

 „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” are în vedere 
sprijinirea tranziției către o economie care utilizează eficient resursele, cu 
emisii reduse de carbon. Europa trebuie să își mențină „obiectivele 20/20/20” 
în ceea ce privește producția și consumul de energie și eficiența energetică. 
Inițiativa permite decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, 
pentru a sprijini trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a 
crește utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul 
transporturilor și a promova eficiența energetică; 

 „O politică industrială adaptată erei globalizării” are în vedere sprijinirea 
competitivității bazei industriale a UE în lumea de după criză, prin promovarea 
spiritului antreprenorial și dezvoltarea de noi competențe. Astfel, se va 
înregistra o îmbunătățire a mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri, va fi 
sprijinită dezvoltarea unei baze industriale solide și durabile în măsură să facă 
față concurenței la nivel mondial și se vor crea milioane de noi locuri de muncă; 

  „O agendă pentru noi competenţe și noi locuri de muncă” are în vedere 
crearea condițiilor pentru modernizarea piețelor forței de muncă, și oferirea 
unei autonomii mai mari cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor acestora 
pe tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața muncii 
și a unei mai bune corelări a cererii și a ofertei în materie de forță de muncă, 
inclusiv prin mobilitatea profesională. Scopul acestei inițiative este creșterea 
gradului de ocupare al forței de muncă și asigurarea durabilității modelelor 
sociale europene, în condițiile ieșirii la pensie a „generației baby-boom”; 

 „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea 
economică, socială și teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de 
muncă să fie distribuite echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia 
și excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de a duce o viață demnă și de 
a juca un rol activ în societate  
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De asemenea, strategia răspunde și obiectivelor tematice care se regăsesc în cadrul 
propunerilor de regulamente pentru perioada 2014-2020: 

1. Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării 
2. Îmbunătățirea accesului la și a utilizării și calității tehnologiilor informațiilor și 

comunicării 
3. Creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii 
4. Sprijinirea tranziției spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate 

sectoarele 
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea 

riscurilor 
6. Protejarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor 
7. Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor în rețelele cheie 
8. Promovare ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă 
9. Investiții în competențe, educație și învățare continuă 
10. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 
11. Îmbunătățirea capacității instituționale și a eficienței în administrația publică 

 
Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) 
Este o platformă pentru încurajarea parteneriatelor, atât între autoritățile locale și 
regionale, cât și între autorități, mediu privat și sectorul neguvernamental, prin 
generarea de proiecte pentru dezvoltarea regiunii Dunării. Această strategie are patru 
piloni: 

 conectivitatea (transport durabil, rețele de energie, turism și cultură); 

 protecția mediului, a resurselor de apă și managementul riscurilor; 

 prosperitate și dezvoltare socio-economică (educație, cercetare, dezvoltare 
rurală, competitivitate, piața internă); 

 îmbunătățirea sistemului de guvernare (capacitate instituțională și securitate 
internă). 

 
Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 
Acest program sprijină politica de integrare în regiunea Dunării în anumite domenii, în 
relație cu Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) și are cinci axe prioritare: 

 inovare și responsabilitate socială în regiunea Dunării  

 responsabilitate față de mediu și cultură în regiunea Dunării 

 conectivitate și responsabilitate energetică în regiunea Dunării 

 bună guvernanță în regiunea 

 asistență tehnică 
 
Regulamente 

• REGULAMENT (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a 
unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit 
și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006  
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• REGULAMENT (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare 
regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile 
pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1080/2006 

• REGULAMENT (UE) NR. 1300/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 

• REGULAMENT (UE) NR. 1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 

• REGULAMENT (UE) NR. 1305/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare 
regională oferit prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 

• REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și 
monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) 
nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) 
nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului 

• REGULAMENTUL (UE) NR. 1307/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile 
directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole 
comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului 

• REGULAMENTUL (UE) NR. 1308/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a 
piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, 
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului 

• REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 
861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a 
Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 

• REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul 
din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană 

• REGULAMENTUL (UE) NR. 1302/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1082/2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în 
ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și 
funcționării unor astfel de grupări 

• REGULAMENTUL (UE) NR. 661/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii 
Europene 
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Cadrul strategic în domeniul dezvoltării teritoriale și urban/rural 
 
Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene 
Acest document integrează la nivel teritorial obiectivele de coeziune și competitivitate 
ale Uniunii, stabilind ca obiective: 

1. Amenajarea policentrică a teritoriului 
2. O nouă relație urban-rural 
3. Accesul egal la infrastructură și cunoaștere 
4. Administrarea înțeleaptă a patrimoniului natural și cultural 

Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt, în viziunea Cadrului Strategic: regională, trans-
națională și inter-regională, guvernanța – administrarea durabilă 
 
Perspectiva Europeană de Dezvoltare Spațială (PEDS) - Către o Dezvoltare Echilibrată 
și Durabilă a Teritoriului UE (Potsdam, 1999) 
Scopul acestor politici de dezvoltare spațială este acela de a lucra pentru o dezvoltare 
echilibrată și durabilă a teritoriului UE. În viziunea miniștrilor este important să se 
asigure faptul că cele trei scopuri fundamentale ale politicii europene sunt atinse în 
toate regiunile UE în mod egal: (1) coeziune economică și socială; (2) conservare și 
management al resurselor naturale și patrimoniului cultural; și (3) o competitivitate 
mai echilibrată pe teritoriul Europei.  
 
Declarația de la Toledo 2010 
Propune următoarele priorități: 
A. Privind rezolvarea provocărilor urbane actuale și implementarea Strategiei Europa 
2020 prin:  

• realizarea unei dezvoltări urbane mai inteligente, durabile și incluzive social; 
• adecvarea abordării integrate la politicile de dezvoltare urbană și necesitatea 

de a atinge o înțelegere comună a acestei abordări; 
• importanța regenerării urbane integrate și potențialul ei strategic pentru o 

dezvoltare urbană mai inteligentă, durabilă și incluzivă în Europa.  
 
B. Privind sprijinirea continuării procesului de la Marsilia și a implementării 
Referențialului european pentru orașe durabile; 
 
C. Privind necesitatea de a consolida o Agendă urbană europeană în viitor: 

• întărirea dimensiunii urbane în Politica de Coeziune; 
• susținerea unei coerențe mai mari între problematica teritorială și cea urbană, 

precum și stimularea dimensiunii urbane în contextul coeziunii teritoriale; 
• continuarea promovării cercetării, a studiilor comparative și a statisticilor, a 

schimbului de bune practici și a diseminării cunoștințelor pe teme urbane, 
precum și întărirea capacitații de coordonare a acestora; 

• promovarea dezvoltării urbane durabile și a abordărilor integrate prin 
reîntărirea și dezvoltarea instrumentelor care să ajute la implementarea Cartei 
de la Leipzig la toate nivelurile; 

• o privire asupra celor mai importante provocări pe care orașele europene 
trebuie să le înfrunte în viitor.  
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Agenda Teritorială 2020 
Agenda Teritorială 2020 indică principalele provocări ale dezvoltării teritoriale ale 
Uniunii Europene, în perioada 2014-2020, respectiv: 

1. Expunerea sporită la globalizare: transformările structurale după criza 
economică globală; 

2. Provocările integrării europene și interdependența crescândă a regiunilor; 
3. Provocări demografice și sociale diverse din punct de vedere teritorial, 

segregarea grupurilor vulnerabile; 
4. Schimbările climatice și riscurile legate de mediu: efecte diverse din punct de 

vedere geografic; 
5. Provocările energetice se situează în prim-plan și amenință competitivitatea 

regională; 
6. Pierderea biodiversității; patrimoniul natural, peisagistic și cultural vulnerabil.  

 
În al doilea rând, Agenda Teritorială 2020 stabilește și prioritățile teritoriale ale UE, 
care vor trebui transpuse și în Strategiile de Dezvoltare Teritorială ale Statelor 
Membre: 

1. Promovarea dezvoltării teritoriale policentrice și echilibrate; 
2. Încurajarea dezvoltării integrate în orașe, regiuni rurale și specifice; 
3. Integrarea teritorială în regiunile funcționale transfrontaliere și transnaționale; 
5. Asigurarea competitivității globale a regiunilor pe baza economiilor locale 

puternice; 
6. Îmbunătățirea conexiunilor teritoriale pentru indivizi, comunități și 

întreprinderi; 
7. Gestionarea și conectarea valorilor ecologice, peisagistice și culturale ale 

regiunilor.  
 
Pachetul legislativ pentru perioada de programare 2014 – 2020, regulamentele 
Comisiei Europene evidențiază o mai mare importanță acordată dimensiunii 
teritoriale și urmăresc stimularea politicilor urbane integrate, pentru a intensifica 
dezvoltarea urbană durabilă, în vederea consolidării rolului orașelor în contextul 
politicii de coeziune.  
 
Principalele propuneri ale Comisiei Europene în acest sens sunt: 
 
a)  Strategii integrate de investiții, având o abordare cu caracter strategic și holistic 
mai accentuat: 
Ca principiu de bază, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ar trebui să 
sprijine dezvoltarea urbană durabilă, prin intermediul unor strategii integrate care 
abordează provocările economice, climatice, sociale si de mediu din zonele urbane 
(Articolul 7, alineatul (1) din propunerea de regulament privind FEDR). Acest principiu 
are dublu sens: resursele ar trebui concentrate într-un mod integrat pentru a viza 
zonele afectate de provocări urbane specifice si, în același timp, proiectele cu 
finanțare FEDR din zonele urbane ar trebui integrate în cadrul unor obiective mai largi 
ale programelor. Statele Membre U.E. ar trebui să caute să utilizeze Fondul Social 
European (FSE) în sinergie cu FEDR, pentru a susține măsuri în materie de ocupare a 
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forței de muncă, educație, incluziune socială și capacitate instituțională, concepute și 
puse în aplicare în cadrul strategiilor integrate.  
 
b) Rezervarea finanțării pentru dezvoltarea urbană durabilă integrată: 
Cel puțin 5% din resursele FEDR alocate fiecărui stat membru vor fi investite în acțiuni 
integrate în favoarea dezvoltării urbane durabile, puse în aplicare prin intermediul 
instrumentului de investiții teritoriale integrate (ITI), iar gestionarea și punerea în 
aplicare a acestora vor fi delegate orașelor (a se vedea articolul 7 alineatul (2) din 
propunerea de regulament privind FEDR). Forma și intensitatea delegării gestionării 
orașelor pot varia în funcție de aranjamentele instituționale ale fiecărui Stat Membru. 
Orașele care pun în aplicare acțiuni integrate în favoarea dezvoltării urbane durabile, 
cu gestionare delegată, ar trebui să fie incluse într-o listă care să însoțească 
contractele de parteneriat (articolul 7, alineatul (2)) și programul operațional (articolul 
87, alineatul (2), litera (c)).  
 
c) Platforma de dezvoltare urbană: 
În baza unei liste a orașelor, elaborată de Statele Membre în cadrul contractului de 
parteneriat, Comisia va stabili o platformă de dezvoltare urbană, cuprinzând 300 de 
orașe din întreaga Europa, care va stimula un dialog la nivel european între orașe și 
Comisie, orientat preponderent spre politică, în ceea ce privește dezvoltarea urbană. 
Acesta nu este un instrument de finanțare, ci, mai degrabă, un mecanism destinat 
creșterii vizibilității contribuției orașelor la strategia Europa 2020 în cadrul politicii de 
coeziune, facilitării acțiunilor integrate și inovatoare pentru dezvoltarea urbană 
durabilă, precum și valorificării rezultatelor acestora (articolul 8 din propunerea de 
regulament privind FEDR). 
 
d) Acțiuni inovatoare în zonele urbane:  
 
În scopul încurajării soluțiilor noi si inovatoare în materie de dezvoltare urbană 
durabilă, FEDR poate sprijini, la inițiativa Comisiei, acțiuni inovatoare în limita unui 
plafon de 0,2% din contribuția totală a FEDR. Acțiunile inovatoare în mediul urban vor 
consta în proiecte urbane pilot, proiecte demonstrative și studii aferente de interes 
european. Sfera acestora poate include toate obiectivele tematice și prioritățile de 
investiții (articolul 9 din propunerea de regulament privind FEDR).  
 
e) Un accent mai puternic pus pe dezvoltare urbană la un nivel strategic: 
În baza orientărilor Cadrului Strategic Comun (CSC), contractele de parteneriat ar 
trebui să stabilească modalitățile de a asigura o abordare integrată a utilizării 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea durabilă a zonelor urbane. Programele 
operaționale ar trebui să stabilească contribuția la abordarea integrată a dezvoltării 
teritoriale, inclusiv, după caz, o abordare integrată a dezvoltării zonelor urbane 
(articolele 11, 14 și 87 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții 
comune privind fondurile CSC 2014-2020). De asemenea, este de așteptat ca această 
abordare a dezvoltării urbane să fie puternic legată de abordarea integrată care pune 
în discuție nevoile specifice ale zonelor geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale 
grupurilor țintă cele mai expuse riscului de discriminare sau excludere – astfel cum 
este stabilit în contractul de parteneriat și în programele operaționale. 
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f) Instrumente îmbunătățite pentru realizarea de acțiuni integrate:  
 
Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă un nou mod de punere în aplicare ce 
oferă un pachet de finanțare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau 
ale mai multor programe de intervenții multidimensionale și intersectoriale. ITI este 
un instrument ideal pentru susținerea acțiunilor integrate în zonele urbane, întrucât 
acesta oferă posibilitatea combinării finanțării în funcție de diferite obiective 
tematice, inclusiv combinarea finanțării provenind de la acele axe prioritare și 
programe operaționale sprijinite din FEDR, FSE și Fondul de coeziune (CF) (articolul 99 
din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile 
CSC 2014-2020).  
 
g) Oportunități sporite privind abordarea provocărilor urbane vizate de prioritățile 
de investiții:  
Patru dintre obiectivele tematice, care vor fi sprijinite din fondurile CSC în vederea 
contribuirii la Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, conțin priorități corespunzătoare de investiții specifice zonelor 
urbane (enumerate la articolul 5 din propunerea de regulament privind FEDR). Este 
recomandat ca orașele să combine acțiunile sprijinite în cadrul priorităților sectoriale 
de investiții specifice zonelor urbane (să promoveze strategii pentru emisii scăzute de 
dioxid de carbon în zonele urbane, sa îmbunătățească mediul urban, să promoveze 
mobilitatea urbană durabilă, precum și incluziunea socială prin sprijinirea regenerării 
fizice și economice a zonelor urbane defavorizate) și să le încorporeze în strategia 
integrată de dezvoltare urbană a orașului în vederea punerii în aplicarea principiului 
dezvoltării urbane integrate (articolul 7, alineatul (1) din propunerea de regulament 
privind FEDR).  
De asemenea, acestea pot combina acțiunile respective cu alte acțiuni sprijinite din 
FSE în cadrul priorităților sale de investiții (enumerate la articolul 3 din propunerea 
de regulament privind FSE). 
h) Instrumente financiare:  
Statele membre sunt încurajate să utilizeze în mod extensiv instrumentele financiare 
pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Sfera instrumentelor financiare este 
extinsă și include toate obiectivele tematice și prioritățile de investiții și toate tipurile 
de beneficiari, proiecte și activități (articolele 32-40 din propunerea de regulament de 
stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile CSC 2014-2020).  
i) Crearea de rețele:  
În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (CTE), programul de 
schimburi și învățare destinat orașelor va continua să le furnizeze acestora 
oportunități de creare de rețele în vederea partajării și dezvoltării de bune practici în 
materie de dezvoltare urbană (articolul 2 din propunerea de regulament privind CTE). 
O altă prioritate la nivel european este abordarea teritoriilor cu specific geografic 
(regiuni montane, insulare, slab populate, costiere, de frontieră și îndepărtate). 
Recomandări politice (Geographic specificities and Development Potential in Europe 
– ESPON GEOSPECS) pentru aceste zone vizează: 
O altă direcție strategică asumată la nivel european este crearea unui sistem de 
indicatori și monitorizarea impactului teritorial. Reuniunea DG responsabili cu 

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

274 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

coeziunea teritorială și politica de coeziune din 10 octombrie 2012 (Cipru) a ajuns la 
următoarele concluzii: 

• Evaluarea impactului teritorial (TIA) este un instrument important pentru 
ilustrarea dimensiunii teritoriale a diferitelor politici sectoriale, putând fi 
integrat în procedurile actuale de EI pentru a evita alte sarcini administrative 
suplimentare; 

• În cadrul ESPON au fost elaborate mai multe instrumente cu grade variate de 
complexitate adresate unor diferite tipuri de intervenții; 

• În 2012 s-a elaborat un document de lucru al CE privind TIA și s-a publicat 
raportul ESPON (handbook); 

• Este necesară reevaluarea necesității pentru un handbook online. 
 
Carta de la Leipzig privind Orașele Europene Durabile (2007) 
Această Cartă stabilește principii și strategii comune pentru politica de dezvoltare 
urbană, recomandând: (1) folosirea la scară mai largă a abordărilor pentru o 
dezvoltare urbană integrată și (2) acordarea unei atenții speciale cartierelor 
defavorizate în contextul unui oraș ca întreg. 
 
Politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 
PDR se axează pe trei obiective strategice pe termen lung, care se aliază Strategiei 
Europa 2020 și obiectivelor PAC. Politica de dezvoltare rurală își propune să stimuleze 
competitivitatea agriculturii, să garanteze o gestionare durabilă a resurselor naturale 
și combaterea schimbărilor climatice și să favorizeze dezvoltarea teritorială echilibrată 
a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de 
muncă. 
Fondurile alocate în cadrul PAC și al programelor de dezvoltare rurală ale statelor 
membre vor fi direcționate spre următoarele obiective: creșterea competitivității 
agriculturii europene la nivel global și național, conservarea diversității sistemelor de 
producție agricolă din țările UE și adaptarea producției agricole la noile provocări de 
mediu legate de schimbările climatice și protecția resurselor naturale. 
 
Ghid de Observare a Patrimoniului Rural (CEMAT, Lubliana, 2003) 
Ghidul CEMAT contribuie la implementarea Recomandărilor Miniștrilor responsabili 
cu stimularea dezvoltării zonelor rurale ca așezări omenești, atât pentru activități 
economice, cât și recreative și medii naturale. Documentul caută să restaureze 
echilibrul urban-rural și să promoveze resursele lumii rurale ca factor de dezvoltare. 
Este esențial să se pună aceste principii în practică și să promoveze o planificare rurală 
durabilă, combinând creșterea economică și protejarea bunurilor de patrimoniu 
inerente, atât în peisajul natural, cât și în cel cultural. 
 
 
 
 
 
 
Cadrul strategic în domeniul transporturilor și comunicațiilor 
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Inițiativa Conectarea Europei 
Are scopul de a accelera investițiile pe termen lung în drumuri, căi ferate, rețele 
energetice, conducte și rețele de mare viteză în bandă largă.  

 Ameliorarea legăturilor de transport - investiții în proiecte de infrastructură 
menite să faciliteze transportul de mărfuri și călători, în special între vestul și 
estul Europei. Investițiile se vor axa pe moduri de transport ecologice și 
durabile.  

 Conectarea rețelelor energetice – realizarea de conexiuni între țările UE, care 
să faciliteze furnizarea energiei - atât a celei tradiționale, cât și a energiei 
provenind din surse regenerabile.  

 Sprijinirea rețelelor digitale de mare viteză - crearea de rețele în bandă largă 
și furnizarea de servicii digitale paneuropene. Se vor acorda subvenții pentru 
crearea infrastructurii necesare în vederea introducerii serviciilor de 
identificare digitală, precum și a serviciilor electronice în domeniul achizițiilor 
publice, sănătății, justiției și operațiunilor vamale. Banii vor fi utilizați pentru a 
asigura conectarea și interoperabilitatea serviciilor naționale. 

 
CARTE ALBĂ Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – 
Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor 
Are trei obiective majore:  

 Un sistem de mobilitate eficient și integrat,   

 Inovând pentru viitor: tehnologii și comportamente  

 Infrastructuri moderne și o finanțare inteligentă.  
De asemenea, prezintă 40 de inițiative concrete privind infrastructura și serviciile de 
transport de implementat în următorul deceniu. Inițiativele sunt corelate cu 
următoarele obiective de atins până în anul 2050: 

– Eliminarea autoturismelor cu combustibili convenționali din orașe; 
– Reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim; 
– Trecerea a 50% dintre pasagerii și mărfurile de pe relațiile interurbane de 

distanță medie de pe modul rutier pe modul feroviar și naval. 
– Reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de 

transport. 
 
În contextul Rețelelor Trans Europene de Transport, Agenția Executivă pentru 
Dezvoltarea Rețelelor Transeuropene de Transport monitorizează pregătirea și 
implementarea proiectelor aferente celor 30 de axe prioritare definite în decizia nr. 
884/2004/EC. 
 
Cadrul strategic în domeniul energiei, mediului și schimbărilor climatice 
 
Politica UE în domeniul energiei pentru perioada până în 2020 
Se bazează pe trei obiective fundamentale: Durabilitate – subliniază preocuparea UE 
pentru schimbările climatice prin reducerea emisiilor sale de gaze cu efect de seră 
(GES) la un nivel care să limiteze efectul de încălzire globală la doar 2°C în plus față de 
temperaturile din era pre-industrială; Competitivitate – vizează asigurarea 
implementării efective a pieței interne de energie; Siguranța în alimentarea cu energie 
– vizează reducerea vulnerabilității UE în privința importurilor de energie, a 
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întreruperilor în alimentare, a posibilelor crize energetice și a nesiguranței privind 
alimentarea cu energie în viitor. 
 
Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere energetic COM(2011) 
571 final din 20.9.2011 
Până în anul 2050, economia UE se dezvoltă într-un mod care să respecte 
constrângerile legate de resurse și în cadrul limitelor planetare, contribuind astfel la 
transformarea economică globală. Economia noastră este competitivă, incluzivă și 
oferă un nivel de trai ridicat cu un impact asupra mediului mult mai scăzut. Toate 
resursele sunt gestionate sustenabil, de la materii prime la energie, apă, aer, terenuri 
și sol. Obiectivele privind schimbările climatice au fost atinse, iar biodiversitatea și 
serviciile ecosistemice pe care le sprijină au fost protejate, valorizate și restabilite în 
mod substanțial. 
 
Energie 2020: O strategie pentru energie competitivă, sustenabilă și sigură 
COM(2011) 21 din 26.1.2011 
Are drept obiectiv realizarea unei Europe eficiente din punct de vedere energetic; 
construirea unei adevărate piețe integrate pan-europene de energie; sporirea 
puterilor consumatorilor și atingerea celui mai înalt nivel de siguranță și securitate; 
extinderea poziției de lider a Europei în domeniul tehnologiilor energetice și al 
inovării; consolidarea dimensiunii externe a pieței energetice a UE 
  
Politica UE în domeniu schimbărilor climatice 
Propune ca și obiectiv pe termen lung (2050) reducerea emisiilor cu 80-95% 
comparativ cu nivelul din 1990. Transformarea Europei într-o economie eficientă din 
punct de vedere energetic și cu emisii scăzute de carbon va duce și la îmbunătățirea 
economiei, crearea de locuri de muncă și întărirea competitivității. Strategia UE 
privind adaptarea la schimbările climatice include măsuri precum: utilizarea unei 
cantități mai mici de apă, adaptarea regulamentelor privind construcțiile, construcții 
împotriva inundațiilor, dezvoltarea unor culturi adaptate unor condiții de secetă. 
 
Cadrul strategic în domeniul economiei și antreprenoriatului 
 
Small Business Act  
Pune bazele următoarelor 10 principii: 

1. Crearea unui mediu în care antreprenorii și întreprinderile familiale să poată 
prospera și unde spiritul antreprenorial este recompensat 

2. Asigurarea posibilității pentru antreprenorii cinstiți care au dat faliment de a 
beneficia în mod rapid de o a doua șansă 

3. Definirea regulilor după principiul „Gândiți mai întâi la scară mică” 
4. Asigurarea reactivității administrațiilor la nevoile IMM-urilor 
5. Adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor: Facilitarea 

participării IMM-urilor la achizițiile publice și exploatarea mai judicioasă a 
posibilităților oferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat 

6. Facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare și punerea în aplicare a unui cadru 
juridic și comercial care să favorizeze punctualitatea plăților cu ocazia 
tranzacțiilor comerciale 

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

277 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

7. Sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunitățile oferite de 
piața unică 

8. Promovarea ameliorării competențelor în interiorul IMM-urilor și a tuturor 
formelor de inovație 

9. Ajutarea IMM-urilor să transforme provocările în materie de mediu în 
oportunități 

10. Încurajarea și sprijinirea IMM-urilor pentru a profita de creșterea piețelor 
 
Europa creativă  

 încurajarea antreprenoriatului prin reducerea birocrației pentru 
întreprinderile mici, care reprezintă un segment important al sectorului 
cultural și creativ 

 dezvoltarea pieței digitale europene, de exemplu printr-o abordare comună în 
ceea ce privește protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și reducerea 
cantității de bunuri contrafăcute vândute pe internet 

 promovarea creării de rețele și a schimbului de bune practici la nivel european  
 garantarea împrumuturilor bancare pentru a facilita accesul la finanțare 

pentru întreprinderile și organizațiile din sectorul creativ  
 sprijinirea măsurilor care contribuie la formarea și atragerea publicului, 

testarea modelelor economice și creșterea exporturilor 
 finanțarea educației și formării, de exemplu prin programul Erasmus pentru 

toți 
 utilizarea unei din părți din fondurile existente pentru a spori contribuția pe 

care o aduce cultura la dezvoltarea regională și locală, atât în zonele urbane, 
cât și în cele rurale.  

 
Politica UE în domeniul turismului 
Își propune să mențină Europa pe primul loc ca și destinație și, în același timp, să 
maximizeze contribuția industriei la creștere și ocupare și să promoveze cooperarea 
între statele membre UE, în special prin schimbul de bune practici. În cadrul 
Comunicării Comisiei Europene ”Europa, destinația turistică nr. 1 la nivel mondial – un 
nou cadru politic pentru turism în Europa” au fost identificate patru acțiuni prioritare: 
stimularea competitivității în sectorul turismului european, promovarea dezvoltării 
unui turism sustenabil, responsabil și de calitate ridicată și consolidarea imaginii 
Europei ca o colecție de destinații sustenabile și de înaltă calitate. 
 
Politica agricolă comună pentru 2014-2020 
PAC reprezintă o punte între așteptările cetățenilor UE privind agricultura și 
așteptările fermierilor din țările membre care se confruntă cu provocări economice și 
de mediu. Acest sector este considerat unul strategic în termeni de securitate 
alimentară, mediu înconjurător și creștere economică în zonele rurale. În conformitate 
cu direcțiile de evoluție și reforma PAC pentru perioada 2014-2020, aceasta se va 
concentra pe trei piloni fundamentali: ecologie și eficiență în agricultură, asigurarea 
unei alimentații sănătoase la prețuri accesibile și revitalizarea zonelor și comunităților 
rurale. 
 
Politica comună în domeniul pescuitului 
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PCP are scopul de a se asigura că pescuitul și acvacultura sunt sustenabile din punct 
de vedere ecologic, economic și social și că furnizează alimente sănătoase pentru 
cetățenii UE. De asemenea, își propune să susțină un sector dinamic al pescuitului și 
să asigure un nivel de trai decent pentru comunitățile de pescari. Totuși, se subliniază 
faptul că este necesar să se asigure faptul că practicile de pescuit nu afectează 
capacitatea de reproducere a populațiilor de pește, adoptându-se o abordare 
prudentă, care recunoaște impactul activităților umane asupra tuturor 
componentelor ecosistemului. În domeniul acvaculturii se consideră a fi prioritară 
păstrarea unui sector viabil din punct de vedere economic, garantarea siguranței 
alimentare și bunăstării animalelor, rezolvarea problemelor de mediu și stimularea 
cercetării. 
 
Cadrul strategic în domeniul cercetării-inovării 
 
Orizont 2020  

 Întărește poziția Europei în cercetare științifică  

 Întărește inovarea industrială  

 Abordează preocupări majore - schimbări climatice, transport sustenabil, 
energie regenerabilă accesibilă, siguranță și securitate alimentară, 
îmbătrânirea populației  

 
Regiunile cunoașterii  
Are scopul de a întări potențialul Regiunilor Europene, și în particular de a încuraja și 
sprijini dezvoltarea, în întreaga Europă, în “clustere orientate 
pe  cercetare”,  universități  asociate, centre de cercetare, întreprinderi și autorități 
regionale. 
Acțiuni Suport și de Coordonare: 

• analiza, dezvoltarea și implementarea  agendei cercetării pentru 
clustere regionale sau transfrontaliere 

• coordonarea regiunilor cu  un profil de dezvoltare a cercetării mai slabe 
cu cele mai  dezvoltate 

• inițiative privind îmbunătățirea integrării 
 
"Consolidarea și concentrarea cooperării internaționale a UE în domeniul cercetării 
și al inovării: o abordare strategică" - COM(2012) 497 Final din 14.09.2012 
Strategia propune o concentrare mai accentuată a cooperării asupra priorităților 
strategice ale UE, cu menținerea în același timp a tradiționalei deschideri spre 
participarea țărilor terțe la cercetarea din UE. Este vorba nu doar despre abordarea 
provocărilor mondiale, ci și despre creșterea atractivității Europei ca centru de 
cercetare și inovare și despre sporirea competitivității industriale. 
 
 
 
 
 
Cadrul strategic în domeniul social 
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Programul pentru schimbări sociale și inovare socială  
Trei axe complementare: 

 Axa Progress, care sprijină dezvoltarea, punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii și a 
legislației în domeniul condițiilor de muncă și promovează elaborarea unor 
politici și inovarea bazate pe dovezi, în colaborare cu parteneri sociali, 
organizații ale societății civile și alte părți interesate;  

 Axa EURES, care sprijină activitățile desfășurate de rețeaua EURES, pentru a 
dezvolta activitățile de schimburi de informații și diseminare și alte forme de 
cooperare în vederea promovării mobilității geografice a lucrătorilor; 

 Axa Microfinanțare și antreprenoriat social, care facilitează accesul 
antreprenorilor la finanțare, în special a persoanelor celor mai îndepărtate de 
piața muncii și a întreprinderilor sociale. 

 
Cadrul strategic în domeniul bunei guvernanțe 
 
Carta Albă privind guvernanța pe mai multe niveluri  
Documentul se înscrie într-un demers politic proactiv pentru „Construirea Europei în 
parteneriat” și fixează două mari obiective strategice: favorizarea participării la 
procesul european și sporirea eficienței acțiunii comunitare. 
 
5.1.2 Politici și documente strategice relevante de la nivel național 
 
Cadrul general 
 
La nivel național strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul 
Programelor Naţionale de Reformă (PNR). Țintele Strategiei Europa 2020 asumate de 
România sunt: 

 rata de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani de 70%; 

 nivelul investițiilor în cercetare și dezvoltare de 2% din PIB-ul României; 

 obiectivul 20/20/20 în materie de energie și schimbări climatice:  
- emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900 
- 24% din energia produsă să provină din surse regenerabile 
- creșterea cu 19% a eficienței energetice  

 rata de părăsire timpurie a școlii sub 11,3% 

 ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenți ai unei forme de 
învățământ terțiar, de cel puțin 26,7% 

 scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000. 
 
Programul Național de Reformă 2015 
Prezintă principalele reforme și priorități de dezvoltare economică pe termen scurt și 
mediu (2015-2016) pentru România în conformitate recomandările specifice de țară 
și obiectivele asumate în cadrul Strategiei Europa 2020: 

1. Consolidarea politicii fiscal-bugetare 

 Gestionarea eficientă a investițiilor publice 

 Îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor 
2. Administrație publică: 

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

280 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

 Sporirea eficienței administrației publice 

 Îmbunătățirea condițiilor privind locuirea la nivel național 

 Îmbunătățirea administrării fondurilor europene 

 Asigurarea securității rețelelor și a sistemelor informatice 

 Continuarea reformei privind sistemul de achiziții publice 
3. Îmbunătățirea mediului de afaceri: 

 Diversificarea instrumentelor financiare destinate susținerii IMM-urilor cu 
capacitate de dezvoltare rapidă 

 Dezvoltarea mentoratului pentru susținerea IMM-urilor în accesarea 
instrumentelor financiare 

 Dezvoltarea serviciilor suport pentru stimularea antreprenoriatului și a 
creativității 

 Crearea unui mediu investițional favorabil realizări investițiilor publice și 
private 

 Promovarea sectoarelor de viitor (turism și eco-turism; textile și pielărie; 
lemn și mobilă; industrii creative; industria auto și componente; TIC; 
procesarea băuturilor și alimentelor; sănătate și produse farmaceutice; 
energie și management de mediu; bio-economie) 

 
4. Ocuparea forței de muncă: 

 Promovarea sustenabilității și a calității ocupării, precum și susținerea 
mobilității forței de muncă 

5. Cercetare, dezvoltare, inovare: 

 Stimularea creșterii investițiilor private în CDI 

 Îmbunătățirea capacității și a performanțelor sistemului de cercetare 
pentru creșterea eficienței investițiilor în domeniul CDI 

6. Mediu și schimbări climatice: 

 Operaționalizarea Strategiei Naționale privind Schimbările Climatice 2013-
2020 

 Îmbunătățirea sistemelor de protecție împotriva riscului de inundații 

 Instruirea personalului implicat în aplicarea efectivă a legislației de mediu 
a UE referitoare la evaluarea strategică de mediu (SEA) și la evaluarea 
impactului asupra mediului (EIA) 

 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviației civile 

 Promovarea în rândul autorităților locale și a populației a necesității 
valorificării energetice a deșeurilor solide municipale în instalații de 
cogenerare de înaltă eficiență 

7. Surse regenerabile de energie: 

 Îmbunătățirea eficienței sistemelor de sprijin pentru energia din surse 
regenerabile 

 Finanțarea proiectelor de investiții în domeniul surselor regenerabile de 
energie 

 Eficientizarea politicii energetice naționale 
8. Eficiență energetică: 

 Îmbunătățirea eficienței energetice 
9. Educație: 
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 Continuarea reformelor în domeniul educației și formării profesionale 
pentru asigurarea unui învățământ adaptat cerințelor pieței muncii și 
centrat pe dezvoltare personală și socială 

 Asigurarea deschiderii sistemului de educație și formare către toți tinerii 
și asigurarea accesului egal la educație, în special pentru grupurile cu 
riscuri particulare 

 Asigurarea unui învățământ superior deschis, de calitate, competitiv și 
adaptat pieței muncii 

 Crearea și dezvoltarea unui cadru de învățare pe tot parcursul vieții 
deschis și accesibil 

10. Incluziune socială: 

 Promovarea incluziunii sociale, reducerea riscului de sărăcie și 
combaterea oricăror forme de discriminare 

 Îmbunătățirea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate 

 Îmbunătățirea eficienței și a sustenabilității financiare a sistemului de 
sănătate 

 Gestionarea infrastructurii de sănătate și asistență medicală la nivel 
regional 

 Creșterea accesului persoanelor la servicii medicale de calitate 

 Continuarea informatizării sistemului de sănătate 
 
Acordul de parteneriat 2014-2020 
Are ca și obiectiv global Reducerea disparitățile de dezvoltare economică și socială 
între România și statele membre ale UE. Pentru a atinge aspirațiile de creștere 
economică și pentru a avea o economie modernă și competitivă, România trebuie să 
răspundă următoarelor provocări: competitivitatea și dezvoltarea locală, oamenii și 
societatea, infrastructura, resursele și administrația și guvernarea. 
Astfel, pentru fiecare provocare au fost identificate obiective (corelate cu obiectivele 
tematice de la nivelul UE) și priorități de dezvoltare pentru perioada 2014-2020: 
Provocarea 1 – Competitivitatea și dezvoltarea locală: 

 crearea unui mediu public de C-D mai compact și mai modern, care să se 
concentreze asupra nevoilor economiei, schimbărilor sociale și tehnologiilor în 
care România are potențial de clasă mondială, în conformitate cu principiile 
specializării inteligente și pentru a crește gradul de comercializare și 
internalizare a cercetării; 

 promovarea unei culturi a antreprenoriatului și inovării în întregul sistem 
educațional și în companii care să fie în legătură cu toate formele de sprijin, 
financiar, managerial, tehnic, creator, pentru a valorifica potențialul latent 
care există în rândul populației și firmelor din România 

 consolidarea mediului de afaceri digital 

 extinderea și creșterea continuă, inclusiv pe piața internațională, ale 
sectoarelor industriei prelucrătoare și serviciilor cu valoare adăugată mare, în 
special sectorul autovehiculelor; ale produselor și serviciilor TIC; ale procesării 
alimentelor și băuturilor; 

 transformarea sectoarelor tradiționale ale României — sănătate/produse 
farmaceutice; sănătate-turism și ecoturism; textile/pielărie; lemn/mobilier; 
industrii creative; energie/managementul mediului — și în agricultură, 
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silvicultură și pescuit, unde există potențial de creștere a valorii adăugate sau 
pentru susținerea activității pe termen mediu, prin exploatarea nișelor 
specializate sau prin creșterea competitivității prin inovare și dezvoltarea 
pieței;  

 restructurarea și consolidarea exploatațiilor agricole pentru a îmbunătăți 
competitivitatea și durabilitatea acestora, împreună cu adoptarea de către 
acestea a unor practici agricole și de gestionare a terenurilor moderne și 
inovatoare; Îmbunătățirea la competitivității și a spiritului antreprenorial în 
domeniul pescuitului și acvaculturii; 

 îmbunătățirea radicală a mediului de afaceri în ceea ce privește 
disponibilitatea resurselor financiare pentru investiții, transparența și 
predictibilitatea politicilor și proporționalitatea administrației și a procesului 
de reglementare, inclusiv prin îmbunătățirea utilizării TIC de către autorități; 

 liberalizarea piețelor din sectorul public și exploatarea acestora ca mijloace de 
stimulare a unor noi piețe, a formării unor noi întreprinderi și de intensificare 
a activităților economice, cu precădere în regiunile mai puțin dezvoltate ale 
României;  

 atragerea de investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României și 
pentru zonele sale rurale, printr-o abordare integrată care să cuprindă 
infrastructura, siturile, competențele și sprijinirea investițiilor. 

Provocarea 2 – Oamenii și societatea:  

 îmbunătățirea eficienței sistemului prin utilizarea de instrumente de 
tehnologie a informației și comunicării (TI&C), în cadrul platformelor e-
sănătate, e-asistență socială; 

 exploatarea TIC ca instrument pentru modernizare reformarea 
managementului resurselor umane în sistemele educaționale și de sănătate;  

 creșterea oportunităților de ocupare; 

 integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor care nu au un loc de muncă, nu 
urmează un program educațional sau de formare (NEETs); 

 acces la ocupare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și 
pentru persoanele inactive, cu accent pe femei, tineri și lucrători mai în vârstă, 
cetățeni români de etnie romă, persoane cu dizabilități și alte grupuri 
vulnerabile; 

 reducerea disparităților regionale și teritoriale și intensificarea mobilității 
forței de muncă; 

 îmbunătățirea alinierii ocupării și a serviciilor de dezvoltare a forței de muncă 
la nevoile în schimbare ale pieței muncii; 

 diversificarea economiei pescuitului și acvaculturii, pentru a atrage ocuparea 
forței de muncă și crearea de firme în domeniu conversia în activități non-
agricole, diversificarea economiei rurale și crearea de locuri de muncă; 

 modernizarea sistemului public de ocupare a forței de muncă și întărirea 
capacității administrative a acestuia în a furniza măsuri de ocupare active și 
preventive și servicii de calitate; 

 reducerea incidenței sărăciei și excluziunii sociale în rândul grupurilor 
vulnerabile identificate; 
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 îmbunătățirea accesului la servicii sociale și a calității acestora, cu precădere în 
zonele rurale și în zonele urbane defavorizate, precum și creșterea contribuției 
acestora la combaterea sărăciei, excluziunii sociale și problemelor sociale; 

 îmbunătățirea infrastructurii de bază și a accesului la servicii în vederea 
promovării dezvoltării economice și reducerii sărăciei în așezările rurale, 
inclusiv în zonele piscicole; 

 îmbunătățirea incluziunii sociale a persoanelor care locuiesc în zonele rurale și 
în enclavele urbane, care se confruntă cu nivel ridicat de privațiuni prin 
utilizarea unor abordări integrate prin aplicarea LEADER sau a modelor de 
dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; 

 îmbunătățirea rezultatelor în materie de sănătate, cu predilecție în domeniul 
sănătății mamei și a nou-născutului și al celor cinci patologii care reprezintă 
cauza majorității deceselor la adulți; 

 îmbunătățirea eficienței sistemului prin utilizarea instrumentelor de 
tehnologie a informației și comunicației (TIC) în cadrul e-sănătate, e-asistență 
socială; 

 îmbunătățirea accesului, participării și calității corespunzătoare educației și 
îngrijirii timpurii;  

 consolidarea accesibilității, calității și rezultatelor educaționale în cadrul 
învățământul obligatoriu;  

 creșterea atractivității învățământului primar și secundar, inclusiv a 
învățământului profesional și tehnic inițial;  

 intervenții intensive în vederea adresării nevoilor educaționale specifice 
grupurilor aflate în risc de excluziune (copii din medii socio-economice 
defavorizate, persoane de etnie romă, persoane cu nevoi educaționale 
speciale etc.); 

 îmbunătățirea calității și relevanței învățământul profesional și tehnic, (atât al 
celui inițial cât și continuu), inclusiv cel inițial, și a învățământului terțiar la 
nevoile pieței forței de muncă;  

 îmbunătățirea accesului la învățământul terțiar și susținerea participării la 
acesta; 

 îmbunătățirea accesului și a calității ofertei de învățare pentru adulți, cu accent 
pe competențele de bază și pe transversale relevante;  

 încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale (formare 
pe termen scurt/inițială) în cadrul sectoarelor agricultură și sectorul alimentar; 

 exploatarea TIC în educație, ca o factor de modernizare. 
Provocarea 3 – Infrastructura: 

 depășirea incapacității pieței de a furniza infrastructura NGA și serviciile 
conexe prevăzute de Strategia Agendei Digitale pentru România și de Planul 
Național de Dezvoltare a Infrastructurii pentru Acces de Generația Următoare; 

 îmbunătățirea accesibilității României și a regiunilor sale și conectivității 
acestora cu piețele, reducându-se astfel semnificativ obstacolele în calea 
dezvoltării și diversificării lor, în contextul MPGT; 

 îmbunătățirea sustenabilității sistemului mixt de transport din România și 
atractivității alternativelor la transportul rutier. 

Provocarea 4 – Resursele:  

 promovarea producției și distribuției de energie din SRE;  
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 promovarea utilizării cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie 
termică utilă; 

 îmbunătățirea eficienței energetice prin dezvoltarea sistemelor de distribuție 
inteligentă; 

 asigurarea sustenabilității sistemelor publice de termoficare municipale prin 
reducerea pierderilor din rețele; 

 creșterea eficienței energetice a fondului de clădiri rezidențiale și publice, 
inclusiv a iluminatului public; 

 îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului transporturilor, inclusiv a 
sistemelor de transport urban, a ambarcațiunilor de pescuit și a unităților de 
prelucrare; 

 îmbunătățirea eficienței energetice prin dezvoltarea sistemelor de transport 
inteligent; 

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură și în sectorul 
forestier; 

 creșterea nivelului de sechestrare a carbonului, în special în agricultură, 
silvicultură, pescuit și acvacultură; 

 îmbunătățirea capacității României de a anticipa, preveni și reacționa în caz de 
urgențe extreme naturale sau provocate de om îmbunătățirea adaptării și 
rezilienței României la consecințele negative ale schimbărilor climatice și, în 
special, la incidența crescută de evenimente de căldură extremă, secetă și 
inundații în cadrul Strategiei Naționale privind Schimbările Climatice; 

 îmbunătățirea adaptării și rezilienței României la alte riscuri naturale și 
dezastre datorate intervenției umane; 

 exploatarea investițiilor publice în adaptarea la schimbările climatice pentru a 
crea noi piețe potențial disponibile pentru IMM-uri și întreprinderile sociale, în 
special în zonele mai puțin dezvoltate ale României și în zonele rurale; 

 extinderea accesului publicului la serviciile de apă și ape uzate, în contextul 
Directivei cadru privind apa și ale planurilor de management ale bazinelor 
hidrografice; facilitarea tranziției modului de gestionare a deșeurilor către un 
sistem orientat către piață, bazat pe ierarhia deșeurilor, în contextul Directivei 
cadru privind deșeurile;  

 protejarea, conservarea, reabilitarea și exploatarea atentă a bunurilor din 
patrimoniul natural al României, inclusiv a peisajelor, terenurilor agricole, 
pădurilor, apelor interioare și de coastă, ariilor protejate și a biodiversității; 

 dezvoltarea și îmbunătățirea evaluării calității aerului;  

 soluționarea situației privind siturile abandonate și poluate, precum și 
gestionarea surselor actuale de poluare;  

 scăderea gradului de abandon al activităților agricole; 

 îmbunătățirea eficienței energetice prin dezvoltarea unor sisteme de 
distribuție inteligente; 

 îmbunătățirea transportului urban sustenabil, cu reducerea poluării; 

 îmbunătățirea infrastructurii de bază și a accesului la servicii pentru a promova 
dezvoltarea economică și a reduce sărăcia așezărilor rurale, inclusiv în zonele 
piscicole. 

Provocarea 5 – Administrația și guvernarea: 
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 îmbunătățirea procesului decizional și eficiența cheltuielilor publice la toate 
nivelurile; 

 reformarea managementului resurselor umane în instituțiile publice; 

 reducerea birocrației pentru întreprinderi și pentru cetățeni; 

 administrația transparentă, prin creșterea transparenței, integrității, 
accesibilității și responsabilității guvernului și serviciilor publice; 

 creșterea capacității la toate nivelurile, pentru îmbunătățirea calității și 
accesibilității serviciilor publice pe întreg teritoriul României;  

 creșterea capacității administrative și financiare la nivel național, regional și 
local, pentru adoptarea acțiunilor vizând atingerea obiectivelor de dezvoltare 
ale României; 

 dezvoltarea unor mecanisme de coordonare între instituțiile publice, pentru o 
mai bună coordonare a acțiunilor de reformă, atât pe orizontală și pe verticală, 
inclusiv o definire clară a mandatelor instituțiilor publice inclusiv un mecanism 
de coordonare pentru implementarea strategiilor macroeconomice (de 
exemplu SUERD și Politica Maritimă Integrată); un sistem judiciar mai eficient, 
mai transparent, mai responsabil, mai accesibil și mai coerent;  

 servicii îmbunătățite de înregistrare a terenurilor - integrarea datelor existente 
și extinderea sistemului de înregistrare sistematică în zonele rurale; 

 dezvoltarea, introducerea și susținerea utilizării instrumentelor TIC și a 
conceptului de date deschise. 

 
Pentru asigurarea unei abordări integrate pentru dezvoltarea teritorială a anumitor 
zone subregionale specifice sunt definite următoarele sisteme: 

 Dezvoltarea locală asigurată de comunitate / dezvoltarea locală de tip Leader 
(DLRC) – care în zonele urbane urmărește să crească nivelul de incluziune 
socială și să reducă sărăcia în rândul comunităților marginalizate din orașele 
românești. Acest instrument va fi utilizat în special în orașe (orașe mici cu o 
populație de până la 20000 locuitori) și în zonele rurale învecinate, zonele 
rurale fără centre urbane, zonele costiere de-a lungul Dunării și Deltei Dunării, 
zonele de râuri și lacuri mari în care există ferme de acvacultură, zone 
defavorizate din centrele urbane. 

 Investiţii teritoriale integrate (ITI) – un instrument utilizat pentru stimularea 
creării de zone urbane funcționale, care pot oferi o organizare teritorială mai 
eficientă și un acces mai bun la servicii de interes general. Acest instrument va 
fi utilizat în Rezervația Biosferei Delta Dunării.  

 Dezvoltarea urbană durabilă – are ca măsuri prioritare: susținerea dezvoltării 
economiei orașelor, îmbunătățirea calității mediului în zonele urbane, 
susținerea dezvoltării infrastructurii de bază și a mobilității urbane în orașele 
României 

 Cooperare teritorială: Strategia UE pentru regiunea Dunării, cooperare 
teritorială europeană 
 

Programul Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020 
Acest program răspunde următoarelor obiective tematice de la nivelul UE: 

 OT 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea 
riscurilor 
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 OT 6 Protejarea mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor 

 OT 7 Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor în rețelele cheie 

 OT 8 Promovare ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă 

 OT 11 Îmbunătățirea capacității instituționale și a eficienței în administrația 
publică 

În cadrul programului au fost definite 5 axe prioritare: 
1. O regiune bine conectată 
2. O regiune verde 
3. O regiune sigură 
4. O regiune calificată și incluzivă 
5. O regiune eficientă 

 
și următoarele obiective specifice: 

 îmbunătățirea procesului de planificare, dezvoltare și coordonare a sistemelor 
de transport transfrontaliere în vederea asigurării unor mai bune conexiuni la 
rețelele de transport TEN-T; 

 creșterea siguranței transportului pe căile fluviale sau maritime; 
 îmbunătățirea utilizării durabile a resurselor și patrimoniului natural; 
 îmbunătățirea managementului durabil al ecosistemelor din zona 

transfrontalieră; 
 îmbunătățirea managementului comun al riscului în aria transfrontalieră; 
 încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privința ocupării și mobilității 

forței de muncă; 
 creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în 

contextul cooperării transfrontaliere. 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru orizontul de timp 
2020, respectiv 2030. 
Obiectivele care privesc dezvoltarea durabilă pentru orizontul de timp 2020 vizează 
atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai 
dezvoltării durabile. În ceea ce privește ținta de atins pentru orizontul de timp 2030, 
Strategia urmărește apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an 
al țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 
 
 
 
 
 
Cadrul strategic în domeniul dezvoltării teritoriale și urban/rural 
 
Strategia pentru Dezvoltare Teritorială a României. România policentrică 2035. 
Coeziune și competitivitate teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru oameni 
Această strategie este în lucru (la faza de consultare publică). Reprezintă instrumentul 
de implementare a unui sistem al planului de amenajare din cadrul planurilor de 
dezvoltare națională - regională și a planurilor urbanistice generale - și sprijină 
operaționalizarea programelor de investiție sectorială 2035. În cadrul acesteia au fost 
identificate 5 obiective generale: 
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- Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european 
prin sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi 
și broadband; 

- Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a 
serviciilor publice în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, 
atractive și incluzive; 

- Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea 
specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane; 

- Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de 
identitate teritorială; 

- Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare 
teritorială. 

De asemenea, au fost definite măsuri, acțiuni și exemple de proiecte pentru zone 
urbane, zone rurale, zone montane, zone transfrontaliere și zona costieră. 
 
Planul de Amenajare a Teritoriului Național 
Reprezintă o bază de amenajare pentru programele sectoriale strategice, 
determinând scopul și prioritățile pentru dezvoltarea teritorială a țării în relație cu 
politicile UE și cuprinde următoarele secțiuni: 

 Secțiunea I – Rețele de transport; 

 Secțiunea a II-a – Apa; 

 Secțiunea a III-a – Zone protejate; 

 Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități; 

 Secțiunea a V-a – Zone de risc natural; 

 Secțiunea a VI-a – Zone turistice; 

 Secțiunea a VII-a – Infrastructura pentru  educație (în curs de 
elaborare); 

 Secțiunea a VIII-a – Zone rurale (în curs de elaborare). 
 
Programul Operațional Regional 2014-2020 
POR își propune ca și obiectiv general creșterea competitivității economice și 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să 
asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient 
resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului 
tehnologic.  
Axele prioritare definite în cadrul POR 2014-2020 sunt: 

1. Promovarea transfer tehnologic  
2. Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii  
3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon  
4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile  
5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural 
6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională  
7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 
8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale  
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9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din 
mediul urban  

10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
11. Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru 

și carte funciară 
12. Asistență tehnică 

 
Studii elaborate de Banca Mondială 
Studiile vizează o analiză-diagnostic a sistemului de planificare din România, de la nivel 
central, regional și local, cât și o evaluare privind dezvoltarea urbană la nivel național, 
ale căror concluzii sunt valorificate cu ocazia elaborării strategiei. Printre acestea 
amintim: ”Consolidarea capacității de planificare teritorială, precondiție pentru 
dezvoltarea urbană”, ”Orașe Competitive – Remodelarea economiei geografice a 
României”, ”Identificarea modelelor de selecție a proiectelor pentru POR 2014-2020”, 
”Criterii de prioritizare îmbunătățite pentru proiectele PNDL”. 
Raportul „Orașe Competitive” elaborat de Banca Mondială, în anul 2013, propune o 
strategie pentru dezvoltarea sustenabilă și incluzivă a României, prin promovarea 
principalelor motoare economice a țării – cele mai importante centre urbane.  
Raportul „Identificarea modelelor de selecție a proiectelor pentru POR 2014-2020” 
elaborat de Banca Mondială, în anul 2014, propune o serie de modele de selecție a 
proiectelor ce urmează să fie finanțate din POR 2014-2020, în vederea îmbunătățirii 
eficienței investițiilor sprijinite de acest program.  
Raportul „Criterii de prioritizare îmbunătățite pentru proiectele PNDL” elaborat de 
Banca Mondială în anul 2015, propune o metodologie de prioritizare a proiectelor ce 
urmează să fie finanțate prin PNDL, bazată pe criterii clare și riguroase, care să evite 
suprapunerea investițiilor realizate din fonduri guvernamentale cu cele europene.  
 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Documentul reprezintă asumarea României față de implementarea Pilonului II al 
Politicii UE pentru o Agricultură comună, reflectată în Reglementarea CE 1305/2013. 
PNDR își propune următoarele priorități: 

 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură 
și în zonele rurale 

 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și 
a gestionării durabile a pădurilor 

 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animale și gestionării 
riscurilor în agricultură 

 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 
agricultură și silvicultură 

 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în 
sectoarele agricol, alimentar și silvic 

 Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în 
zonele rurale 

Obiective specifice: 
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1. Restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole 
2. Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice 
3. Diversificarea activităților economice, crearea de locuri de muncă, 

îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții 
în zonele rurale 
 

Programul Național de Dezvoltare Locală 
PNDL, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
stabilește cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanță națională, 
care susțin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, 
tehnico-edilitară și socio-educativă. 
Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul programului trebuie să vizeze 
lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru 
unul dintre următoarele domenii specifice:  

 sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei; 
 sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;  
 unități de învățământ preuniversitar;  
 unități sanitare din mediul rural; 
 drumuri publice clasificate și încadrate, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes local, drumuri comunale 
și/sau drumuri publice din interiorul localităților; 

 poduri, podețe sau punți pietonale;  
 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre 

culturale multifuncționale, teatre;  
 platforme de gunoi;  
 piețe publice, comerciale, târguri, oboare;  
 modernizarea bazelor sportive.  

Subprograme și beneficiari eligibili 
 Subprogramul „Modernizarea satului românesc”: beneficiarii eligibili sunt 

unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației 
publice locale ale comunelor, precum și unitățile administrativ-teritoriale 
membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile 
legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară, 
reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale comunelor; 

 Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”: beneficiarii 
eligibili sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile 
administrației publice locale ale municipiilor și orașelor, inclusiv pentru satele 
componente ale acestora, precum și unitățile administrativ-teritoriale 
membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile 
legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară, 
reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale municipiilor, 
inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale orașelor, 
inclusiv pentru satele componente ale acestora; 

 Subprogramul „Infrastructură la nivel județean”: beneficiarii eligibili sunt 
unitățile administrativ teritoriale reprezentate de autoritățile administrației 
publice locale județene, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre 
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ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, 
pentru investițiile realizate prin asociațiile de dezvoltare intercomunitară, 
reprezentate de autoritățile administrației publice locale județene 
 

Cadrul strategic în domeniul transporturilor și comunicațiilor 
 
Master Plan General de Transport al României 
Master Planul analizează obiectivele majore ale sistemului național de transport. Prin 
urmare, acesta constituie un instrument strategic de planificare a intervențiilor 
majore (proiecte și alte acțiuni) ce sunt semnificative pentru obiectivele de transport 
la scară națională. Sunt avute în vedere transportul rutier, feroviar, porturi și căi 
navigabile, aerian și multimodal. 
 
Strategia de transport intermodal în România 2020 
Obiectivele specifice avute în vedere sunt: 

 modernizarea și/sau construirea unor terminale intermodale și a infrastructurii 
aferente 

 realizarea unor servicii intermodale de calitate 

 implementarea unui sistem de urmărire, planificare și management a 
transportului intermodal de marfă, utilizând sistemele inteligente de transport 
disponibile pe piață 

 stimularea promovării sistemului național de transport intermodal 
 

Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 
Principiul care stă la baza Strategiei naționale este crearea un mediu competitiv, care 
să încurajeze și să atragă cetățenii și întreprinderile plătitoare de impozite, care, la 
rândul lor, să asigure o creștere durabilă pe termen lung. Cele 4 domenii de acțiune 
ale Agendei digitale pentru România 2014-2020 sunt: e-Guvernare, Interoperabilitate, 
Securitate Cibernetică, Cloud Computing, Open Data, Big Data și Media Sociale – 
creșterea eficienței și reducerea costurilor din sectorul public din România prin 
modernizarea administrației; TIC în Educaţie, Sănătate, Cultură și eInclusion intervine 
în provocările sociale la un nivel sectorial și va asigura că investițiile TIC vor crea un 
impact pozitiv în contextul social; e-Commerce, Cercetare, Dezvoltare și Inovare în TIC– 
se bazează pe avantajele comparative ale României regionale și sprijină creșterea 
economică din sectorul privat; Broadband și Servicii de Infrastructură Digitală – 
asigură incluziunea socială și permite beneficii în toate celelalte domenii de acțiune. 
 
 
 
 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
Axele prioritare ale POIM 2014-2020 în domeniul transporturilor sunt: 

 Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului 

 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient 
 

Cadrul strategic energiei, mediului și schimbărilor climatice 
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Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
Axele prioritare ale POIM 2014-2020 în domeniul mediului și energiei sunt: 

 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 
resurselor 

 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea 
calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric 

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea 
riscurilor 

 Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei 
economii cu emisii scăzute de carbon 

 Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare 
în orașele selectate 

 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor 
naturale 

 
Strategia Energetică a României 2007-2020 
Strategia transpune Directiva 2006/32/EC privind eficiența utilizării finale a energiei și 
serviciile în domeniul energiei. Strategia are componente dedicate eficienței 
energetice în industrie, transport, consumul public și rezidențial și energie 
regenerabilă. Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie 
satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la 
un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și unui standard de 
viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu respectarea principiilor 
dezvoltării durabile. 
 
Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013-2020 
Această strategie este documentul de ghidare pentru planul național de acțiune 
privind schimbările climatice ce are ca scop atingerea țelurilor Europa 2020 - 
reducerea cu 20% a emisiilor de GHG (emisii de gaze cu efect de seră), îmbunătățirea 
cu 20% a eficienței energetice și creșterea cu 20% a surselor de energie regenerabilă. 
Strategia evidențiază provocările sectoriale și recomandă adaptare sectorială 
corespunzătoare și politici de reducere. 
 
Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 și Planul Național privind 
Managementul Deșeurilor 
Scopul SNGD este de a îndrepta România către o "societate a reciclării" prin: 
ordonarea după prioritate a eforturilor din domeniul gestionării deșeurilor în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor; încurajarea prevenirii generării deșeurilor și 
reutilizarea pentru o mai mare eficiență a resurselor; dezvoltarea și extinderea 
sistemelor de colectare separată a deșeurilor în vederea promovării unei reciclări de 
înaltă calitate; dezvoltarea/implementarea tehnologiilor/instalațiilor de reciclare 
și/sau valorificarea cu randament ridicat de extragere și utilizare a materiei prime din 
deșeuri; susținerea recuperării energiei din deșeuri, după caz, pentru deșeurile care 
nu pot fi reciclate; reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare. 
 
Cadrul strategic în domeniul economiei și antreprenoriatului 
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Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 
POC susține creșterea inteligentă, promovarea economiei bazate pe cunoaștere și 
inovare, prin investiții în: consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării, 
sporirea utilizării, calității și accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor. 
În cadrul POC 2014-2020 au fost identificate trei axe prioritare: 

1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor 

2. Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitala 
competitivă 

3. Asistență tehnică 
Domeniile de specializare inteligentă pentru CDI susținute prin POC (definite în cadrul 
Strategiei naționale pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare 2014-2020) 
sunt: 

1. BIO-ECONOMIE: Alimente sigure, accesibile și optimizate nutrițional; 
Dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectorul 
horticulturii; Adaptarea sectorului de animale vii, medicină veterinară, pescuit 
și acvacultură la provocările secolului 21; Dezvoltarea sustenabilă a culturilor 
pentru a face față schimbărilor climatice; Dezvoltarea sustenabilă a sectorului 
forestier și creșterea competitivității acestuia; Bio-energie – biogaz, biomasă, 
bio-combustibili; Bio-nanotehnologii, biotehnologii industriale, biotehnologii 
de mediu, biotehnologii agro-alimentare, biotehnologii medicale și 
farmaceutice; Bio-analize; Design molecular – (bio)synthesis, semi-synthesis, 
high performance screening; Evaluare in vitro / in vivo pe durata procesului de 
proiectare genetică; Acțiuni sistemice locale and țintite pentru optimizarea 
profilului biofarmaceutic și farmacokinetic. 

2. TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR: Analiza, gestiunea și 
securitatea bazelor mari de date; Internetul viitorului; Calcule de înaltă 
performanță și noi modele  computerizate; Securitate Cibernetică; Tehnologii, 
instrumente și metode pentru dezvoltarea software. 

3. ENERGIE ȘI MEDIU: Creșterea eficienței energetice la consumator; Utilizarea 
optimă a resurselor de apă convenționale și neconvenționale; Orașe 
inteligente. 

4. ECO-TEHNOLOGII: Vehicule de nouă generație și tehnologii de transport verzi 
și eficiente energetic; Tehnologii, echipamente și sisteme tehnice inovative 
pentru producerea de bio-resurse alimentare și non-alimentare; Tehnologii 
pentru decontaminare and recuperare a deșeurilor; Înlocuirea materialelor 
critice și creșterea duratei de viață a materialelor prin acoperire funcțională.  

În afară de cele patru domenii de specializare inteligentă, POC va sprijini, de 
asemenea, CDI pentru Sănătate, un sector de interes național pentru România: 
Diagnostic preventiv, tratament personalizat, de monitorizare și prognoză în 
oncologie; Îmbătrânirea sănătoasă, stil de viață și sănătatea publică; Medicina de 
reproducere, medicina materno-fetală și perinatale; Cercetarea bolilor neuro-
degenerative și neuroinflamatorii; Cauzele cele mai extinse din România ale 
morbidității și mortalității; Evaluarea riscurilor de utilizare non-rațională a 
medicamentelor si suplimentelor alimentare la nivel de populație; Terapii 
personalizate /de grup și de monitorizare terapeutică; Farmacologie cantitativă 
sistemică și toxicologie: corelare, modelare și predicție. 
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Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 
Asigură o abordare comprehensivă și orizontală în ceea ce privește politicile de 
dezvoltare în următoarele sectoare: competitivitate industrială și CDI, clustere, 
specializare inteligentă regională, IMM-uri, eco-inovare și industrii verzi, industrii 
creative, mediul de afaceri. Prioritățile de investiții se concentrează în acele zone în 
care România are avantaje competitive. Prioritățile strategice formulate în cadrul 
strategiei sunt: îmbunătățirea mediului de reglementare; acțiuni parteneriale între 
mediul public și mediul privat; factori și servicii suport; promovarea celor 10 sectoare 
de viitor (turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, 
industria auto și componente, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, procesarea 
alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management 
de mediu și bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), 
biofarmaceutică și biotehnologii; pregătirea Generației 2050 și provocări societale. 
 
Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al României 2007-2026 
Documentul are ca principale obiective transformarea României într-o destinație 
turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural și cultural care să corespundă 
standardelor Uniunii Europene privind furnizarea produselor și serviciilor și realizarea 
unei dezvoltări durabile din punct de vedere al mediului sectorului turistic într-un ritm 
de dezvoltare superior altor destinații turistice din Europa. Strategia are în vedere 
următoarele direcții strategice: structuri administrative, planificare și infrastructură 
fizică, dezvoltarea resurselor umane, îmbunătățirea produselor turistice, servicii de 
informare, statistici și cercetare, marketingul destinației și mediul natural. 
 
Strategia Națională de Dezvoltare a Ecoturismului în România 
Strategia are ca și obiectiv general Crearea condițiilor de dezvoltare a ecoturismului la 
nivelul ariilor protejate și în zonele din vecinătatea acestora, urmărindu-se realizarea 
unui produs ecoturistic competitiv pe plan național și internațional. În cadrul strategiei 
au fost vizate următoarele domenii: cadrul instituțional și asociativ, infrastructura 
turistică și amenajarea teritoriului, educație și conștientizare, dezvoltarea resurselor 
umane, dezvoltarea afacerilor și dezvoltarea locală, conservarea și protejarea naturii, 
marketing și promovare. 
 
Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 
2014-2020 
Definește ca obiective strategice sectoriale și transversale: protejarea patrimoniului 
cultural național (patrimoniul imobil, patrimoniul cultural național mobil, patrimoniul 
cultural imaterial), susținerea și promovarea creației culturale și artistice 
contemporane, educație și intervenție culturală, întărirea capacității instituționale și 
dezvoltarea infrastructurii culturale. 
 
Strategia pentru Dezvoltarea Sectorului Agro-Alimentar pe termen mediu și lung 
(orizontul 2020-2030) 
Acest document oferă o viziune pe termen lung de dezvoltare a agriculturii și zonei 
rurale cu scopul de a valorifica inteligent și durabil potențialul agro-alimentar și 
dezvoltarea economiei non-fermiere, orientată către stabilirea unui echilibru corect 
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între dezvoltare economică și impactul asupra mediului agriculturii. Strategia este 
rezultatul abordării sistematice sectoriale, ținând cont de interlegăturile ce țin de 
economie, societate, mediu, în timp ce se recunosc nevoile de coeziune socială, 
egalitate de șanse, nediscriminare și diversitate. 
 
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 
Strategia POPAM își propune în principal creșterea producției în acvacultură și 
procesare. De asemenea, își propune creșterea profitabilității operatorilor, 
conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de 
muncă, în special în zonele pescărești. Ca și obiective specific au fost definite 
următoarele: 

 Reducerea impactului pescuitului asupra mediului, inclusiv evitarea și 
reducerea, în măsura posibilităților, a capturilor nedorite  

 Creșterea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul 
pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică și îmbunătățirea siguranței 
sau a condițiilor de lucru  

 Furnizarea de sprijin privind consolidarea dezvoltării tehnologice și inovării, 
inclusiv a creșterii eficienței energetice, și a transferului de cunoștințe  

 Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de 
cunoștințe  

 Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul 
acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în 
special ale IMM-urilor  

 Protejarea și refacerea biodiversității acvatice și îmbunătățirea ecosistemelor 
legate de acvacultură și promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor  

 Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al protecției mediului înconjurător 
și promovarea sănătății animalelor, precum și a siguranței și sănătății publice  

 Îmbunătățirea și furnizarea de cunoștințe științifice și îmbunătățirea colectării 
și gestionării datelor  

 Asigurarea sprijinului pentru monitorizare, control și aplicare, consolidarea 
capacității instituționale și a eficienței administrației publice, fără creșterea 
sarcinilor administrative  

 Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale și a creării de locuri de 
muncă și furnizarea de sprijin pentru creșterea șanselor de angajare și a 
mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare, 
dependente de pescuit și acvacultură, inclusiv diversificarea  

 Îmbunătățirea organizațiilor de piață pentru produselor de pescuit și 
acvacultură  

 Încurajarea investițiilor în sectoarele de marketing și procesare  

 Dezvoltarea și implementarea Politicii Maritime Integrate.  
 

Planul Strategic Național Multianual privind Acvacultura 
Planul se concentrează pe următoarele aspecte: simplificarea administrativă, în 
special pentru evaluări, studii de impact și licențe; securitatea juridică a operatorilor 
în sectorul acvaculturii, în ceea ce privește accesul la ape și spațiu; stabilirea unor 
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indicatori pentru sustenabilitate ecologică, economică și socială; evaluarea altor 
posibile efecte transnaționale asupra statelor vecine. 
 
Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții 
Strategia are drept obiectiv crearea cadrului strategic pentru a încuraja și crește 
participarea la educația pe tot parcursul vieții. Obiectivele strategice sunt creșterea 
participării la învățarea pe tot parcursul vieții, creșterea relevanței sistemelor de 
educație și formare profesională pentru piața muncii și dezvoltarea învățării pe tot 
parcursul vieții în strânsă colaborarea cu partenerii sociali și cu toate părțile interesate 
relevante. 
 
Strategia Națională pentru Ocupare în perspectiva 2020 
Strategia asigură o coordonare mai bună a priorităților politicilor privind ocuparea, 
luând în considerare obiectivele Strategiei Europa 2020. Principalul obiectiv al 
strategiei este acela de a asigura un nivel durabil al ocupării în România, susținută de 
competitivitate economică, incluziune socială și dezvoltare durabilă. Strategia include 
obiective și măsuri specifice menite să integreze pe piața muncii a categoriilor ce 
experimentează dificultăți în ocupare (tineri, persoane vârstnice, persoane cu 
dizabilități, șomeri pe termen lung, Roma etc). 
 
Cadrul strategic în domeniul cercetării-inovării 
 
Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020 
Se pune accent pe zonele în care România și regiunile românești au avantaje 
competitive, specializare inteligentă, sectoare de excelență. Obiectivele generale 
vizează: creșterea competitivității economiei românești prin inovare; creșterea 
contribuției românești la progresul cunoașterii de frontieră; creșterea rolului științei 
în societate. 
 
Cadrul strategic în domeniul social 
 
Strategia pentru Sănătate 2014-2020 
Obiectivul general al strategiei este de a facilita accesul la servicii de sănătate mai 
bune și mai sigure, în special pentru grupurile vulnerabile și acoperă patru piloni: 
Infrastructura de sănătate; Tehnologii ale informației în sănătate - e-Sănătate; 
Cercetare extensivă în domeniul sănătății; Servicii de sănătate publică și asistență 
medicală. 
 
Strategia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Educaționale 
Presupune elaborarea unei hărți a infrastructurii educaționale și de pregătire 
profesională. 
 
Strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii 
Măsurile stipulate în strategie au ca obiectiv promovarea și susținerea 
integrării/reintegrării în sistemul educațional și include, de asemenea, un sistem 
eficient pentru colectarea și analiza datelor și informațiilor privind toate aspectele 
sistemului educațional. 
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Strategia Națională de Reducere a Sărăciei 2014-2020 
Strategia are scopul de a reduce sărăcia printr-o incluziune activă pe piața muncii a 
persoanelor marginalizate. Această strategie va constitui principalul cadru strategic în 
domeniul incluziunii sociale și a reducerii sărăciei, elaborând obiectivele strategice și 
acțiunile prioritare până în 2020. Vor fi elaborate Planuri de Acțiune separate în 
domeniul incluziunii sociale și combaterea sărăciei în ceea ce privește serviciile sociale, 
protecția persoanelor vârstnice și îmbătrânirea activă, protecția copiilor și protecția 
persoanelor cu dizabilități. 
 
Studiul „Diagnosticul și recomandări de politică pentru sprijinirea incluziunii romilor 
în România” 
Raportul elaborat de Banca Mondială, în anul 2013, cuprinde o analiză-diagnostic 
riguroasă a condițiilor de locuire, educație, sănătate și de ocupare pentru populația 
de etnie romă, bazată pe metode cantitative și calitative, precum și propune un set de 
măsuri pentru îmbunătățirea calității vieții acestora. 
 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
POCU susține creșterea economică incluzivă, prin investiții în: încurajarea ocupării și a 
mobilității forței de muncă, în special în rândul tinerilor și a persoanelor situate în 
afara pieței muncii, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, susținerea 
educației, dezvoltarea competențelor și încurajarea învățării pe tot parcursul vieții.  
În cadrul POCU 2014-2020 au fost identificate următoarele axe prioritare: 

1. Inițiativa ”Locuri de muncă pentru tineri” 
2. Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEET (not in education, 

employment or training) 
3. Locuri de muncă pentru toți 
4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitate comunității 
6. Educație și competențe 
7. Asistență tehnică 

 
Cadrul strategic în domeniul bunei guvernanțe 
 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 
POCA își propune să consolideze capacitatea administrativă a autorităților și 
instituțiilor publice, contribuind astfel la susținerea creșterii durabile în România.  
POCA 2014-2020 este structurat pe trei axe prioritare și are rolul de a contribui la 
crearea unei administrații publice moderne capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-
economică a țării, prin intermediul unor servicii publice, investiții și reglementări de 
calitate, contribuind la atingerea obiectivelor strategiei 2020: 

1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente 
2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 
3. Asistență tehnică 

 
Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 
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Strategia propune ca și obiective generale: adaptarea structurii și mandatului 
administrației la nevoile cetățenilor și la posibilitățile reale de finanțare; 
implementarea unui management performant în administrația publică; 
debirocratizare și simplificare pentru cetățeni, mediul de afaceri și administrație; 
creșterea autonomiei locale și consolidarea capacității autorităților administrației 
publice locale pentru promovarea și susținerea dezvoltării la nivel local; creșterea 
calității și accesului la serviciile publice. 
 
 
5.1.3 Politici și documente strategice relevante de la nivel regional și local 
 
Cadrul strategic de la nivel județean 
 
Planul de dezvoltare regional Sud-Vest Oltenia 2014-2020 
În cadrul PDR au fost propuse șase priorități de dezvoltare: 

1. Creșterea competitivității economice a regiunii  
2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii regionale  
3. Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural și a moștenirii 

cultural-istorice  
4. Dezvoltare rurală durabilă și modernizarea agriculturii și a pescuitului  
5. Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile și a incluziunii 

sociale  
6. Protecția mediului și creșterea eficienței energetice  

 
Strategia județeană în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și copilului 
2015-2020 
Obiectivele de dezvoltare propuse în cadrul strategiei sunt: 

1. Protecția și promovarea drepturilor familiei, copilului și ale persoanei adulte 
cu dizabilități/în dificultate 

2. Prevenirea separării copilului de părinți și protecția specială a copilului separat 
de părinți 

3. Promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații 
vulnerabile/persoanelor adulte cu dizabilități/aflate în dificultate 

4. Promovarea alternativelor la sistemul de protecție de tip rezidențial și a 
serviciilor de prevenire a instituționalizării 

5. Creșterea gradului de integrare/reintegrare socio-profesională pentru 
persoanele cu dizabilități/în dificultate 

6. Dezvoltarea capacității administrative 
 
Plan județean de gestionare a deșeurilor, județul Dolj 
Obiectivele definite în cadrul planului: 

- Elaborarea cadrului legislativ și organizatoric la nivel județean necesar 
implementării unui sistem integrat de management al deșeurilor 

- Creșterea eficienței de aplicare a legislației în domeniul gestionării deșeurilor 
- Adaptarea și dezvoltarea cadrului instituțional și organizatoric în vederea 

îndeplinirii cerințelor naționale și compatibilizarea cu structurile europene 
- Asigurarea resurselor umane ca număr și pregătire profesională 
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- Crearea și utilizarea de sisteme și mecanisme economico-financiare pentru  
gestionarea deșeurilor în condițiile respectării principiilor generale, cu 
precădere a principiului “poluatorul plătește” și a principiului subsidiarității 

- Promovarea unui sistem de informare, conștientizare și motivare pentru toate 
părțile  implicate 

- Campanii publice referitoare la gestionarea deșeurilor și îmbunătățirea calității 
vieții 

- Obținerea de date și informații corecte și complete, adecvate cerințelor de 
raportare la nivel național și european 

- Maximizarea prevenirii generării  deșeurilor 
- Exploatarea tuturor posibilităților de natură tehnică și economică privind 

valorificarea deșeurilor 
- Dezvoltarea activităților de valorificare materială și energetică 
- Asigurarea de capacități de colectare și de sisteme de transport  adaptate 

numărului de locuitori și cantităților de deșeuri generate 
- Asigurarea celor mai bune opțiuni de colectare și transport a deșeurilor 

corelate cu activitățile de reciclare și depozitare finală 
- Promovarea tratării deșeurilor în vederea asigurării unui management ecologic 

rațional 
- Reducerea cantității de deșeuri municipale biodegradabile depozitate 
- Prevenirea producerii deșeurilor de ambalaje 
- Valorificarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje raportate la cantitățile de 

ambalaje introduse pe piață 
- Crearea și optimizarea schemelor de colectare și reciclare a deșeurilor de 

ambalaje 
- Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor din construcții și demolări, cu 

respectarea principiilor strategice și a minimizării impactului asupra mediului 
și sănătății umane 

- Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice și a 
minimizării impactului asupra mediului și sănătății umane 

- Gestionarea corespunzătoare a nămolului provenit de la stațiile de epurare, cu 
respectarea principiilor strategice și a minimizării impactului asupra mediului 
și sănătății umane 

- Crearea și dezvoltarea unei rețele de colectare, valorificare, reciclare a 
vehiculelor scoase din uz 

- Colectare separată, reutilizare, reciclare și valorificare 
- Implementarea serviciilor de colectare și transport pentru deșeurile 

periculoase 
- Eliminarea deșeurilor periculoase în mod ecologic rațional 
- Eliminarea deșeurilor în conformitate cu cerințele legislației în domeniul 

gestiunii deșeurilor în scopul protejării sănătății populației și a mediului 
 
 
 
 
 
Cadrul strategic de la nivel micro-regional 
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Plan de dezvoltare locală integrată – Grup local pescăresc ”Calafat” 
În cadrul planului au fost identificate următoarele obiective: 

- Valorificarea produselor pescărești și creșterea competitivității în zona 
Grupului 

- Dezvoltarea turismului din zona Grup Local Pescăresc Calafat 
- Protejarea mediului și îmbunătățirea patrimoniului natural și arhitectonic 
- Diversificarea activităților economice, creând locuri de muncă pentru pescari 
- Funcționarea eficientă a Grupului 

 
Plan de dezvoltare locală GAL Amaradia-Jiu 
Planul stabilește ca și priorități: 

- Dezvoltarea infrastructurii socio-culturale pentru populație 
- Dezvoltarea infrastructurii fizice rurale de bază – modernizare și/sau extindere 
- Dezvoltarea și crearea de IMM-uri 
- Dezvoltarea turismului 
- Investiții în agricultură 
- Funcționarea GAL 

 
Plan de dezvoltare locală: potențial GAL ”Calafat” 
Obiectivele definite în cadrul planului: 

- Generarea de locuri de muncă în domeniile non-agricole 
- Încurajarea dezvoltării turismului rural 
- Facilitarea accesului populației GAL la servicii sociale de bază precum și 

conservarea și valorificarea patrimoniului 
- Dezvoltarea și modernizarea sectorului agricol și creșterea performanței 

întreprinderilor de procesare agro-alimentare și forestiere 
- Realizarea de acțiuni de formare și informare adresate persoanelor adulte care 

activează în sectoarele agricol, silvic și alimentar 
- Realizarea de proiecte de cooperare 

 
Planul de dezvoltare locală al Grupului de Acțiune Locală ”Colinele Olteniei” 
Direcții de dezvoltare identificate: 

- Dezvoltarea economică a teritoriului și creșterea competitivității sectoarelor 
agricol și forestier 

- Îmbunătățirea calității mediului înconjurător în vederea dezvoltării durabile a 
teritoriului ”Colinele Olteniei” 

- Creșterea calității vieții în mediul rural și promovarea diversificării activităților 
economice non-agricole 
 

Plan de dezvoltare locală GAL SUDOLT 
Priorități de dezvoltare propuse: 

- Dezvoltarea sectorului agricol și valorificarea produselor agricole ale zonei GAL 
SUDOLT, precum și realizarea de acțiuni de formare profesională și informare 

- Crearea sau modernizarea serviciilor sociale în zona GAL SUDOLT și 
valorificarea patrimoniului natural și cultural 

- Încurajarea activităților non-agricole 
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Plan Integrat de dezvoltare urbană pentru polul de creștere Craiova 
În cadrul PIDU au fost definite șase obiective strategice: 

1. Creșterea accesibilității înspre și dinspre Polul de creștere Craiova 
2. Creșterea competitivității economice pe termen lung și sprijin pentru 

dezvoltarea mediului de afaceri al Polului de creștere Craiova 
3. Dezvoltarea potențialului economic pe axa Est – Vest a polului de creștere 

Craiova prin reabilitarea infrastructurii de transport public în comun  
4. Asigurarea unor servicii publice de calitate în Zona Metropolitană Craiova, prin 

extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, 
colectarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor și iluminat public 

5. Creșterea atractivității polului de creștere Craiova prin valorificarea 
potențialului natural și turistic al acestuia și prin conservarea și promovarea 
identității locale și a moștenirii sale cultural-istorice  

6. Creșterea calității vieții locuitorilor polului de creștere Craiova prin asigurarea 
unor servicii educaționale, sociale și de sănătate la standarde europene  

 
Cadrul strategic de la nivel local 
 
Strategia de dezvoltare a municipiului Băilești pentru perioada 2014-2020 
Prioritățile de dezvoltare definite în cadrul strategiei: 

- Creșterea accesibilității și susținerea mobilității la nivelul Municipiul Băilești 
- Sprijinirea dezvoltării economice 
- Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 
- Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii publice de calitate 
- Îmbunătățirea calității mediului 
- Creșterea capacității administrative și asigurarea bunei guvernanțe 

 
Strategia de dezvoltare locală a municipiului Calafat pentru perioada 2007-2013 
Strategia planifică dezvoltarea locală pe baze durabile prin: 

- Asigurarea implicării cetățenilor și educării în spiritul consultării și participării 
în planificarea resurselor pentru dezvoltarea municipiului, precum și 
pregătirea pentru procesul de monitorizare a implementării 

- Inițierea parteneriatelor inter-instituționale 
- Pregătirea actorilor locali în planificarea dezvoltării locale pe baza 

conștientizării valorilor, a potențialului local, a mândriei locale 
- Integrarea în cadrul demersurilor strategice a aspectelor sociale, economice cu 

cele de dezvoltare teritorială 
- Asigurarea condițiilor pentru protejarea patrimoniului natural și cultural al 

comunității și valorificarea durabilă a acestuia în proiecte integrate 
- Integrarea aspirațiilor comunității cu documentele de planificare 

instituționalizate: Planul Urbanistic General (PUG) pentru care furnizează 
elementele de temă și Planul multianual al bugetului în care se reflectă 
proiectele prioritare. 

 
Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Dăbuleni, județul Dolj – pentru perioada 
2014-2020 
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Strategia identifică următoarele priorități strategice: 
- Dezvoltarea capacității instituționale la nivel local 
- Creșterea eficienței energetice și promovarea energiilor alternative 
- Îmbunătățirea mediului urban și revitalizarea orașului 
- Reducerea poluării urbane 
- Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
- Îmbunătățire cadastrală 
- Dezvoltarea infrastructurii de transport 
- Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de apă și canalizare 
- Îmbunătățirea infrastructurii și a și a serviciilor de sănătate și sociale 
- Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor educaționale 
- Managementul deșeurilor 
- Managementul riscurilor 
- Campanii de informare și diseminare de cunoștințe privind stimularea 

practicării activităților economice agricole într-un mod sustenabil 
- Înființare de forme asociative   
- Instruirea fermierilor 
- Retehnologizare 
- Dezvoltarea durabilă a sectorului de pescuit 

 
Strategia de dezvoltare a orașului Filiași (2008-2015) 
Direcții strategice de dezvoltare definite pentru oraș: 

- Dezvoltarea și competitivitatea economică 
- Dezvoltarea turismului 
- Dezvoltarea urbană 
- Dezvoltarea resurselor umane 
- Dezvoltarea comunitară 

 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Apele Vii, județul Dolj – Planul local de 
dezvoltare 2015-2020 
În cedrul strategiei au fost identificate următoarele direcții strategice: 

- Dezvoltarea potențialului agricol local 
- Îmbunătățirea infrastructurii locale 
- Îmbunătățirea/dezvoltarea serviciilor la nivelul comunității 
- Încurajarea tinerilor să rămână/să se stabilească în comună 
- Valorificarea resurselor naturale din zonă 

 
Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Brădești 2014-2020 
Comuna își propune ca și direcții strategice: 

- Creșterea rolului economic și social al comunei 
- Îmbunătățirea accesibilității în zonă 
- Creșterea calității infrastructurii sociale 
- Creșterea competitivității comunei ca locație pentru afaceri 
- Creșterea contribuției turismului la dezvoltarea zonei 
- Dezvoltarea resurselor umane 
- Dezvoltare comunitară 
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Celaru 2014-2020, județul Dolj, România 
Principalele obiective sunt:  

- atragerea investitorilor și crearea de locuri de muncă,  
- asigurarea accesului populației și al agenților economici la infrastructura de 

bază (căi de transport, canalizare) 
- aducerea comunei la un standard ridicat. 

 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Carpen pentru perioada 2014-2020 
Strategia definește următoarele direcții de dezvoltare: 

- Creșterea accesului la servicii publice de bună calitate 
- Dezvoltarea socio-culturală a localității 
- Crearea condițiilor pentru dezvoltarea și diversificarea sectorului economic 
- Protejarea și punerea în valoare a mediului înconjurător 
- Consolidarea capacității administrative la nivel local 

 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Goiești, județul Dolj 2015-2020 
Obiectivele specifice ale strategiei de dezvoltare sunt:  

- Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii fizice a comunei;  
- Dezvoltarea și diversificarea economiei locale prin susținerea micilor 

afaceri/investitorilor și promovarea antreprenoriatului;  
- Îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate către comunitatea locală și 

dezvoltarea resurselor umane;  
- Modernizarea și reabilitarea infrastructurii educaționale;  
- Dezvoltarea ofertei de servicii medicale oferite populației;  
- Dezvoltarea turismului;  
- Reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural;  
- Dezvoltarea culturii locale;  
- Protecția mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice;  
- Creșterea capacității administrației publice locale.  

 
Strategia de dezvoltare a comunei Grecești pentru perioada 2015-2020 
Obiectivele specifice definite în cadrul strategiei sunt:  

- Creșterea atractivității comunei și dezvoltarea durabilă a comunei prin 
îmbunătățirea infrastructurii, valorificarea potențialului agricol și turistic; 

- Dezvoltarea economică și creșterea competitivității comunei prin sprijinirea 
micilor investitori, dezvoltarea infrastructurii specifice cercetării/inovării în 
domeniul agricol și calificarea resurselor umane; 

- Protecția și îmbunătățirea mediului prin creșterea calității infrastructurii de 
mediu și creșterea eficienței energetice. 

 
Plan sustenabilitate comuna Perișor, județul Dolj 
Țintele strategice propuse în cadrul planului sunt: 

- Creșterea suprafeței agricole cultivate 
- Creșterea productivității agricole 
- Creșterea numărului de persoane ocupate în agricultură 
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Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Plenița 2014-2020 
Obiective strategice identificate în strategie: 

- Stimularea sectoarelor cu potențial de dezvoltare și creștere a competitivității 
economice 

- Dezvoltarea resurselor umane și a serviciilor sociale 
- Dezvoltarea infrastructurii de bază respectând standardele de mediu 

 

5.2. Obiective strategice. Obiective operaționale. Măsuri 2014-2020 
 

Pornind de la problemele identificate în capitolul de analiză diagnostic și analiza 
SWOT, precum și pe baza discuțiilor din cadrul grupurilor de lucru, au fost identificate 
și definite obiective strategice care au în vedere evitarea materializării amenințărilor 
atât prin eliminarea punctelor slabe, cât și prin valorificarea punctelor tari și a 
oportunităților.  
 
După identificarea obiectivelor strategice au fost definite obiectivele operaționale, 
măsurile și tipurile de intervenții / acțiuni vizate de strategia de dezvoltare a județului. 
În cadrul acestui proces s-a avut în vedere atât integrarea orizontală, ținându-se cont 
de alte strategii existente la nivel local, cât și integrarea verticală, asigurându-se 
corelarea cu strategiile de la nivelele teritoriale superioare (european, național, 
regional), așa cum au fost prezentate în subcapitolul anterior.  
 
Sintetic, strategia de dezvoltare a județului Dolj poate fi reprezentată astfel: 

Obiectiv 
strategic 

Obiectiv 
operațional 

Măsură 

OS 1. Creșterea 
accesibilității și 
atractivității 
județului Dolj 
pentru 
investitori și 
turiști 

OO 1.1 Asigurarea 
conectivității și 
mobilității 
persoanelor și 
mărfurilor în 
cadrul județului 
Dolj 

M 1.1.1 Îmbunătățirea accesibilității județului 
Dolj 

M 1.1.2 Creșterea mobilității în zonele urbane 
funcționale ale județului Dolj 

M 1.1.3 Dezvoltarea infrastructurii de 
comunicații  

OO 1.2 Sprijinirea 
economiei locale 
și creșterea 
oportunităților de 
ocupare de la 
nivelul județului 
Dolj 

M 1.2.1 Dezvoltarea infrastructurilor suport 
pentru mediul de afaceri și agricultură 

M 1.2.2 Încurajarea antreprenoriatului și 
creșterea calității forței de muncă 

OO 1.3 
Valorificarea 
potențialului 
turistic natural și 
cultural al 
județului Dolj 

M 1.3.1 Dezvoltarea activităților turistice și de 
agrement 

M 1.3.2 Dezvoltarea infrastructurii sportive și de 
petrecere a timpului liber 

M 1.3.3 Dezvoltarea și valorificarea patrimoniului 
cultural 
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OS  2. 
Dezvoltarea 
durabilă a 
județului Dolj 

OO 2.1 Protecția 
mediului și 
asigurarea unui 
management 
durabil 

M 2.1.1 Îmbunătățirea sistemelor de apă și 
canalizare 

M 2.1.2 Implementarea sistemului de 
management integrat al deșeurilor 

M 2.1.3 Protejarea biodiversității, peisajului și 
asigurarea calității factorilor de mediu 

M 2.1.4 Îmbunătățirea calității managementului 
riscului în situații de urgență 

OO 2.2 Creșterea 
eficienței 
energetice și 
valorificarea 
potențialului 
regenerabil al 
județului Dolj 

M 2.2.1 Creșterea eficienței energetice a 
fondului construit și sistemelor de termoficare 

M 2.2.2 Sprijinirea valorificării potențialului de 
energii regenerabile 

OS 3. Creșterea 
atractivității 
județului Dolj 
pentru locuitori 
și dezvoltarea 
unor comunități 
incluzive 

OO 3.1 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului 
populației urbane 
și rurale a 
județului Dolj la 
servicii și 
infrastructuri 
publice 

M 3.1.1 Asigurarea accesului la infrastructura de 
sănătate și servicii medicale de calitate pentru 
toți locuitorii județului 

M 3.1.2 Asigurarea accesului la infrastructura de 
învățământ și servicii educaționale și formare 
profesională de calitate pentru toți locuitorii 
județului  

M 3.1.3 Asigurarea accesului la infrastructură și 
servicii sociale de calitate, egalitate de șanse și 
combaterea sărăciei 

M 3.1.4 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-
edilitare 

M 3.1.5 Sprijinirea intervențiilor integrate 

OO 3.2 Bună 
guvernanță 
pentru asigurarea 
unei dezvoltări 
integrate a 
județului Dolj 

M 3.2.1 Îmbunătățirea capacității de planificare, 
creșterea transparenței și promovarea implicării 
actorilor relevanți și locuitorilor în procesul de 
luare a deciziilor 

M 3.2.2 Creșterea gradului de cooperare între 
autoritățile publice la nivel intra- și inter-
județean, precum și la nivel transnațional și 
transfrontalier 

M 3.2.3 Creșterea inovării și implementării de 
soluții inovatoare la nivelul administrațiilor 
publice din județ 

M 3.2.4 Dezvoltarea abilităților de bună 
guvernanță și leadership 
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Obiectiv strategic 1. Creșterea accesibilității și atractivității județului Dolj pentru 
investitori și turiști 
 
Justificare: 
 
În pofida accesului la rețeaua TEN-T, județul nu dispune de niciun drum sau cale ferată 
rapide, care să îi asigure legătura cu ceilalți poli urbani din România și cu zona 
Balcanilor. Deși în ultimii ani s-au investit sume semnificative, din diferite surse, pentru 
reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, numai 27% dintre acestea sunt 
modernizate, iar drumurile comunale sunt modernizate în proporție de doar 17%, cele 
mai mari probleme de accesibilitate înregistrându-se, astfel, în zona rurală din vestul 
județului, iar zona metropolitană Craiova este una cu risc de congestionare.  

 
Rețeaua de străzi urbane este modernizată în proporție de doar 61%, cele mai mari 
disfuncționalități fiind înregistrate în orașele mici, dar și în cartierele mărginașe ale 
Craiovei. Infrastructura pentru transportul ecologic (velo, pietonal) rămâne încă 
deficitară, singurele piste de bicicletă sunt amenajate pe câteva artere din Craiova, 
zonele exclusiv pietonale sunt fiind restrânse la un număr redus de străzi din zonele 
centrale, iar multe străzi nu dispun de trotuare. La nivelul municipiului Craiova există 
un deficit substanțial de locuri de parcare, mai ales în zona centrală și în marile cartiere 
de locuințe; 
 
Deși Craiova și Filiași sunt noduri feroviare importante în partea de sud a țării, traficul 
feroviar de mărfuri și persoane a cunoscut un declin accentuat după 1990, din cauza 
infrastructurii uzate. Traficul portuar se menține încă la cote foarte scăzute. Lipsesc 
facilitățile de transport intermodal, mai ales la nivelul Zonei Metropolitane Craiova. 
 
La nivel județean există încă așa-numite „zone albe” din perspectiva accesului la 
internet de mare vitează, unde investițiile private nu sunt rentabile, care sunt însă 
conectate printr-un program guvernamental (RO-NET). În pofida accesului majorității 
gospodăriilor la internet, numărul de utilizatori rămâne foarte redus în mediul rural, 
mai ales în rândul populației vârstnice. 
 
Potențialul economic al Dunării este subexploatat, iar integrarea localităților din zona 
transfrontalieră este slabă. Aproape 80% din suprafața județului are destinație 
agricolă, una dintre cele mai ridicate ponderi din România, județul Dolj înregistrând 
una dintre cele mai ridicate rate de ocupare în agricultură de la nivel național (circa 
50%). Acest sector înregistrează cea mai scăzută productivitate a muncii, mai ales în 
mediul rural, unde se practică pe scară largă agricultura de subzistență, cu mijloace 
rudimentare, preponderent pentru autoconsum. Sectorul zootehnic și cel de servicii 
agricole sunt subdezvoltate, județul fiind axat pe producția cerealieră (locul I la nivel 
național la producția de grâu), destinată mai ales piețelor externe. Parcul de mașini și 
utilaje agricole s-a modernizat în ultimii ani, dar rămâne deficitar în raport cu 
suprafețele cultivate. Livezile din județ sunt îmbătrânite și înregistrează o 
productivitate scăzută. În pofida cererii mari, suprafețele cultivate în regim ecologic 

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

306 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

sunt restrânse, iar numărul de produse tradiționale certificate este foarte scăzut. Circa 
64% dintre terenurile agricole din județ sunt amenajate pentru irigații, dar acestea 
sunt aplicate efectiv pe mai puțin de 10% din suprafață, deși în acest sens au fost 
înființate organizații ale utilizatorilor de apă. Numărul de grupuri de producători 
certificate din județ este încă foarte redus, spiritul asociativ fiind slab dezvoltat. 
 
La nivel județean există aglomerări industriale, cu potențial de specializare locală și 
avantaje competitive pe piețele internă și externe, în domenii precum producția de 
automobile și de componente auto (în jurul Ford România, cea mai importantă 
companie din județ), de energie, de articole textile și de îmbrăcăminte, de produse 
agroalimentare, de echipamente de transport pe calea ferată și de echipamente 
electrice și electrotehnice. Alte sectoare industriale emergente ale județului sunt 
producția de mase plastice (cu precădere tâmplărie PVC), construcții metalice, mașini 
și echipamente și materiale de construcții. La nivelul județului funcționează un singur 
parc industrial, la Craiova, aflat în proprietate publică și cu un grad de ocupare de 
100%. 

  
Spiritul antreprenorial, tradus în numărul de agenți economici, este redus în mediul 
rural. Rata de activitate și de ocupare a populației din județ a scăzut în ultimii ani, ca 
urmare a efectelor crizei și a migrației interne și externe. În altă ordine de idei, există 
o ocupare ”mascată”, informală a populație în agricultura de subzistență, necesarul 
de locuri de muncă fiind mai mare decât cel indicat de statistici. Rata șomajului de la 
nivel județean este ridicată (locul I la nivel național la numărul absolut de șomeri), cu 
precădere în mediul rural și în rândul persoanelor cu un nivel redus de instruire. De 
asemenea, se remarcă ponderea ridicată a șomerilor pe termen lung. Riscul de șomaj 
este mai ridicat și în cazul persoanelor de etnie romă, al tinerilor absolvenților și a 
persoanelor de peste 50 de ani, multe calificate în domenii care nu mai există cerere 
pe piață; 
 
Resursele turistice ale județului sunt limitate, însă cele existente sunt insuficient 
valorificate pentru anumite nișe de piață cu potențial. La nivelul județului nu există 
hoteluri de 5 stele, către care se îndreaptă în general turiștii din clasa business. 
Indicele de utilizare a capacității de cazare existent este foarte redus (circa 20%), fiind 
necesară raționalizarea investițiilor în domeniu. Județul Dolj dispune de un număr 
mare de monumente istorice, dar mai puțin de 10% dintre acestea sunt de importanță 
națională, cele mai multe dintre acestea fiind obiective de arhitectură și arheologie, 
concentrate în zona centrală a Craiovei. Clădirile-monument aflate în proprietate 
privată se află într-o stare mai proastă, lucrările de reabilitare fiind adesea prost 
realizate și afectând aspectul inițial al clădirii. Peste 20 de obiective de patrimoniu din 
județ necesită măsuri urgente de consolidare și restaurare, unul dintre motive fiind 
lipsa de implicare a autorităților locale sau a proprietarilor privați. La nivelul județului 
sunt organizate evenimente culturale de tradiție, însă numărul lor este încă prea mic 
pentru a antrena un număr mare de vizitatori și turiști. Vitalitatea culturală a 
municipiului Craiova este mai scăzută în comparație cu contracandidații săi la titlul de 
capitală culturală, cele mai mari probleme fiind identificate în domeniul resurselor 
umane și a implicării mediului ONG în furnizarea actului de cultură. 
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Pentru atingerea acestui obiectiv au fost identificate următoarele obiective 
operaționale și măsuri: 
 
Obiectiv operațional 1.1 Asigurarea conectivității și mobilității persoanelor și 
mărfurilor în cadrul județului Dolj 
Acest obiectiv operațional are în vedere intervenții pentru creșterea accesibilității și 
conectivității județului Dolj cu celelalte județe, cu polii urbani din România și cu zona 
Balcanilor, creșterea mobilității în zonele urbane ale județului, precum și dezvoltarea 
infrastructurii de comunicații. 
 
Măsuri: 
1.1.1 Îmbunătățirea accesibilității județului Dolj 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Construcția/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere (autostrăzi, 
drumuri naționale, drumuri județene, drumuri comunale, variante de ocolire, 
drumuri de exploatație agricolă);  

- Extinderea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii portuare; 
- Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre; 
- Modernizarea infrastructurii feroviare (ex. treceri la nivel de cale ferată); 
- Extinderea și modernizarea infrastructurii de transport aerian; 
- Crearea și dezvoltarea de platforme sau centre inter- și multi-modale. 

 
1.1.2 Creșterea mobilității în zonele urbane funcționale ale județului Dolj 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Reabilitare/modernizare infrastructură rutieră (stradală); 
- Extinderea sistemului de semaforizare (inclusiv funcționare corelată); 
- Înființare și modernizare stații de transport în comun; 
- Amenajare culoare / piste pentru bicicliști; 
- Realizarea de pasaje pietonale; 
- Realizare inele și rute ocolitoare de circulație; 
- Extindere linie de tramvai și reabilitare cale de rulare și rețea electrică; 

reabilitare depou tramvaie; 
- Achiziționare mijloace de transport ecologice; 
- Construcție parcări supra/subterane, inclusiv ecologice. 

 
1.1.3 Dezvoltarea infrastructurii de comunicații  
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Dezvoltare rețele de fibră optică; 
- Extindere infrastructură de broadband. 

 
Obiectiv operațional 1.2 Sprijinirea economiei locale și creșterea oportunităților de 
ocupare de la nivelul județului Dolj 
Acest obiectiv operațional are în vedere intervenții pentru crearea unui mediu de 
afaceri atractiv, prin dezvoltarea infrastructurilor suport pentru mediul de afaceri, 
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stimularea antreprenoriatului și dezvoltarea resurselor umane, care să fie pregătite 
pentru a face față cerințelor de pe piața muncii. 
 
Măsuri: 
1.2.1 Dezvoltarea infrastructurilor suport pentru mediul de afaceri și agricultură 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Înființare și dezvoltare parcuri industriale și logistice, incubatoare de afaceri, 
acceleratoare de afaceri, centre de afaceri etc.; 

- Dezvoltarea de servicii specifice pentru infrastructurile de afaceri (inclusiv 
utilități); 

- Sprijinirea și dezvoltarea clusterelor și polilor de competitivitate în domeniile 
automotive, construcții, agricultură, turism, turism de sănătate, sănătate; 

- Dezvoltarea/îmbunătățirea infrastructurii de CDI 
- Înființare/extindere/modernizare piețe agroalimentare și târguri; 
- Înființare centre de colectare, procesare și depozitare a produselor agricole; 
-  Promovarea inovării în cadrul firmelor; 
- Crearea și dezvoltarea parteneriatelor public-private; 
- Reabilitare/modernizare infrastructură de irigații. 

 
1.2.2 Încurajarea antreprenoriatului și creșterea calității forței de muncă 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Construcția/modernizarea/extinderea/dotarea spațiilor de producție/servicii 
a IMM-urilor și microîntreprinderilor 

- Încurajarea diversificării economiei județene, mai ales rurale, prin crearea și 
dezvoltarea de microîntreprinderi în sectorul non-agricol și încurajarea 
activităților turistice; 

- Înființare exploatații agricole și piscicole și  a investițiilor în active fizice; 
- Incurajarea agriculturii ecologice; 
- Programe de formare profesională în sectoarele specifice de la nivel local, 

inclusiv centre de consultanță și formare agricolă; 
- Adaptarea ofertei de programe educaționale în raport cu nevoile mediului de 

afaceri; 
- Înființare unități de economie socială; 
- Sprijin pentru înființarea de grupuri/organizții de producători; 
- Încurajarea parteneriatelor între sectorul public și sectorul societății civile. 

 
Obiectiv operațional 1.3 Valorificarea potențialului turistic natural și cultural al 
județului Dolj 
Acest obiectiv operațional are în vedere intervenții pentru creșterea atractivității 
județului pentru turiști prin amenajarea de zone turistice și de agrement, dezvoltarea 
și valorificarea mai intensă a patrimoniului cultural mobil și imobil, precum și 
dezvoltarea infrastructurii sportive și de petrecere a timpului liber. 
 
Măsuri: 
1.3.1 Dezvoltarea activităților turistice și de agrement 
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Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Reabilitare/modernizare sate de vacanță; 
- Amenajare lacuri; 
- Amenajare zone de agrement pe malul Dunării; 
- Amenajare facilități de agrement în mediul urban; 
- Dezvoltarea turismului rural și ecologic; 
- Înființare/amenajare locuri de joacă; 
- Înființare centre de informare turistică. 

 
1.3.2 Dezvoltarea infrastructurii sportive și de petrecere a timpului liber 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Înființare/modernizare/dotare infrastructuri sportive și de agrement: baze 
sportive, parcuri acvatice, săli, terenuri, cluburi, bazine, patinoare; 

- Înființare/amenajare hipodrom, școală/centru de echitație; 
- Amenajare zone pentru pescuit sportiv și recreațional; 
- Înființare aerodrom. 

 
1.3.3 Dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Reabilitarea/conservarea/promovarea și redarea în circuitul turistic a 
obiectivelor de patrimoniu construit, inclusiv în mediul rural; 

- Construcția/reabilitarea/modernizarea/dotarea infrastructurilor culturale: 
muzee, case memoriale, operă, case/centre/cămine culturale;  

- Înființarea/reabilitarea/modernizarea/dotarea bibliotecilor publice / 
comunale, inclusiv achiziționare fond de carte; 

- Dezvoltarea ofertei culturale: valorificarea și promovarea, la nivel național și 
internațional, a patrimoniului cultural imaterial, evenimente, târguri și 
expoziții. 

 
Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea durabilă a județului Dolj 
 
Justificare: 
 
Peste 50% din locuințele din județ, cu precădere cele din mediul rural, nu dispun de 
toaletă, baie și apă caldă, circa 45% nu au instalație de canalizare, iar 33% instalație 
de alimentare cu apă potabilă. În pofida extinderii rețelelor de distribuție, cantitatea 
de apă potabilă distribuită consumatorilor a scăzut. Circa 30 de comune cu peste 2.000 
de locuitori nu beneficiază încă de sisteme centralizate de alimentare cu apă și/sau 
canalizare și epurare a apelor uzate, existând un risc de preinfringement din partea 
Comisiei Europene la orizontul anului 2018. Chiar și în localitățile în care rețelele de 
apă și canalizare au fost extinse, numărul locuințelor branșate/racordate rămâne 
scăzut, din cauza costurilor ridicate pentru populație. Apa din fântânile aflate în 
gospodăriile populației care nu sunt conectate la rețeaua centralizată de alimentare 
are o calitate slabă și dificil de controlat, ceea ce generează riscul de îmbolnăvire al 
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cetățenilor. Circa ¾ din apele uzate din județ nu se epurează, iar cea mai mare parte a 
stațiilor de epurare funcționează necorespunzător, generând poluarea emisarilor. 
 
Deșeurile biodegradabile de la nivelul județului nu sunt colectate selectiv, deși acestea 
ar putea fi folosite cu succes în gospodăriile populației, ca și deșeurile periculoase din 
deșeurile municipale. Deșeurile de tip PBC (baterii și acumulatori) nu sunt 
corespunzător colectate. 
 
Presiunile antropice asupra biodiversității sunt legate mai ales de pescuitul ilegal, de 
braconaj, de depozitarea necontrolată a deșeurilor și de ridicarea de construcții 
neautorizate în proximitatea acestora. Modificarea antropică a Luncii Dunării în 
perioada comunistă, precum și defrișarea aproape completă a pădurilor din partea de 
sud a județului a condus la instabilitatea diferitelor habitate, fiind necesare măsuri de 
reconstrucție ecologică. Unele dintre corpurile de apă de suprafață și cele subterane 
din județul Dolj au o stare moderată sau chiar proastă, ceea ce denotă poluarea 
acestora ca urmare a diferitelor presiuni antropice (activități agricole, industriale, 
insuficienta epurare a apelor uzate, depozitarea necontrolată a deșeurilor).  
 
Fenomenul schimbărilor climatice se manifestă tot mai intens la nivel județean, sub 
forma fenomenului de aridizare, deșertificare, uscare anormală a arborilor și invazie a 
bolilor și dăunătorilor. Tăierea irațională și ilegală a pădurilor și a perdelelor forestiere 
amplifică riscul de deșertificare a părții de sud a județului și pe cel al alunecărilor de 
teren. Suprafața împădurită și ocupată cu perdele forestiere este una dintre cele mai 
restrânse din România (sub 12%), o parte dintre pădurile private fiind în pericol din 
cauza lipsei pazei. Suprafața de terenuri degradate și neproductive este relativ ridicată 
și poate fi vizată de împăduriri, iar 75% din terenurile agricole se confruntă cu 
constrângeri naturale (deficit de apă, aciditate etc.), care le afectează productivitatea. 
Situația spațiilor verzi este deficitară în mediul rural, unde au fost amenajate 
corespunzător puține spații verzi sau locuri de joacă pentru copii. 
 
Județul este expus riscului de inundații, mai ales în zonele de luncă, de alunecări de 
teren și de cutremure, dar și unor riscuri tehnologice, legate mai ales de activitățile 
din industria energetică și petrolieră (de ex. centrala nucleară de la Kozlodui). 
Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență a fost dotat recent cu unele 
echipamente moderne de intervenție, care sunt încă insuficiente în raport cu numărul 
mare de intervenții. 
Gradul de reabilitare termică al clădirilor este foarte redus (sub 20%), mai ales în cazul 
blocurilor de locuințe comuniste ridicate din materiale cu transfer termic ridicat. 
Acestea reprezintă principala sursă de emisii de CO2 din județ. 
 
Județul Dolj are un potențial ridicat de producere a energiei fotovoltaice și din 
biomasă agricolă, care este valorificat în foarte mică măsură. În nordul județului există 
resurse geotermale potențial utilizabile pentru încălzire. Valorificarea resurselor de 
energie regenerabilă pentru asigurarea iluminatului public și a consumului clădirilor 
publice nu este realizată, cu excepția a două comune care au un astfel de proiect în 
derulare. 
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Pentru atingerea acestui obiectiv au fost identificate următoarele obiective 
operaționale și măsuri: 
 
 
Obiectiv operațional 2.1 Protecția mediului și asigurarea unui management durabil 
Acest obiectiv operațional are în vedere intervenții pentru îmbunătățirea 
infrastructurii de apă și canalizare, implementarea managementului deșeurilor și 
creștere gradului de valorificare a deșeurilor. De asemenea, se au în vedere intervenții 
privind protejarea biodiversității și a calității factorilor de mediu și reducerea riscurilor 
de mediu. 
 
Măsuri:  
2.1.1 Îmbunătățirea sistemelor de apă și canalizare 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Extindere/reabilitare/modernizare infrastructură de apă și apă uzată; 
- Extindere sistem de canalizare pluvială; 
- Regularizare pâraie și transformare în canale de colectare ape pluviale. 

 
2.1.2 Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

 
- Construirea de instalații specifice pentru tratarea deșeurilor; 
- Închiderea depozitelor neconforme; 
- Achiziții de echipamente specifice colectării și transportului de deșeuri; 
- Creșterea gradului de pregătire pentru reciclarea deșeurilor (inclusiv colectare 

selectivă); 
- Întărirea capacității insituționale a beneficiarului. 

 
2.1.3 Protejarea biodiversității, peisajului și asigurarea calității factorilor de mediu 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Elaborarea și implementarea planurilor de management ale ariilor protejate; 
- Împădurirea terenurilor degradate și neproductive; 
- Înființarea/extinderea perdelelor forestiere; 
- Extinderea/amenajarea/dotarea parcurilor și spațiilor verzi; 
- Îmbunătățirea calității apei și aerului; 
- Organizarea de evenimente de informare și conștientizare a populației privind 

protecția mediului. 
 
2.1.4 Îmbunătățirea calității managementului riscului în situații de urgență 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Reabilitarea/modernizarea infrastructurii de protecție împotriva riscurilor; 
- Dotarea cu echipamente a inspectoratului și serviciilor voluntare pentru 

situații de urgență; 
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- Pregătirea și dezvoltarea resurselor umane implicate în managementul 
riscurilor; 

- Dezvoltarea/modernizarea/eficientizarea fluxurilor informaționale între 
instituțiile implicate în managementul riscurilor în situații de urgență. 

 
Obiectiv operațional 2.2 Creșterea eficienței energetice și valorificarea potențialului 
regenerabil al județului Dolj 
Acest obiectiv operațional are în vedere intervenții atât pentru creșterea eficienței 
energetice, cât și pentru producerea și utilizarea pe scară mai largă a energiilor 
provenite din surse regenerabile. 
 
Măsuri: 
2.2.1 Creșterea eficienței energetice a fondului construit și sistemelor de termoficare 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Reabilitarea termică a clădirilor de locuit; 
- Reabilitarea termică a clădirilor publice; 
- Utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru producerea de energie 

electrică și termică în clădirile publice; 
- Construirea unor centrale de cogenerare. 

 
2.2.2 Sprijinirea valorificării potențialului de energii regenerabile 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Dezvoltarea infrastructurii de producere și valorificare a resurselor de energie 
regenerabilă; 

- Extinderea/modernizarea/eficientizarea energetică a sistemului de iluminat 
public. 
 
 

Obiectiv strategic 3. Creșterea atractivității județului Dolj pentru locuitori și 
dezvoltarea unor comunități incluzive 
 
Justificare: 
 
Județul se confruntă cu o scădere mai accentuată a populației în comparație cu media 
regională și națională, pierzând circa 100.000 de locuitori în ultimii 25 de ani. Scăderea 
populației este determinată atât de sporul natural negativ, cât și de migrația internă 
și externă. Rata natalității a ajuns la valori minime istorice, iar rata a mortalității 
depășește media națională, fiind accentuată de numărul mare de persoane vârstnice 
din mediul rural (județul Dolj se confruntă cu unul dintre cele mai accentuate 
fenomene de îmbătrânire demografică din România, mai ales în mediul rural). Există 
o tendință de depopulare a unor comune mici, cu populație foarte îmbătrânită și 
accesibilitate redusă, mai ales de la granița cu județul Mehedinți. Migrația externă s-
a accentuat în ultimul deceniu, antrenând mai ales populația urbană, cu un nivel de 
instruire și calificare mai ridicat. Reducerea numărului de persoane tinere, ca urmare 
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a scăderii natalității și migrației, ridică pe termen mediu și lung probleme de asigurare 
a necesarului de forță de muncă. 
 
Infrastructura și serviciile medicale sunt concentrate în mediul urban, în timp ce în 
mediul rural sunt furnizate, cu câteva excepții, doar servicii medicale de bază 
(medicină de familie). La nivelul zonei se remarcă necesitatea unui spital regional de 
urgență, dată fiind adresabilitatea largă a serviciilor oferite, o astfel investiție fiind 
inclusă în planurile Ministerului Sănătății pentru perioada 2014-2020. Una dintre 
cauzele ratei ridicate ale morbidității și mortalității de la nivel județean este slaba 
prevenție. De asemenea, în pofida politicii de sprijinire a tratamentului în ambulatoriu, 
se înregistrează încă un număr mare de prezentări la unitățile de primire a urgențelor. 
 
Județul Dolj înregistrează o rată ridicată de abandon școlar, mai ales la nivelul studiilor 
gimnaziale și în rândul populației de etnie romă. În mediul rural există multe unități 
de învățământ cu un număr mic de elevi, care riscă desființarea în viitorul apropiat. 
Prin urmare, investițiile în domeniu ar trebui raționalizate. În zonele rurale există încă 
unități școlare fără autorizație sanitară de funcționare, din cauza lipsei apei potabile 
și a toaletelor. De asemenea, se remarcă un deficit în ceea ce privește numărul 
laboratoarelor, bibliotecilor și atelierelor școlare, precum și al sălilor și terenurilor de 
sport, inclusiv bazinele de înot didactic, precum și în ceea ce privește dotarea acestora. 
Proiectul unui bazin de înot la Craiova, inițiat de MDRAP, a fost abandonat din lipsă de 
fonduri. Populația din mediul rural are un acces limitat la învățământul liceal și 
universitar, deși au fost înființate licee în mai multe comune din județ. Cele mai multe 
licee din județ au specializări teoretice, fie umane, fie reale, în timp ce oferta de 
specializări tehnice este mai restrânsă sau chiar lipsește în anumite domenii. 
Învățământul profesional a cunoscut un declin important în ultimii ani, existând o 
reorientare a absolvenților de gimnaziu către licee tehnologice, care le asigură mai 
degrabă o pregătire teoretică. Aceasta creează probleme în asigurarea necesarului de 
forță de muncă cu studii medii. O altă problemă este legată de faptul că cea mai mare 
parte dintre liceele tehnologice din județ, ca și o parte dintre școli, au înregistrat rate 
foarte scăzute de promovabilitate la Bacalaureat și la Evaluarea Națională. Totuși, 
numărul persoanelor cu studii superioare a crescut în mediul urban, dar nivelul de 
instruire al populației rurale rămâne foarte scăzut. La nivel județean există un deficit 
de personal didactic calificat, mai ales în mediul rural, unde predau mulți suplinitori, 
cauza fiind condițiile vitrege de navetă și nivelul scăzut de salarizare, care sunt 
neatractive pentru absolvenții de studii superioare. Un număr mic de cadre didactice 
și directori de unități de învățământ au participat la cursuri de formare profesională 
continuă 
 
Circa 25% din populația județului se află în risc de sărăcie, pondere care a crescut în 
ultimii ani, mai ales pe durata crizei economice. Localitățile cele mai expuse riscului de 
sărăcie sunt cele cu o populație numeroasă de etnie romă, precum și comunele din 
partea de vest, de sud și de est a județului, cu accesibilitate redusă și populație 
îmbătrânită. Ultimii ani au indicat o creștere a numărului de copii abandonați și cu 
părinții plecați la muncă în străinătate. Se remarcă un nivel scăzut al serviciilor sociale 
de prevenire și de recuperare în mediul rural. La nivel județean se remarcă lipsa 
implicării sectorului non-guvernamental în furnizarea de servicii sociale, cu excepția 
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Arhiepiscopiei Craiova. Parteneriatul public-privat în furnizarea de servicii sociale este 
slab dezvoltat la nivel județean, cu precădere în mediul rural. De asemenea, acestea 
se confruntă cu un deficit de personal specializat, dar și cu probleme de infrastructură. 
 
Fondul construit din majoritatea localităților rurale este învechit, slab echipat și oferă 
condiții reduse de confort. Există un număr redus de locuințe aflate în proprietatea 
statului, deși numărul de cereri de locuințe sociale și pentru tineri este foarte ridicat, 
mai ales în Craiova. Se remarcă totuși inițiativa ridicării unui cartier nou de locuințe 
accesibile persoanelor cu venituri reduse în municipiul reședință de județ, în 
parteneriat cu bănci și investitori din China. Peste 50% dintre locuințele din mediul 
rural și din orașele mici sunt realizate din materiale nedurabile (paiantă, chirpici), cu 
confort redus și vulnerabile la hazarde naturale.  
 
Circa 60% dintre locuințe se încălzesc cu sobe pe bază de combustibil solid, ceea ce 
generează poluarea aerului pe durata sezonului rece. Doar 11 localități din județul Dolj 
sunt conectate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, toate din partea de nord a 
acestuia, numărul de locuințe branșate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale 
fiind foarte redus, chiar și în localitățile unde există rețea, din cauza costurilor ridicate. 
Rețelele de distribuție a energiei electrice din județ sunt învechite și subdimensionate, 
producând încă întreruperi frecvente ale furnizării. Județul Dolj se confruntă cu furturi 
și pierderi importante de energie electrică. Sistemele centralizate de termoficare din 
orașele mici ale județului au fost abandonate după 1990, singurul încă funcțional fiind 
cel din Craiova, unul dintre cele mai mari din România, cu circa 82% dintre 
apartamente branșate, la care se adaugă companii și instituții publice. Se remarcă, 
lipsa unui sistem de termoficare pe orizontală, care să permită contorizarea 
individuală a consumului. Rețeaua secundară de distribuție a agentului termic este 
învechită și generează un volum ridicat de pierderi. Cantitatea de energie termică 
distribuită consumatorilor din municipiu a scăzut, inclusiv ca urmare a debranșării 
unor apartamente, dar fenomenul de tranziție la sisteme individuale de încălzire este 
mai scăzut ca în alte orașe mari din țară. 
 
Resursele financiare de care dispun autoritățile locale din județ, mai ales cele din 
orașele mici și din mediul rural, sunt insuficiente pentru realizarea de investiții și 
cofinanțarea proiectelor, adesea chiar și pentru cheltuielile curente. Primăriile din 
județul Dolj, cu precădere cele din mediul rural, se confruntă cu un deficit de personal 
specializat, ca urmare a constrângerilor bugetare și a blocării posturilor din 
administrație. Circa 50% dintre UAT din județ nu și-au actualizat planul urbanistic 
general și regulamentul local de urbanism, iar cea mai mare parte dintre UAT din județ 
nu dispun de strategii de dezvoltare locală și de documentații cadastrale actualizate. 
Municipiul Craiova se confruntă încă din perioada medievală cu o planificare 
urbanistică deficitară și beneficiază de un plan urbanistic general elaborat în urmă cu 
peste 15 ani. Facilitățile de plată on-line a taxelor și impozitelor locale sunt disponibile 
doar în cazul Primăriei Craiova, iar sfera de servicii publice disponibile online este încă 
foarte redusă; Primăriile din județ, cu excepția Craiovei, pun la dispoziție puține 
servicii online și facilități de plată a taxelor și impozitelor locale prin Internet. 
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Pentru atingerea acestui obiectiv au fost identificate următoarele obiective 
operaționale și măsuri: 
 
 
Obiectiv operațional 3.1 Îmbunătățirea calității și accesului populației urbane și 
rurale a județului Dolj la servicii și infrastructuri publice 
Acest obiectiv operațional are în vedere intervenții pentru asigurarea accesului 
locuitorilor județului Dolj la infrastructuri și servicii medicale, de educație și asistență 
socială de calitate, precum și la infrastructuri tehnico-edilitare îmbunătățite. 
 
Măsuri:  
3.1.1 Asigurarea accesului la infrastructura de sănătate și servicii medicale de calitate 
pentru toți locuitorii județului 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Construcție/reabilitare/modernizare/extindere/dotare spitale, unități de 
primiri urgențe, unități medico-sanitare, dispensare; 

- Înființare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare ambulatorii (policlinici); 
- Programe de formare profesională pentru personalul medical și dezvoltarea 

cercetării în domeniul sănătății; 
- Acțiuni de atragere/menținere a personalului medical în județ. 

 
3.1.2 Asigurarea accesului la infrastructura de învățământ și servicii educaționale și 
formare profesională de calitate pentru toți locuitorii județului  
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Construcția/reabilitarea/modernizarea/dotarea de grădinițe; 
- Extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar; 
- Înființarea de centre de informare/educare/creație artistică pentru tineri; 
- Construcția/reabilitarea/modernizarea/dotarea terenurilor și a sălilor de 

sport; 
- Înființarea de centre de tip after-school; 
- Înființarea de școli profesionale pentru formarea de specialiști în domeniile de 

specializare inteligentă ale județului; 
- Organizarea de stagii de practică pentru elevi și studenți la angajatori privați; 
- Achiziționarea de mijloace de transport pentru elevi; 
- Programe de formare profesională pentru cadrele didactice;  
- Acțiuni de atragere/menținere a personalului didactic în județ. 

 
3.1.3 Asigurarea accesului la infrastructură și servicii sociale de calitate, egalitate de 
șasnse și combaterea sărăciei 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Înființare/extindere/amenajare centre de zi, plasament, consiliere, asistență și 
suport pentru copii, tineri și femei în dificultate; 
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- Înființare centre de zi, centre rezidențiale și de asistență medicală pentru 
persoane vârstnice; 

- Înființare centre pentru educație și sprijin comunitar; 
- Construcție locuințe sociale și pentru specialiști și tineri; 
- Programe de formare profesională pentru personalul din unitățile de asistență 

socială. 
 
3.1.4 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Construcție conductă de gaze; 
- Extindere/modernizare rețele de distribuție a energiei electrice; 
- Reabilitare/modernizare rețele de distribuție a energiei termice; 
- Instalare sisteme de supraveghere video; 
- Extindere/modernizare rețea de comunicații (CATV, internet) și amenajare de 

hotspot-uri wi-fi. 
 
3.1.5 Sprijinirea intervențiilor integrate 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate ptin intermediul acestei măsuri: 

- Regenerare urbană (strategii integrate de dezvoltare urbană) 
- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din 

mediul urban 
- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din 

mediul rural (GAL, FLAG) 
 
Obiectivul operațional 3.2 Bună guvernanță pentru asigurarea unei dezvoltări 
integrate a județului Dolj 
Acest obiectiv operațional are în vedere intervenții pentru creșterea capacității 
instituțiilor publice de la nivel județean și local în ce privește planificarea strategică și 
teritorială, implementarea de soluții inovatoare, dezvoltarea abilităților resurselor 
umane din administrația publică, creșterea transparenței și a gradului de colaborare 
și cooperare atât între administrațiile publice din județ, cât și cu alte județe sau 
instituții de la alte nivele teritoriale. De asemenea, sunt prevăzute acțiuni care vizează 
creșterea gradului de cooperare între administrațiile publice și actorii relevanți de la 
nivelul județului (ONG-uri, asociații), cetățeni, mediul de afaceri și cel de cercetare.  
 
Măsuri: 
 
3.2.1 Îmbunătățirea capacității de planificare, creșterea transparenței și promovarea 
implicării actorilor relevanți și locuitorilor în procesul de luare a deciziilor 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Formarea de structuri parteneriale cu reprezentanți ai societății civile;  
- Elaborarea/revizuirea strategiilor de dezvoltare (identificarea de proiecte), 

planurilor de mobilitate și a documentațiilor de amenajarea teritoriului și 
urbanism; 
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- Finalizare documentații cadastrale; 
- Monitorizarea/evaluarea progresului în implementarea strategiilor de 

dezvoltare; 
- Organizarea de consultări/dezbateri publice; 
- Asigurarea eficienței circuitelor administrative; 
- Construcția/reabilitarea sediilor de instituții publice. 

 
3.2.2 Creșterea gradului de cooperare între autoritățile publice la nivel intra- și inter-
județean, precum și la  nivel transnațional, transfrontalier 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Dezvoltarea de structuri parteneriale de tip ADI/CLLD(GAL)/FLAG; 
- Dezvoltare instrumente de pentru creșterea sustenabilității structurilor 

asociative/de cooperare; 
- Încurajarea parteneriatelor de tip twinning/înfrățire, încurajarea apartenenței 

la structuri asociative ale instituțiilor administrației publice la nivel 
național/european/internațional; 

- Organizarea de schimburi de experiență și bune practici/activități de transfer 
de know-how; 

- Dezvoltarea de proiecte de cooperare transfrontalieră și transnațională; 
- Înființarea și dezvoltarea unui Grup European pentru Cooperare Teritorială; 
- Organizarea unor cursuri de perfecționare a funcționarilor publici cu 

competențe în domeniul cooperării. 
 
3.2.3 Creșterea inovării și implementării de soluții inovatoare la nivelul administrațiilor 
publice din județ 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Implementarea unor soluții de tip e-administrație/servicii online; 
- Susținerea activităților de cercetare cu aplicabilitate în serviciile publice. 

 
3.2.4 Dezvoltarea abilităților de bună guvernanță și leadership 
 
Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Organizarea de cursuri de formare profesională pentru personalul din 
instituțiile publice; 

- Dezvoltare/implementare sisteme de management. 
 
În Anexa 1 se prezintă corelarea între axele prioritare ale programelor de finanțare 
pentru perioada 2014-2020 și măsurile Strategiei de dezvoltare a județului Dolj. 
 

5.3. Portofoliul de proiecte prioritare strategice pentru perioada 2014 – 2020. 
Surse de finanțare 
 
Portofoliul de proiecte identificat este constituit atât din proiecte care se află în stadiul 
de idee, cât și din proiecte aflate în diferite faze de pregătire (pre-fezabilitate, 
fezabilitate,  proiect tehnic etc.). Discuțiile în cadrul grupurilor de lucru au vizat atât 
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proiecte sectoriale, cât și proiecte integrate complexe inițiate de sectorul public sau 
sectorul privat, sau, eventual, ca intenții de parteneriat public-privat.  
 
Astfel, au fost inventariate proiectele cu ajutorul formatului standard (titlu, 
obiectivul/măsura, locație, beneficiar/partener și surse de finanțare posibile) 
obținându-se o lista de proiecte care acoperă toate domeniile strategice și asigură 
acoperirea întregului areal teritorial al strategiei (proiecte de infrastructură, de 
reabilitare urbană, de mediu, proiecte care vizează creșterea competitivității 
economice, inclusiv turism, proiecte în domeniul sănătății și educației, proiecte de 
dezvoltare a resurselor umane și de dezvoltare a capacității administrative). În Anexa 
2 se poate vedea corelarea între această listă, în funcție de localizarea proiectelor și 
obiectivele și măsurile din strategie. Consistența portofoliului de proiecte a fost 
evaluată prin compararea cu analiza socio-economică și strategia. Menționăm că 
tabelul se bazează pe analiza chestionarelor primite până în prezent, respectiv pe 
informațiile primite de la UAT-uri în timpul consultărilor, situația fiind supusă 
actualizării permanente, cu condiția încadrării în obiectivele strategiei județene. 
 
Pentru implementarea strategiei, respectiv realizarea proiectelor strategice 
identificate, sursele de finanțare avute în vedere sunt multiple, atât din fonduri 
publice cât și private:  

- buget local: venituri proprii, donații și sponsorizări, subvenții, operațiuni 
financiare, venituri pentru investiții 

- programe naționale: programe implementate de MDRAP (Programul național 
pentru dezvoltare locală, Programe de construcții de locuințe, Programe de 
reabilitare termică, Programe social - culturale și sportive) programe 
implementate de Administrația fondului de mediu (Casa verde, Energii 
regenerabile, Spații verzi, Împăduriri, Educație protecția mediului, Canalizare, 
Deșeuri, Bicicliști) 

- instrumente structurale europene: programele operaționale pentru 2014-
2020 (POR, POC, POCU, POIM, POCA, programe de cooperare interregionale, 
transfrontaliere, transnaționale, Programul pentru macroregiunea Dunării) 

- programe de finanțare bilaterale  
- instrumente de finanțare de tip JESSICA,  
- fonduri private (inclusiv instrumente de tip JEREMY)  
- împrumuturi: credite de la bănci comerciale sau de la instituții europene: 

BERD, BEI 
- parteneriate public-private. 

 
Pentru realizarea acestor proiecte va fi necesară realizarea numitor activități de 
pregătire: elaborarea proiectelor, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, 
documentații tehnico-economice, cereri de finanțare, precum și activități necesare 
pentru derularea proiectelor: pregătirea și organizarea implementării proiectelor, 
dirigenția de lucrări, execuția lucrărilor, informare și publicitate, audit, monitorizare și 
evaluare. De asemenea, trebuie avută în vedere soluționarea anumitor aspecte legale, 
în special cele referitoare la dreptul de proprietate: obținerea documentelor de 
atestare a dreptului de proprietate. 
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În Anexa 3 se pot vedea câteva exemple de fișe de proiecte, selectate din rândul 
portofoliului de proiecte prioritare pentru județul Dolj în perioada de programare 
2014-2020. 
 
 

5.3.1. Prioritizarea proiectelor din SDES Dolj 2014-2020 
 

Prioritizarea unui portofoliu eclectic de proiecte este o sarcină dificilă, astfel că o astfel 
de metodologie de ierarhizarea nu a fost încă consacrată la nivel internațional sau 
european. În contextul în care județul Dolj se caracterizează printr-o multitudine de 
nevoie de dezvoltare care depășesc resursele interne și externe disponibile de 
finanțare pentru perioada de programare 2014-2020, acest efort este cu atât mai 
dificil, dar și mai necesar.  
 
În pofida lipsei unei metodologii de prioritizare a proiectelor de dezvoltare, propunem 
o ierarhizare multi-criterială, care să aibă în vedere următoarele criterii: 

 corelarea proiectului cu nevoile, viziunea și obiectivele de dezvoltare ale 
județului Dolj pentru perioada 2014-2020, așa cum au fost definite acestea 
prin Strategia de dezvoltare economic-socială a județului Dolj (SDES). Acest 
criteriu este unul eliminatoriu, prin urmare fiind excluse din portofoliu toate 
acele proiecte care nu se subscriu strategiei și care nu răspund unei nevoi 
reale; 

 relevanța proiectului pentru nevoilor celor trei mari categorii de public-țintă 
ale oricărui document strategic: cetățenii, mediul privat și turiștii, astfel încât 
nevoile specifice ale tuturor acestora să fie adresate și armonizate; 

 eligibilitatea proiectului pentru atragerea de finanțări externe din programele 
europene accesibile pentru perioada 2014-2020, prioritate având acele 
intervenții care pot fi realizate din astfel de surse mai avantajoase din punct 
de vedere financiar, în detrimentul celor susținute de la bugetul de stat și cele 
locale, ambele incerte și cu resurse limitate; 

 considerarea ca prioritare a unor intervenții care au trecut deja printr-un 
proces de prioritizare în cadrul procesului de elaborare a unui document 
strategic sectorial sau de la un nivel teritorial superior (de ex. cele cuprinse în 
Master Plan-ul General de Transport al României sau în masterplan-urile 
județene de deșeuri sau de apă și canalizare). Un aport foarte util în acest sens 
în reprezintă ghidurile de investiții elaborate de Banca Mondială pentru 
MDRAP, în anul 2015, în ceea ce privește infrastructura de drumuri județene, 
comunale, de apă și canalizare, de educație, sănătate, cultură și sport; 

 gradul de maturitate al proiectului, prioritate fiind acordată acelor propuneri 
care au trecut deja prin etapele premergătoare de pregătire (stabilirea locației, 
cuprindea în strategii și planuri de dezvoltare, elaborarea de documentații de 
fezabilitate, pregătirea unei cereri de finanțare etc.); 

 existența unor perspective realiste de finanțare a investițiilor, de operare și de 
mentenanță a acestora, plecând de la bugetul operațional al UAT din județ 
calculat de Banca Mondială și MDRAP. Existența unei anvelope clare de 
finanțare la nivel județean și local este, de altfel, cea mai bună metodă de 
prioritizare a proiectelor de investiții. Astfel, proiectele prioritare selectate 
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pentru județul Dolj cumulează un efort investițional pe care acesta și-l poate 
permite pe termen mediu și lung; 

 caracterul integrat al proiectului, din punct de vedere strategic, spațial sau 
sectorial, în sensul corelării acestuia cu alte intervenții deja realizate, în curs 
de implementare sau de pregătire și cuprins în SDES, prioritate maximă fiind 
acordată acelor investiții care continuă proiecte începute în perioada 
anterioară de programare (de ex. continuarea investițiilor începute, în 
perioada 2007-2013, cu sprijinul POS MEDIU, în domeniul managementului 
deșeurilor sau al apei și canalizării).  

 
Aceste proiecte au fost aplicate pentru filtrarea multitudinii de proiecte cuprinse în 
SDES și care au fost colectate din diferite surse: strategii și planuri existente la nivel 
național, regional și local; ghiduri de interviu completate de reprezentanții UAT-urilor 
din județ, propunerile ce au fost colectate în cadrul grupurilor de lucru și întâlnirilor 
organizate pentru elaborarea strategiei.  
 
Pentru fiecare proiect prioritar în parte, s-au justificat pe scurt motivele selectării 
acestuia pe baza pachetului de criterii sus-menționat, fără ca abordarea să fie una de 
tip matriceală (bazată pe punctaje pentru fiecare criteriu), care poate fi utilizată cu 
succes doar pentru proiecte din același domeniu (de ex. la selectarea unor drumuri 
propuse spre modernizare).  
 
Proiectele prioritare, în valoare totală de peste 3,9 md. Euro, au fost împărțite în 3 
categorii, funcție de solicitant/beneficiarul investiției, precum și pe două perioade de 
implementare (termen scurt: 2015-2018 și termen mediu: 2019-2020): 

a) Proiecte prioritare ale CJ Dolj, inclusiv ADI-uri și instituții subordonate, pentru 
perioada 2014-2020, cele pentru care au fost elaborate și fișe de proiect; 

b) Proiecte prioritare ale UAT din județ, inclusiv ADI ZMC și GAL-uri, pentru 
perioada 2014-2020, care sunt sau vor fi detaliate în strategiile de dezvoltare 
ale respectivelor comunități; 

c) Proiecte prioritare pentru perioada 2014-2020 ce vor fi implementate de 
entități din afara județului sau de tip non-instituționale, dar cu impact direct 
asupra acestuia – care sunt, de asemenea, detaliate în diferite strategii și 
planuri sectoriale sau de la niveluri teritoriale superioare.  
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I. Lista  proiectelor prioritare ale CJ Dolj și ale unităților din subordinea sa (inclusiv ADI județene pentru apă-canalizare, deșeuri și situații de 
urgență) pentru perioada 2014-2020: 
 

Titlul acțiunii Obiectiv 
operațional / 
măsură 

Beneficiar / 
parteneri 

Buget 
estimativ 
(mil. 
Euro) 

Justificarea prioritizării Termen de 
implementare 

Obiectiv strategic 1. Creșterea accesibilității și atractivității județului Dolj pentru investitori și turiști 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 
Internațional Craiova (terminal pasageri, 
platformă staționare aeronave, 
echipamente de siguranță, drum 
tehnologic, iluminat, supraveghere 
video) 

OO 1.1 / M 1.1.1 CJ Dolj 70 Proiect cuprins și testat în Master Plan-ul General 
de Transport al României (POIM). 

Mediu 

Drumuri județene:  
- Traseul strategic DJ 552 Craiova-

Cetate - DJ 641 Teslui-Șimnicu de 
Sus 

- Modernizarea drumurilor DJ 606 
Breasta – Argetoaia, DJ 604 

- Modernizarea drumului 
județean DJ 561A Giurgița – 
Plenița  

- Modernizarea celor două 
tronsoane ale drumului 
județean DJ 561 B Segarcea – 
Zăval km 0+000 – 12+130, lm 
12+130-24+24-260 (prin proiecte 
transfrontaliere DJ-MN: BET-
CON, MN-DJ: CLOSER) 

OO 1.1 / M 1.1.1 CJ Dolj 135 Proiecte eligibile spre finanțare din POR, inclusiv 
SUERD INTERREG VA RO-BG, care asigură 
accesibilitatea zonelor rurale la polul de creștere 
Craiova sau la rețeaua majoră TEN-T, prioritizate 
la nivel regional, inclusiv în cadrul regiunii de 
graniță.  

Mediu 
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Dezvoltarea unui centru de transport 
intermodal cu facilitate de acces la 
transportul rutier, feroviar si aerian in 
Craiova 

OO 1.1 / M 1.1.1 CJ Dolj 7 Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea 
transportului intermodal în municipiul Craiova, 
prin integrarea transportului rutier, inclusiv a celui 
în comun, feroviar și aerian, fiind potențial 
finanțabil prin POIM 2014-2020. 

Mediu 

Dezvoltarea HighTech Industry Park 
Craiova, inclusiv prin crearea unui 
accelerator de afaceri 

OO 1.2 / M 1.2.1 CJ Dolj 
APL Craiova 

Privați 

5 Proiect matur, firmă de administrare constituită, 
teren disponibil, eligibilitate Axa I POR, existența 
interesului din partea investitorilor.  

Mediu 

Construcția Centrului Acvatic și de 
Agrement Craiova 

OO 1.3 / M 1.3.1 CJ Dolj 
Privați 

10 Proiect pentru care a fost deja organizat un 
concurs de soluții și locație, care răspunde nevoii 
de noi spații de agrement și pregătire a copiilor în 
domeniul înotului. Proiectul va fi realizat cu 
fonduri de la CJ sau printr-un PPP, fiind 
complementar cu investițiile realizate prin POR 
2007-2013 în domeniul infrastructurii culturale 
din subordinea CJ.  

Mediu 

Restaurarea și introducerea în circuitul 
turistic a obiectivelor de patrimoniu 
construit: 

- Cula Brabova; 
- Casa ”Dianu” Craiova (parte a 

proiectului transfrontalier 
HERITAGE DJ-VR); 

- Pajiștea Gogoșu-Ștefănel 
- Cula Cernătești. 

OO 1.3 / M 1.3.3 CJ Dolj 
APL-uri 

(Brabova, 
Craiova, 

Cernătești) 
Unități de cult 

ONG-uri 

4 Proiect matur, de restaurare și introducere în 
circuitul turistic a unor obiective de patrimoniu 
aflate în stare avansată de degradare, eligibil spre 
finanțare prin INTERREG VA RO-BG. 
Cula Cernătești va fi restaurată și pusă în valoare 
prin fonduri din bugetul local sau POR, inclusiv 
SUERD. 

Mediu 

Reabilitarea si punerea in valoare a 
monumentului istoric categoria B 
(casa) din strada Jietului nr 19 – 

OO 1.3 / M 1.3.3 CJ Dolj 
 

3 Proiect a carui documentatie tehnico-economica 
va fi finantata in cadrul care va fi finantat prin 
Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru 
beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii 
POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru 

scurt 
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actuala Scoala Populara de Arte si 
Meserii Cornetti 

aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI din PO 
Asistenta tehnica 2014-2020, in vederea finantarii 
proiectului prin POR SV Oltenia 2021-2027 

Amenajarea secției expoziționale la 
Secția de Istorie-Arheologie a Muzeului 
Olteniei Craiova 

OO 1.3 / M 1.3.3 CJ Dolj 11 Proiect care vine în continuarea investițiilor 
realizate în perioada 2007-2013, cu fonduri POR, 
inclusiv SUERD, de la bugetul CJ și INTERREG VA 
RO-BG.  

Scurt 

Consolidarea și reabilitarea Palatului 
Administrativ din Craiova 

OO 1.3 / M 1.3.3 CJ Dolj 10 Palatul Administrativ este monumentul istoric cel 
mai vizibil din municipiul Craiova, acesta aflându-
se într-o stare avansată de degradare și având o 
importantă funcție publică. 

Mediu 

Amenajarea și dotarea de spații de 
depozitare, conservare și protecție a 
operelor de artă la Muzeul de Artă ”Jean 
Mihail” Craiova 

OO 1.3 / M 1.3.3 CJ Dolj 2 Proiectul răspunde nevoii stringente de spații de 
depozitare și restaurare a operelor de artă din 
județ și vine în continuarea investițiilor realizate în 
perioada 2007-2013, cu finanțare POR. 

Scurt 

Modernizarea imobilului din str. M. 
Kogălniceanu Craiova pentru găzduirea 
unor activități culturale 

OO 1.3 / M 1.3.3 CJ Dolj 2 Proiectul vine în completarea investițiilor realizate 
în domeniul cultural de către CJ Dolj, în perioada 
2007-2013. 

Scurt 

TOTAL O.S.1 256  

Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea durabilă a județului Dolj 

Extinderea, reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Dolj (Etapa II) 

OO 2.1 / M 2.1.1 ADI 
APL-uri  

315 Investiții cuprinse în Master Plan-ul de apă și 
canalizare, finanțabile prin POIM, în continuarea 
celor realizate în perioada 2007-2013. Prioritățile 
au fost deja selectate de ADI Oltenia.  

Mediu 

Fazarea investițiilor aferente sistemului 
de management integrat al deșeurilor și 
extinderea acestuia (de ex. 
achiziționarea de echipamente de 
colectare și transport al deșeurilor, 
sisteme de colectare selectivă, 

OO 2.1 / M 2.1.2 CJ Dolj 
APL-uri 

30 Investiții cuprinse în Master Plan-ul județean 
pentru gestiunea deșeurilor, în continuarea celor 
realizate prin POS MEDIU, inclusiv prin fazare în 
POIM.   

Mediu 
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potențiala amenajare a unui nou depozit 
zonal etc.) 

Realizarea de împăduriri și perdele 
forestiere de protecție 

OO 2.1 / M 2.1.3 APL-uri din 
mediul urban 

și rural 
Privați 

3 Risc de deșertificare a părții de sud a județului, 
zonă cu constrângeri naturale semnificative, 
finanțări eligibile prin PNDR și de la bugetul de 
stat. 

Mediu 

Elaborarea și implementarea Planului de 
management al ariei protejate 
”Coridorul Jiului” 
- Dezvoltarea infrastructurii de 

vizitare și conștientizare a 
comunităților situate în Coridorul 
Jiului și în zonele învecinate 

- Monitorizarea și menținerea stării 
de conservare favorabile a speciilor 
de floră și faună inventariate în 
Coridorul Jiului 

- Reglementarea turismului în aria 
naturală protejată de interes 
comunitar “Coridorul Jiului” 

- Reconstruirea/Consolidarea 
malurilor  râului Jiu din pietriș în 
scopul prevenirii inundațiilor și 
conservarea biodiversității 

OO 2.1 / M 2.1.2 CJ Dolj 2 Consiliul Județean Dolj este administratorul 
desemnat al acestei arii; planul de management 
este în curs de elaborare, urmând a se atrage 
finanțări din POIM, INTERREG VA RO-BG, FM, etc. 
în vederea implementării acestuia. 

Scurt 

Îmbunătățirea capacității de 
management a riscurilor în situații de 
urgență și  în domeniul asistenței 
medicale de urgență prin dotarea și 
dezvoltarea resurselor ISU Oltenia 

OO 2.1 / M 2.1.2 CJ Dolj 
ISU Dolj 

15 Investiții complementare celor realizate în 
perioada 2007-2013, prin POR și PO CT RO-BG, 
care răspund nevoii reale de reducere a timpului 
de intervenție în situații de urgență, cu precădere 
în cazul celor legate de riscuri majore de mediu, 
inclusiv prin coordonare pe plan transfrontalier.  

Mediu 
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Reabilitarea termică a clădirilor publice, 
inclusiv a instalațiilor de încălzire, cu 
utilizarea resurselor de energie 
regenerabilă, de exemplu: 

- SCJU Craiova; 
- Școala de Arte și Meserii 

Cornetti 
- Spitalul Orășenesc Dăbuleni; 
- UMS Brabova, Plenița, Cetate, 

Amărăștii de Jos; 
- Școlile speciale 
- Centrul pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii 
Tradiționale; 

- Clădirile DGASPC Dolj; 
- Clădirea care adăpostește 

Direcția Județeană de Pază și 
Servicii, Clubul Sportiv; 

- Institutul de Medicină Legală 
Craiova; 

- Biblioteca județeană. 

OO 2.2 / M 2.2.1 APL-uri din 
mediul urban 

și rural 
Alte instituții 

publice 
(DGASPC) 

70 Investiții eligibile prin POR, inclusiv SUERD pentru 
reabilitarea clădirilor din proprietatea / 
administrarea CJ și a instituțiilor subordonate, 
pentru reducerea cheltuielilor cu asigurarea 
necesarului de energie și a emisiilor de CO2. 

Mediu 

TOTAL O.S. 2 435  

Obiectiv strategic 3. Creșterea atractivității județului Dolj pentru locuitori și dezvoltarea unor comunități incluzive 

Construcția Spitalului Regional de 
Urgență Craiova 

OO 3.1 / M 3.1.1 CJ Dolj 
Ministerul 
Sănătății 

120 Proiect strategic conform Acordului de 
Parteneriat, finanțabil din POR, implementat în 
parteneriat cu Ministerul Sănătății.  

Mediu 

Reabilitarea și conservarea Spitalului 
Județean de Urgență Craiova 

OO 3.1 / M 3.1.1 CJ Dolj 50 Mediu 

Dotarea cu echipamente și aparatură a 
Spitalului Clinic Județean de Urgență 

OO 3.1 / M 3.1.1 CJ Dolj 
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Extindere și dotare UPU a Spitalului 
Clinic Județean de Urgență 

OO 3.1 / M 3.1.1 CJ Dolj Proiecte mature, pentru care au fost elaborate 
sau sunt în curs de elaborare documentații 
tehnico-economice, investiții în continuarea celor 
realizate în perioada 2007-2015. Proiectul de 
extindere a UPU este în derulare cu fonduri de la 
bugetul CJ Dolj.  

Reabilitarea și extinderea secției de 
Oncologie a Spitalului Clinic Județean de 
Urgență 

OO 3.1 / M 3.1.1 CJ Dolj 

Reabilitarea / modernizarea / dotarea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Leamna, al Spitalului 
Orășenesc ”Așezămintele 
Brâncovenești” Dăbuleni,  
Ambulatoriului Integrat și al 
Ambulatoriului de Specialitate pentru 
Sportivi al Spitalului Județean de 
Urgență Craiova 

OO 3.1 / M 3.1.1 CJ Dolj 
Unități 

spitalicești 

15 Investiții în continuarea celor realizate în perioada 
2007-2013, cu impact asupra populației 
preponderent rurale din partea de sud a județului, 
cu acces deficitar la servicii medicale specializate. 
Intervenții eligibile prin POR și PCT RO-BG.  

Mediu 

Extinderea, modernizarea și dotarea 
Unităților Medico-Sociale  

OO 3.1 / M 3.1.1 CJ Dolj 
Unități 

medico-
sociale 

(Cetate, 
Brabova) 

5 Capacitate deficitară în raport cu cererea, 
proiecte finanțabile prin PNDL.  

Mediu 

Extinderea / reabilitarea, modernizarea 
/ dotarea unităților de învățământ 
preuniversitar: 

- Școala Specială ”Sf. Vasile”; 
- Școala Specială ”Sf.Mina”; 
- Liceul Tehnologic Special 

”Beethoven”. 

OO 3.1 / M 3.1.2 CJ Dolj 
APL Craiova 

ISJ Dolj 

3 Unitățile de învățământ special din subordinea CJ 
Dolj sunt singurele cu acest profil din județ și 
deservesc un număr important de beneficiari, 
investițiile la nivelul acestora fiind prevăzute în 
continuarea celor realizate din fonduri proprii de 
instituție și eligibile spre finanțare din POR.  

Mediu 

Dezvoltarea infrastructurii de servicii 
sociale de la nivel județean pentru copii: 

OO 3.1 / M 3.1.3 CJ Dolj 
DGASPC 

10 Investiții complementare celor realizate în 
perioada 2007-2013, cu scopul de dezvoltare și 

Mediu 
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ONG-uri 
Privați 

diversificare a serviciilor sociale furnizate 
populației din județ, cererea pentru astfel de 
servicii fiind una dintre cele mai ridicate din țară 
(număr mare de persoane vârstnice, șomeri, 
persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, 
copii cu părinți plecați în străinătate etc.). Proiecte 
finanțabile prin POR, fonduri guvernamentale, de 
la bugetul CJ, precum și implementabile prin PPP. 
(Complex de Servicii Comunitare ”Vis de Copil” 
Craiova; Centru de Recuperare și Reabilitarea 
Copilului cu Handicap ”Sf. Apostol Andrei” 
Craiova; Centru de Plasament pentru Copilul 
Preșcolar cu Dizabilități ”Prichindel” Craiova; 
Centru de pregătire pentru o viață independentă 
Craiova; Centru de zi pentru copii care au săvârșit 
fapte penale și care nu răspund penal Craiova; 
Centru de plasament pentru copilul cu handicap 
Dăbuleni/Bechet; Centre de consiliere, asistență și 
suport pentru copiii cu părinți plecați la muncă în 
străinătate; Centru de asistență post-detenție 
Craiova; Centru pentru victimele violenței 
domestice în Craiova; Complex de Servicii 
Comunitare ”Sf. Nicolae” Segarcea; Complex de 
Case de tip Familial Podari; Centru de îngrijire și 
asistență Dăbuleni/Bechet; Terenuri de sport 
multifuncționale în incinta complexurilor de 
servicii sociale ”Sf. Dumitru” Filiași, ”Sf. 
Gheorghe” Dioști și CPRU+Centrul Respiro Calafat; 
Centre pentru educație și sprijin comunitar; 
Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice cu 

Dezvoltarea infrastructurii de servicii 
sociale de la nivel județean pentru 
persoane vârstnice 

OO 3.1 / M 3.1.3 CJ Dolj 
DGASPC 
ONG-uri 
Privați 

10 Mediu 

Dezvoltarea infrastructurii de servicii 
sociale de la nivel județean pentru 
persoane cu dizabilități 

OO 3.1 / M 3.1.3 CJ Dolj 
DGASPC 
ONG-uri 
Privați 

10 Mediu 
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Handicap Craiova; Centre de zi pentru persoane 
vârstnice). 

Actualizarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Județean (PATJ) 

OO 3.2 / M 3.2.1 CJ Dolj 1 Cerință legală  Scurt 

Dezvoltarea/ implementarea unei 
aplicații informatice de tip umbrelă  care 
colectează și gestionează informațiile 
financiare din CJD și instituțiile 
subordonate 

OO 3.2./M 3.2.1. CJ Dolj 
APL-uri 

1 Proiectul răspunde unei nevoi reale de integrare a 
diferitelor sisteme și aplicații informatice din 
instituțiile subordonate CJ, eligibil spre finanțare 
din POC 

Scurt 

Arhivarea în sistem standardizat pe 
suporturi convenționale a informației 
din arhivele instituțiilor subordonate CJ 
Dolj 

OO 3.2./M 3.2.1. CJ Dolj 
APL-uri 

1 Proiectul răspunde unei nevoi reale de arhivare 
electronică a stocului masiv de documente 
generate de instituțiile subordonate CJ, eligibil 
spre finanțare din POC 

Scurt 

TOTAL O.S.3 226  

TOTAL GENERAL CJ DOLJ + INSTITUȚII SUBORDONATE + ADI APĂ-
CANAL/DEȘEURI/SITUAȚII DE URGENȚĂ 

917  
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II. Lista  proiectelor prioritare ale UAT din județul Dolj pentru perioada 2014-2020 
 

Titlul acțiunii Obiectiv 
operațional / 
măsură 

Beneficiar / parteneri Buget 
estimativ 
(mil. 
Euro) 

Justificarea prioritizării 
Termen de 
implement
are 

Obiectiv strategic 1. Creșterea accesibilității și atractivității județului Dolj pentru investitori și turiști 

Modernizare și reabilitare drumuri 
comunale și străzi rurale (ulițe, 
drumuri de ocolire), inclusiv 
trotuare, poduri și podețe, parcări 
și piste de biciclete – cca 720 km 

OO 1.1 / M 1.1.1 APL-uri din mediul 
rural 

145 Peste 80% din drumurile comunale din județ sunt 
de pământ sau pietruite, acestea necesitând 
urgent măsuri de modernizare pentru sporirea 
accesibilității și mobilității în zonele rurale, 
creșterea siguranței rutiere și promovarea 
transportului nemotorizat. Investițiile au fost 
prioritizate de Banca Mondială împreună cu 
MDRAP, rezultând 29 UAT din județ cu prioritate 
maximă și 22 cu prioritate medie-superioară, care 
ar trebui vizate cu prioritate. Proiectele sunt 
eligibile spre finanțare din PNDL, PNDR și cu 
fonduri de la bugetele locale.  

Mediu 

Modernizarea drumurilor de 
exploatare agricolă – cca 300 km 

OO 1.1 / M 1.1.1 APL-uri din mediul 
rural 

45 Județul Dolj este unul preponderent agricol, mai 
ales în zonele rurale. Modernizarea drumurilor de 
exploatare agricolă este vitală pentru creșterea 
competitivității agriculturii și zonelor rurale din 
județ. Investiții eligibile spre finanțare din PNDR.  

Mediu 

Reabilitare și modernizare străzi 
orășenești, inclusiv trotuare, 
parcări laterale, stații de transport 
în comun, piste de biciclete și zone 
pietonale 

OO 1.1 / M 1.1.1 APL-uri din mediul 
urban 

80 La nivelul tuturor centrelor urbane din județ există 
străzi nemodernizate sau aflate în stare proastă, 
cu impact negativ asupra mediului înconjurător, 
mobilității și siguranței rutiere. Transportul în 
comun și cel nemotorizat sunt insuficient 

Mediu 
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dezvoltate. Proiectele de investiții sunt eligibile 
spre finanțare prin POR, PCT RO-BG, PNDL și 
bugetele locale. Investiții prioritizate prin PMUD, 
în cazul municipiului Craiova.  

Extinderea, reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de 
transport în comun electric și 
achiziționarea de autobuze 
(ecologice) și tramvaie pentru 
sistemul de transport în comun din 
Zona Metropolitană Craiova, 
inclusiv extinderea liniei de 
tramvai către Aeroportul 
Internațional Craiova 

OO 1.1 / M 1.1.2 ADI ZMC 
APL-uri 

Operatori de transport 
RAT Craiova 

90 Investiții testate și prioritizate prin PMUD, cu 
scopul de promovare a transportului în comun 
electric. Acestea vin în continuarea investițiilor 
realizate prin POR 2007-2013 și sunt eligibile 
pentru finanțare din POR 2014-2020.  
Achiziționarea de mijloace de transport este 
eligibilă pentru finanțare din POR, dar și dintr-un 
potențial credit BERD, venind în completarea 
investițiilor deja realizate cu fonduri de la bugetul 
local și din fonduri europene în infrastructura de 
transport. 

Mediu 

Creșterea accesibilității Zonei 
Metropolitane Craiova și 
fluidizarea traficului rutier și 
pietonal; amenajare culoare/piste 
pentru biciclete; construcție 
parcări supra/subterane ecologice 
de mari dimensiuni în municipiul 
Craiova  

OO 1.1 / M 1.1.2 ADI ZMC 
APL-uri 
Privați 

107 Polul de Creștere și Zona Metropolitană Craiova 
concentrează peste 50% din populația județului și 
circa 80% din activitatea sa economică, aceasta 
fiind singura zonă din regiune care se confruntă cu 
un grad ridicat de congestionare a traficului, în 
condițiile în care polarizează o zonă cu peste 1 mil. 
de locuitori. Investițiile propuse vin în continuarea 
celor realizate prin POR 2007-2013 și sunt eligibile 
parțial prin POR 2014-2020, însă cea mai mare 
parte a acestora va trebui realizată cu fonduri de 
la bugetul local.  
De asemenea, lungimea pistelor de biciclete din 
municipiu este insuficientă, fiind necesare 
investiții suplimentare pentru promovarea 

Mediu 
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transportului nemotorizat. Aceste investiții vor fi 
testate și prioritizate prin PMUD. 
Zona centrală a municipiului Craiova concentrează 
majoritatea funcțiunilor de interes public din județ 
și se confruntă cu un deficit de locuri de parcare, 
mai ales după pietonalizarea centrului istoric. 
Investițiile în realizarea de parcări sunt absolut 
necesare pentru decongestionarea traficului, 
acestea venind în continuarea celor realizate în 
perioada de programare 2007-2013 cu fonduri 
europene. Aceste proiecte s-ar recomanda să fie 
realizate în PPP cu o companie privată. 

Înființare rețea Net-City în 
municipiul Craiova 

OO 1.1 / M 1.1.2 APL Craiova 
Privați 

15 Investiția este corelată cu intervențiile deja 
realizate în perioada anterioară de programare în 
îmbunătățirea calității spațiilor publice din 
municipiu, putând fi implementată în PPP cu o 
companie privată.  

Scurt 

Înființarea de structuri de sprijinire 
a afacerilor (parcuri industriale și 
logistice, incubatoare de afaceri, 
centre de afaceri etc.): 

- Calafat 
- Băilești 
- Ișalnița 

OO 1.2 / M 1.2.1 CJ Dolj 
APL-uri  

15 Proiectele au ca scop revitalizarea unor zone 
economice care s-au restructurat puternic după 
1989 și sunt complementarea investițiilor în 
modernizarea infrastructurii de transport aflate în 
curs de realizare la nivelul județului.  

Mediu 

Înființare, extindere și 
modernizare piețe agroalimentare 
(inclusiv de gross) și târguri – circa 
15 piețe 

OO 1.2 / M 1.2.1 APL-uri din mediul 
urban și rural 
Asociații de 
producători 

5 Județul Dolj este unul dintre cele mai importante 
bazine agricole ale țării, această activitate fiind 
predominantă mai ales în zonele rurale. Totuși, 
micii producători locali au posibilități restrânse de 
comercializare a produselor obținute în unități 
moderne.  Totuși, Investițiile sunt eligibile prin 

Scurt 
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PNDL și pot fi finanțate inclusiv de la bugetele 
locale.  

Înființare unități de economie 
socială (de ex. sere legumicole, 
cooperative meșteșugărești etc.) 

OO 1.2 / M 1.2.1 APL-uri din mediul 
urban și rural 

Privați 

5 Rata șomajului din județul Dolj este una dintre cele 
mai ridicate din țară, în pofida potențialului 
economic însemnat al județului, cele mai mari 
probleme fiind înregistrate în zonele rurale și în 
micile centre urbane. Unitățile de economie 
socială reprezintă o soluție pentru ocuparea 
persoanelor provenite din grupuri dezavantajate 
pe piața muncii, investițiile fiind eligibile prin 
POCU.  

Mediu 

Amenajarea de noi zone turistice și 
de agrement: 

- Lacul Craiovița Craiova; 
- Lacul Fântânele Vârvoru de 

Jos; 
- Pădurea de Bujori Plenița; 
- Faleza Dunării (zona 

Debarcader – Bascov) 
Calafat; 

- Satul de Vacanță ”Amza 
Pellea” Băilești; 

- Lunca Dunării 
(Dăbuleni/Bistreț. 

OO 1.3 / M 1.3.1 APL-uri din mediul 
urban și rural 

Privați 

50 Infrastructura de agrement din județ este una 
deficitară și concentrată exclusiv în municipiul 
Craiova, în pofida existenței unor zone cu 
potențial natural deosebit. Investițiile în astfel de 
zone de agrement se pot realiza cu succes în PPP 
și au perspective de dezvoltare a turismului și de 
creare de noi locuri de muncă.  

Mediu 

Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii sportive în scop 
competițional și recreațional: 

- Hipodromuri și școli de 
echitație Craiova și 
Băilești; 

OO 1.3 / M 1.3.2 APL-uri din mediul 
urban și rural 

Aeroclubul României 
CSM 

Investitori privați 

10 Investițiile în extinderea și modernizarea 
infrastructurii sportive din județ vin în 
completarea celor realizate în perioada 2007-2013 
și au potențialul de a contribui la dezvoltarea 
turismului, la crearea de noi locuri de muncă și la 
promovarea unui stil de viață sănătos. Realizarea 

 
Mediu 
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- Aerodrom Băilești; 
- Patinoar Artificial Craiova; 

acestora presupune un mix investițional între 
fonduri PNDL, de la bugetele locale și PPP.  

Construcția / modernizarea / 
dotarea bazelor, sălilor și 
terenurilor sportive și a bazinelor 
de înot, în scop educațional și 
recreațional – cca 30 de proiecte 

OO 1.3 / M 1.3.2 APL-uri din mediul 
urban și rural 

Investitori privați 

15 Unitățile de învățământ din județ se confruntă cu 
un deficit de săli și terenuri de sport corespunzător 
amenajate pentru practicarea orelor de educație 
fizică, ceea ce are un impact negativ asupra stării 
de sănătate a elevilor. Aceste investiții vin în 
completarea intervențiilor deja realizate pentru 
modernizarea infrastructurii educaționale și sunt 
eligibile spre finanțare din POR, PNDR, PNDL, dar 
și din bugetele locale. Banca Mondială și MDRAP 
au realizat o prioritizare a UAT din județ în funcție 
de nevoile de investiții în infrastructură sportivă, 
30 dintre acestea având prioritate maximă sau 
medie-superioară.  

Mediu 

Construcția / reabilitarea / 
modernizarea / dotarea caselor, 
centrelor și căminelor culturale – 
cca 70 de proiecte 

OO 1.3 / M 1.3.3 APL-uri din mediul 
urban și rural 

ONG-uri 

20 Centrele și căminele culturale din județ sunt în 
mare parte degradate și neutilizate, ceea ce 
reprezintă un dezavantaj mai ales pentru 
populația rurală, privată de accesul la cultură, dar 
și pentru conservarea și promovarea tradițiilor 
locale. Aceste investiții sunt eligibile prin PNDL și 
pot fi sprijinite și cu fonduri de la bugetele locale. 
Banca Mondială, împreună cu MDRAP, au realizat 
o clasificare a UAT din județ în funcție de nevoile 
de investiții în cultură, circa 70 dintre acestea 
având prioritate maximă sau medie-superioară.  

Mediu 

Restaurarea și introducerea în 
circuitul turistic a obiectivelor de 
patrimoniu construit (cca 30 de 
proiecte):  

OO 1.3 / M 1.3.3 CJ Dolj 
APL-uri din mediul 

urban și rural 
Unități de cult 

85 Cele mai multe monumente istorice din județul 
Dolj se află într-o stare avansată de degradare și 
nu sunt introduse în circuitul turistic. Conservarea 
și restaurarea acestora vine în completarea 

Mediu 
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- Situl Arheologic 
”Castravița” Desa; 

- Capela ”Filișanu” Filiași; 
- Situl Arheologic ”La Mese„ 

Terpezița; 
- Castel de Apă Făcăi; 
- Maternitate Spitalul 

Municipal Filantropia 
Craiova; 

- Policlinica Olteț Craiova; 
- Sedii Primărie Craiova; 
- Colegiul Național ”Carol I” 

și sediul Teatrului Liric 
Craiova; 

- Sediu SPEP Craiova; 
- Sediu ”Ansamblul Maria 

Tănase” Craiova; 
- Școala nr. 1 Obedeanu 

Craiova; 
- Colegiul Național ”E.C. 

Vodă” Craiova; 
- Colegiul Național ”Frații 

Buzești” Craiova; 
- Muzeul de Artă Calafat; 
- Monumente categoria A: 

Verbița, Cioroiași, Daneți, 
Calopăr, Cârcea, Bucovăț, 
Coțofenii din Dos, Șimnicu 
de Sus, Almăj, Vârvoru de 

ONG-uri investițiilor semnificative realizate la nivel local în 
dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 
culturale, mai ales a celei muzeale. Banca 
Mondială, împreună cu MDRAP, au realizat o 
mapare a nevoilor de investiții ale UAT din județ, 
rezultând că circa 70 de localități necesită 
intervenții urgente. Investițiile sunt eligibile spre 
finanțare din PNDL, PCT RO-BG, PNDR și POR, la 
care se adaugă potențiale fonduri de la MCPN și de 
la bugetele locale.  
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Jos, Podari, Malu Mare, 
Melinești; 

- Monumente categoria B.  

Înființarea, reabilitarea, 
modernizarea și dotarea 
bibliotecilor comunale – cca 30 de 
proiecte  

OO 1.3 / M 1.3.3 APL-uri din mediul 
rural 

6 Bibliotecile rurale joacă un rol important în 
asigurarea accesului la cultură în zonele rurale, 
mai ales în rândul copiilor și tinerilor. Investițiile la 
nivelul acestora vin în completarea celor realizate 
în perioada anterioară de programare (de ex. 
Programul Biblionet) și sunt eligibile spre finanțare 
prin PNDL sau din fonduri de la bugetele locale. 
Conform analizei Băncii Mondiale, circa 70 de UAT 
din județ necesită investiții urgente în 
infrastructura culturală.  

Mediu 

Refațadizarea clădirilor din centrul 
istoric al municipiului Craiova 
(continuarea lucrărilor din 
perioada 2007-2013) 

OO 1.3 / M 1.3.3 APL Craiova 
ONG-uri 
Privați 

20 Proiectul este complementar investițiilor realizate 
în perioada de programare anterioară, în 
contextul reabilitării centrului istoric al 
municipiului, preponderent cu fonduri private și 
din POR 2007-2013. Acestea vor contribui, pe de o 
parte, la conservarea patrimoniului construit, la 
incluziunea socială a populației din zonă, iar, pe de 
altă parte, la dezvoltarea turismului. Investițiile se 
vor realiza preponderent cu fonduri proprii ale 
proprietarilor, cu fonduri de la bugetul local, 
potențiale granturi SEE, dar și cu finanțări POR.  

Mediu 

Valorificarea și promovarea 
patrimoniului și a valorilor 
culturale imateriale, inclusiv prin 
organizarea de evenimente 
(festivaluri, expoziții etc.) 

OO 1.3 / M 1.3.3 CJ Dolj 
APL-uri din mediul 

urban și rural 

5 Investițiile în valorificarea și promovarea valorilor 
culturale sunt vitale pentru conservarea acestora, 
multe fiind pe cale de dispariție, cât și pentru 
candidatura municipiului Craiova la statutul de 
capitală culturală europeană în anul 2021. Acestea 
vor fi realizate preponderent cu fonduri de la 

Scurt 
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bugetele județean și local, cu finanțări în cadrul 
PCT RO-BG, POR etc. 

TOTAL O.S.1 718  

Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea durabilă a județului Dolj 

Extinderea, reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de 
apă și apă uzată din județul Dolj  

OO 2.1 / M 2.1.1 ADI 
APL-uri din mediul 

urban și rural 

110 Investiții cuprinse în Ghidul de investiții pentru apă 
și canalizare elaborat de Banca Mondială pentru 
MDRAP, finanțabile prin PNDL, PNDR, AFM și 
bugete locale, în continuarea celor realizate în 
perioada 2007-2013. Acestea sunt cuprinse în 
masterplanul județean de apă și canalizare, dar nu 
vor fi finanțate din POIM 2014-2020.  

Mediu 

Extinderea sistemului de canalizare 
pluvială din Zona Metropolitană 
Craiova, inclusiv regularizarea și 
transformarea în canal pluvial a 
Pârâului Serca 

OO 2.1 / M 2.1.1. ADI ZMC 
APL-uri din mediul 

urban și rural 

50 La nivelul județului, mai ales al centrelor urbane, 
se remarcă o lipsă a sistemelor de canalizare 
pluvială, foarte necesare pentru evitarea 
supraîncărcării rețelei de canalizare menajeră și a 
evitării inundațiilor. Astfel de sisteme se pot 
realiza cu fonduri de la bugetul local, dar și prin 
proiecte PNDL, PNDR sau POR, în cadrul unor 
proiecte integrate de dezvoltare urbană 

Mediu 

Înființarea, modernizarea și 
amenajarea spațiilor verzi 

- Amenajarea Parcului 
Romanescu Craiova; 

- Modernizarea parcurilor 
orășenești din centrele 
urbane ale județului; 

- Înființarea de noi spații 
verzi în mediul urban și 
rural; 

OO 2.1 / M 2.1.3 APL-uri din mediul 
urban și rural 

Privați 

20 Orașele și comunele din județ se caracterizează, în 
general, printr-un deficit de spații verzi accesibile 
și de calitate pentru cetățeni. Acestea pot fi 
extinse, mai ales prin reconversia zonelor 
abandonate, poluate sau de tip brownfield. 
Investițiile de acest tip vor fi realizate cu sprijin 
financiar de la bugetele locale, din PNDR, POR și 
AFM.  

Mediu 
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Întreținerea și amenajarea 
peisagistică a spațiilor verzi 
existente (parcuri, scuaruri etc.).  

Reconversia siturilor poluate 
istoric și a celor brownfield din 
județul Dolj 

OO 2.1 / M 2.1.4 APL-uri  
Companii private 

25 La nivelul centrelor urbane din județ și nu numai 
(de ex. Platforma Ișalnița, Depozitul CET 2) există 
o serie de situri industriale abandonate, unele cu 
riscuri majore de mediu, care necesită lucrări de 
reabilitare (decontaminare, după caz), și 
reconversie funcțională, în spații verzi, spații 
publice, de producție etc. Aceste investiții se pot 
realiza cu succes în PPP sau cu fonduri din POIM și 
POR, având multiple beneficii economice, sociale 
și/sau de mediu.  

Mediu 

Reabilitarea termică a clădirilor 
publice, inclusiv a instalațiilor de 
încălzire, cu utilizarea resurselor de 
energie regenerabilă 
 

OO 2.2 / M 2.2.1 APL-uri din mediul 
urban și rural 

Alte instituții publice 

30 Investiții eligibile prin POR pentru reabilitarea 
clădirilor din proprietatea / administrarea UAT și a 
instituțiilor subordonate, pentru reducerea 
cheltuielilor cu asigurarea necesarului de energie 
și a emisiilor de CO2 

Mediu 

Reabilitarea termică a blocurilor de 
locuințe, inclusiv a instalațiilor de 
încălzire 

OO 2.2 / M 2.2.1 APL-uri din mediul 
urban 

Asociații de proprietari 

50 Blocurile de locuințe construite în perioada 
comunistă reprezintă principala sursă de emisii de 
CO2, în condițiile în care acestea sunt realizate din 
materiale ineficiente energetic și nu au fost 
reabilitate termic în proporție mai mare de 20%. 
Aceste investiții sunt eligibile prin POR, co-
finanțarea fiind asigurată din fonduri de la bugetul 
de stat, respectiv din sursele proprii ale 
proprietarilor.  

Mediu 

Înființarea de unități de producere 
a energiei din resurse regenerabile 
(parcuri solare, centrale pe bază de 

OO 2.2 / M 2.2.2 APL-uri din mediul 
urban și rural 

Privați 

100 Județul Dolj are un potențial ridicat de producere 
a energiei electrice, care este valorificat într-o 
proporție foarte scăzută, inclusiv ca urmare a 

Mediu 
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biomasă agricolă etc.), cu 
precădere prin reconversia 
terenurilor degradate și 
neproductive 

modificării legislației în domeniul certificatelor 
verzi. Totuși, există încă o nevoie stringentă de 
dezvoltare a unor unități de producție în PPP sau 
în administrare proprie, care să asigure consumul 
de energie necesar iluminatului public și clădirilor 
publice.   

Extinderea, modernizarea și 
creșterea eficienței sistemelor de 
iluminat public 

OO 2.2 / M 2.2.2 APL-uri din mediul 
urban și rural 

Operatori privați 

30 Sistemele de iluminat public din județ sunt, în 
general, ineficiente energetic, generând un 
consum ridicat și implicit emisii semnificative de 
CO2. Aceste investiții vor contribui la 
îmbunătățirea siguranței spațiilor publice și la 
reducerea costurilor suportate de administrațiile 
locale cu asigurarea necesarului de energie. 
Investițiile sunt eligibile spre finanțare din POR și 
PNDL, iar acolo unde serviciul a fost concesionat, 
acestea se vor realiza prin PPP.  

Mediu 

TOTAL O.S. 2 415  

Obiectiv strategic 3. Creșterea atractivității județului Dolj pentru locuitori și dezvoltarea unor comunități incluzive 

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Spitalului Clinic Municipal 
”Filantropia” Craiova, Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 
și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor 
Babeș” Craiova 

OO 3.1 / M 3.1.1 APL Craiova 
Unități spitalicești 

20 Proiectele sunt vitale pentru creșterea speranței 
de viață și îmbunătățirea calității serviciilor 
medicale furnizate populației din Zona 
Metropolitană Craiova, unitatea având o 
adresabilitate ridicată, dar și un grad ridicat de 
uzură fizică și morală a infrastructurii existente.  
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie este o unitate 
medicală specializată și cu un profil singular la 
nivel local, de serviciile sale beneficiind mulți 
locuitori ai județului. 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și 
Pneumoftiziologie este, de asemenea, o unitate 

Mediu 
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medicală cu profil specializat și cu o adresabilitate 
ridicată în rândul populației din întreg județul și 
din județele limitrofe. Starea fizică a clădirilor și 
nivelul de dotare actual îngreunează furnizarea 
unor servicii medicale de calitate. 
Investițiile sunt eligibile pentru finanțare din 
resurse de la bugetul local, dar și din POR.   

Modernizarea / dotarea 
ambulatoriilor integrate 
(policlinicilor) ale spitalelor 
municipale și orășenești 

OO 3.1 / M 3.1.1 APL-uri (Calafat, 
Băilești, Filiași, 

Segarcea, Craiova, 
Dăbuleni) 

Unități spitalicești 

5 Spitalele municipale și orășenești joacă un rol 
important în furnizarea de servicii medicale 
specializate în zonele cu acces mai dificil la unități 
medicale de tipul celor existente în Craiova. 
Ambulatoriile de la nivelul acestora se adresează 
unui număr tot mai mare de pacienți, în contextul 
reducerii numărului de paturi de spitalizare și a 
dirijării cazurilor mai grave către unitățile din 
municipiul reședință de județ. Aceste investiții 
sunt eligibile prin POR și pot fi completate din 
resurse alocate de la bugetele locale.  

Mediu 

Înființarea / reabilitarea / 
modernizarea / dotarea 
dispensarelor / cabinetelor 
medicale și a centrelor de 
permanență medicală (inclusiv 
stații de ambulanță și puncte de 
recoltare analize medicale) – cca 70 
de unități 

OO 3.1 / M 3.1.1 APL-uri din mediul 
rural 

14 Cabinetele medicale din mediul rural, ca și 
centrele de permanență medicală joacă un rol 
esențial pentru asigurarea de servicii medicale de 
bază, respectiv de urgență, în zonele izolate ale 
județului, acestea deservind un număr foarte 
mare de persoane anual. Investițiile în 
infrastructura sanitară din mediul rural sunt 
eligibile spre finanțare din PNDR și PNDL, la care se 
adaugă resurse de la bugetele locale. Banca 
Mondială a identificat circa 70 de UAT din județ 
care au prioritate maximă sau medie superioară 
pentru realizarea de investiții în astfel de unități  

Mediu 
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Extinderea / reabilitarea / 
modernizarea / dotarea unităților 
de învățământ preuniversitar 
(grădinițe, școli, licee, colegii, școli 
profesionale)  

OO 3.1 / M 3.1.2 APL-uri din mediul 
urban și rural 

ISJ Dolj 

80 Unitățile de învățământ preuniversitar din județ 
joacă un rol esențial în furnizarea de servicii 
educaționale pentru populația urbană și rurală. O 
dată cu scăderea continuă a populației școlare, 
rețeaua de unități de învățământ s-a restructurat, 
proces care va continua. Unitățile de învățământ 
viabile și cu performanțe bune trebuie susținute 
prin investiții în infrastructură, în continuarea 
celor deja implementate în perioada anterioară. 
Proiectele sunt eligibile spre finanțare din POR, 
PNDL, PNDR și potențiale programe susținute de 
Banca Mondială, la care se adaugă programe ale 
MEN și resurse de la bugetele locale.  

Mediu 

Construcția de noi creșe și 
grădinițe 

OO 3.1 / M 3.1.2 APL-uri din mediul 
urban și rural 

9 În pofida scăderii populației școlare în ansamblu, 
numărul de locuri în grădinițe și creșe rămâne 
insuficient, din varii motive (creșterea gradului de 
cuprindere în învățământul ante și preșcolar, 
retrocedarea unor clădiri, apariția de noi zone 
rezidențiale etc.). Aceste investiții vor putea fi 
realizate cu fonduri PNDL și PNDR  

Mediu 

Înființarea de noi centre de tip 
after-school 

OO 3.1 / M 3.1.2 APL-uri din mediul 
urban și rural 

ISJ Dolj 
ONG-uri 

4 Centrele de zi pentru copii, de tip Afterschool, sunt 
foarte utile pentru comunitățile din județ, acestea 
având un puternic impact asupra reducerii 
abandonului școlar, mai ales în rândul tinerilor 
proveniți din familii dezavantajate. Investițiile în 
astfel de centre se pot realiza în spațiile 
excedentare ale unităților de învățământ, iar 
fondurile pot fi atrase prin PNDR și POR, precum și 
prin PPP.  

Mediu 
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Înființarea de centre rezidențiale și 
de asistență medicală (inclusiv 
îngrijiri la domiciliu) pentru 
vârstnici 

OO 3.1 / M 3.1.3 APL-uri  
ONG-uri 
Privați 

10 Județul Dolj este afectat de unul dintre cele mai 
avansate procese de îmbătrânire demografică din 
România, ¼ dintre locuitori având peste 60 de ani, 
procent care este chiar mai ridicat în mediul rural. 
Pe de altă parte, capacitatea centrelor rezidențiale 
sau de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici este 
total insuficientă în raport cu numărul cererilor. 
Astfel de investiții se pot realiza cu succes atât în 
localitățile urbane, cât și rurale, cu sprijinul 
financiar al POR, PNDR, dar și în PPP sau cu fonduri 
de la bugetele locale.  

Mediu 

Înființarea de centre de zi pentru 
persoane vârstnice 

OO 3.1 / M 3.1.3 APL-uri 
ONG-uri 
Privați 

3 Peste 25% din populația județului Dolj este 
vârstnică, fenomenul fiind prevăzut să se 
accentueze pe termen mediu și lung. Centrele de 
zi pentru persoane vârstnice asigură furnizarea de 
servicii medicale, de consiliere și informare, de 
socializare vitale pentru acest tip de beneficiari, 
însă acestea sunt puține la număr și concentrate în 
mediul urban. Investițiile de acest tip vor fi 
susținute cu fonduri POR, dar și de la bugetele 
locale.  

Mediu 

Înființarea de centre rurale de 
informare și consiliere pentru 
persoanele care provin din grupuri 
vulnerabile 

OO 3.1 / M 3.1.3 APL-uri din mediul 
rural 

ONG-uri 

5 Județul Dolj se caracterizează prin numărul mare 
de persoane expuse riscului de sărăcie și de 
excluziune socială (șomeri, romi, persoane cu 
dizabilități, familii monoparentale, pensionari cu 
venituri reduse etc.) concentrate mai ales în 
zonele rurale. Centrele rurale de informare și 
consiliere le pot pune la dispoziție acestora, cât 
mai aproape de locul de reședință, o gamă largă 
de servicii care să le asigure integrarea pe piața 

Mediu 
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muncii și accesul la programele sociale, educative, 
sanitare etc. care le sunt destinate, precum și la 
servicii specializate de consiliere. Investițiile de 
acest tip pot fi realizate cu fonduri de la bugetul 
local sau în PPP cu furnizori specializați de servicii 
sociale.  

Construcția/achiziționarea de 
locuințe sociale, pentru specialiști 
și tineri 

OO 3.1 / M 3.1.3 APL-uri 7 Mai puțin de 1% din fondul locativ al județului se 
află în proprietate publică, în condițiile în care 
există mii de cereri nesoluționate de locuințe 
sociale, pentru tineri sau din necesitate 
înregistrate la UAT din județ. Pe de altă parte, 
veniturile tinerilor și a persoanelor provenind din 
grupuri defavorizate (persoane evacuate, familii 
monoparentale, persoane singure și cu venituri 
reduse fără locuință) sunt insuficiente pentru a 
acoperi costul achiziției sau închirierii unei 
locuințe de pe piața liberă, chiar dacă acestea sunt 
disponibile. Investiția în construcția sau 
achiziționarea de locuințe se poate realiza din 
POR, din programele dedicate coordonate de 
MDRAP, dar și din fondurile proprii ale UAT. O altă 
soluție deja aplicată în municipiul Craiova este PPP 
cu dezvoltatori imobiliari.   

Mediu 

Înființarea și extinderea rețelei de 
distribuție a gazelor naturale 

OO 3.1 / M 3.1.4 TRANSGAZ 
Operatori distribuție 

30 Mai puțin de jumătate din populația județului, 
exclusiv în partea nordică a acestuia, are acces la 
rețeaua de distribuție a gazelor naturale. În aceste 
condiții, circa jumătate dintre locuințele din județ 
sunt încălzite cu sobe pe bază de combustibil solid, 
având un impact negativ asupra calității aerului și 
sănătății populației, mai ales în sezonul rece. 

Scurt 
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Investițiile sunt condiționate de construcția 
conductei de gaze Craiova-Calafat și de 
concesionarea serviciului de distribuție către 
operatori de profil. Investițiile în rețeaua de gaze 
naturale se vor realiza, în general, de către 
operatori privați care au concesionat serviciul, 
precum și de UAT-uri, din fonduri proprii.  

Reabilitarea și modernizarea 
rețelei de distribuție a agentului 
termic din municipiul Craiova, 
inclusiv implementarea de măsuri 
de creștere a eficienței energetice 
a sistemului de termoficare 

OO 3.1 / M 3.1.4 Termo Craiova 40 Rețeaua de termoficare în sistem centralizat de la 
nivelul municipiului Craiova este una dintre cele 
mai extinse din țară, având încă peste 50.000 de 
apartamente branșate, care nu au momentan alte 
alternative de asigurare a necesarului de căldură. 
Operatorul de termoficare controlat de 
municipalitate se confruntă în prezent cu 
probleme financiare majore, una dintre cauze fiind 
vechimea și uzura rețelei de distribuție, precum și 
eficiența energetică redusă a instalațiilor și 
clădirilor de locuit, care generează pierderi și 
implicit costuri ridicate. Investițiile în rețeaua de 
distribuție a energiei termice din municipiul 
Craiova pot fi realizate printr-un mix de finanțare, 
care să includă fonduri de la bugetul de stat, 
fonduri private (PPP), în cazul concesionării 
serviciului către un operator privat, respectiv de la 
bugetul de stat.  

Mediu 

Actualizarea Planurilor Urbanistice 
Generale și Regulamentelor Locale 
de Urbanism 

OO 3.2 / M 3.2.1 APL-uri 10 Cerință legală  Mediu 

Elaborare planuri de mobilitate OO 3.2 / M 3.2.1 APL-uri din mediul 
urban 

1 În vederea realizării de investiții cu fonduri POR în 
domeniul mobilității, dar și de integrare a 

Scurt 
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diferitelor proiecte de investiții ale UAT urbane în 
sfera infrastructurii de transport, acestea trebuie 
să elaboreze planuri de mobilitate, care să aibă la 
bază modele de transport bine fundamentate și 
date concrete cu privire la diferitele tipuri de 
deplasări de la nivel local (motorizată, 
nemotorizată). Acestea se vor realiza cu fonduri de 
la bugetele locale.  

Construcția și reabilitarea de sedii 
de primării 

OO 3.2./M 3.2.1. APL-uri din mediul 
urban și rural 

20 Proiectele răspund unei nevoi reale, în condițiile în 
care mai multe UAT din județ nu dispun de sedii 
adecvate pentru derularea activităților curente și 
pentru lucrul cu public. Investiții se vor realiza cu 
fonduri de la bugetul local, județean și din PNDL.  

Mediu 

Implementarea de soluții de tip e-
administrație (inclusiv de arhivare 
electronică) și extinderea accesului 
la serviciile on-line ale autorităților 
publice locale 

OO 3.2./M 3.2.1. APL-uri 5 La nivelul administrațiilor publice locale din județ 
nu există servicii on-line puse la dispoziția 
cetățenilor, excepție făcând doar municipiul 
Craiova. Pe de altă parte, există multe primării 
care nu dispun nici de site-uri WEB sau acestea nu 
sunt actualizate periodic. Arhivarea documentelor 
este o altă problemă, aceasta fiind realizată în 
prezent după modelul tradițional, ceea ce 
generează costuri ridicate și limitări de spații de 
depozitare. Investițiile de acest tip se vor realiza 
de către UAT fie din surse proprii, fie în cadrul unor 
proiecte (inclusiv asociative) finanțate din POCA 
sau din programele de cooperare transfrontalieră.  

Scurt 

Organizarea de cursuri de formare 
profesională continuă pentru 
personalul din administrația 
publică locală în domeniul 

OO 3.2./M 3.2.1. CJ Dolj și instituțiile 
subordonate 

ADI ZMC 
APL-uri 

5 UAT din județ, inclusiv CJ Dolj și instituțiile 
subordonate acestora se confruntă, în general, cu 
un deficit de personal specializat și bine 
remunerat la nivelul primăriilor și al instituțiilor 

Scurt 
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planificării strategice și bugetare, 
al achizițiilor publice, al 
transparenței, eticii, integrității și 
al prevenirii corupției, al 
managementului resurselor 
umane.  

subordonate. Dat fiind volumul ridicat de 
activitate al acestora și frecvente modificări de 
ordin legislativ, se impun măsuri de formare 
profesională continuă, în domenii prioritare 
precum planificarea strategică, bugetară, accesare 
fonduri europene, achiziții publice, 
managementul resurselor umane, transparența, 
etica, integritatea în administrația locală și 
prevenirea corupției etc. Acestea pot fi realizate 
cu fonduri de la bugetul local sau cu finanțări 
POCA.  

Introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația 
publică locală din județul Dolj, care 
să optimizeze procesele orientate 
către beneficiari în concordanță cu 
SCAP 

OO 3.2./M 3.2.1. CJ Dolj și instituțiile 
subordonate 

APL-uri 
 

2 La nivelul autorităților administrației publice 
locale din județul Dolj nu există sisteme și 
standarde comune, coerente cu Strategia pentru 
Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, 
pentru reformarea proceselor orientate către 
beneficiari. Astfel de măsuri vor fi implementate 
cu finanțări nerambursabile POCA 2014-2020.  

Mediu 

TOTAL O.S.3 270  

TOTAL GENERAL UAT-uri, ADI ZMC și instituții subordonate UAT și PPP încheiate 
de acestea 

1403  
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III. Lista  proiectelor prioritare ale entităților de la nivel suprateritorial sau non-instituționale, cu impact la nivelul județului Dolj 
 

Titlul acțiunii Obiectiv 
operațional / 
măsură 

Beneficiar / 
parteneri 

Buget 
estimativ 
(mil. Euro) 

Justificarea prioritizării Termen de 
implementare 

Obiectiv strategic 1. Creșterea accesibilității și atractivității județului Dolj pentru investitori și turiști 

Construcția Autostrăzii Pitești-
Craiova 

OO 1.1 / M 1.1.1 CNADNR 900 Proiect cuprins și testat în Master Plan-ul General 
de Transport al României pentru perioada 2014-
2020, asigură legătura municipiului Craiova și a 
întregii regiuni sud-vest la municipiul București și la 
o serie de poli urbani importanți din România. 
Drumul este parte a rețelei TEN-T rutiere. Proiect 
finanțabil din POIM.  

Mediu 

Electrificarea liniei secundare 
Craiova-Calafat 

OO 1.1 / M 1.1.1 CFR SA 182 Proiect cuprins și testat în Master Plan-ul General 
de Transport al României pentru perioada 2014-
2020, asigură creșterea mobilității la nivelul rețelei 
TEN-T, îmbunătățirea accesibilității la zona de 
graniță româno-bulgară pentru persoane și 
mărfuri, fiind corelată cu noul pod peste Dunăre de 
la Calafat. Proiect finanțabil prin POIM.  

Mediu 

Modernizarea trecerilor la nivel 
cu calea ferată 

OO 1.1 / M 1.1.1 CFR SA 2 Proiectul este vital pentru reducerea numărului de 
accidente rutiere cauzate de infrastructura 
deficitară de trecere la nivel cu magistralele de cale 
ferată care tranzitează județul. Acestea sunt 
finanțabile de la bugetul local, prin includerea lor 
în portofoliul CFR INFRASTRUCTURĂ.  

Mediu 

Îmbunătățirea condițiilor de 
navigație pe Dunăre pe sectorul 
româno-bulgar 

OO 1.1 / M 1.1.1 CN APDF SA 205 Proiectul a fost testat și este cuprins în Master 
Plan-ul General de Transport, fiind unul cu impact 
transfrontalier și chiar european, în condițiile în 

Mediu 
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care va asigura reluarea navigației în condiții 
optime pe Dunăre, creșterea fluxului de mărfuri, 
persoane și turiști care tranzitează județul și 
regiunea, fiind complementar investițiilor pentru 
modernizarea portului de la Calafat. Proiectul este 
finanțabil din POIM, Dunărea fiind parte a rețelei 
TEN-T fluviale centrale.  

Extinderea, reabilitarea și 
modernizarea Portului Calafat 

OO 1.1 / M 1.1.1 CN APDF SA 15 Portul Calafat, parte a rețelei TEN-T fluviale, 
deservește întregul județ Dolj și are un rol strategic 
în dezvoltarea relațiilor transfrontaliere și 
comerciale externe. Acesta are o infrastructură 
uzată fizic și moral, înregistrând, prin urmare, valori 
reduse de trafic. Proiect finanțabil din POIM.   

Mediu 

Sporirea capacității de circulație 
a DN 65 și amenajarea unui sens 
giratoriu la Aeroportul 
Internațional Craiova 

OO 1.1 / M 1.1.1 CNADNR 10 DN 65 este, în prezent, cel mai circulat drum 
național din județ, acesta făcând parte din rețeaua 
TEN-T. Pe de altă parte, Aeroportul Internațional 
Craiova, amplasat de-a lungul acestuia și aflat în 
curs de extindere și modernizare, are un trafic în 
creștere continuă și necesită asigurarea unui acces 
rutier corespunzător dinspre municipiu și zona sa 
metropolitană. Proiectul a fost demarat și este 
realizat cu fonduri proprii ale CNADNR.  

Scurt 

Construcție variante de ocolire: 
- Centura Sud-Est Craiova 

(DN 56- DN 55 – DN 6); 
- Închidere Centura Vest 

Craiova;  
- Centuri pentru centrele 

urbane din județ.  

OO 1.1 / M 1.1.1 CNADNR 
APL-uri (Craiova, 
Filiași, Băilești, 

Dăbuleni, Calafat, 
Segarcea) 

75 Municipiul Craiova este centrul urban cu traficul 
rutier cel mai congestionat din partea de sud-vest 
a țării, situație care a fost amplificată de finalizarea 
podului de la Calafat, ce a condus la aglomerarea 
traficului în zonă. Această situație conduce la 
afectarea calității aerului, la poluare fonică și la 
degradarea infrastructurii stradale, pe lângă riscul 
sporit de accidente. Prin urmare, se impun 

Mediu 
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investiții pentru completarea variantei de ocolire a 
municipiului către vest și sud-est, în completarea 
celei de nord, deja finalizate. O situație similară se 
înregistrează și  în cazul altor orașe din județ, mai 
ales Filiași, amplasat pe DN 6, parte a rețelei TEN-
T. Investițiile au fost deja demarate parțial și sunt 
realizate cu fonduri proprii ale CNADNR.  

Sprijinirea și dezvoltarea 
clusterelor și a polilor de 
competitivitate existenți la 
nivelul regiunii de dezvoltare 
Sud-Vest (în domeniile 
automotive, construcții, 
agricultură, turism, turism de 
sănătate și sănătate) 

OO 1.2 / M 1.2.1 ADR Sud-Vest 
Universități 
Institute de 
cercetare 
Companii 

10 În perioada de programare 2007-2013, ADR SV s-a 
implicat activ în înființarea unor clustere și poli de 
competitivitate în sectoarele de specializare 
inteligentă ale regiunii, care cuprind și companii, 
universități, instituții publice și furnizori de servicii 
de CDI din județul Dolj. Aceste clustere necesită 
investiții suplimentare pentru dezvoltarea 
capacității interne de furnizare de servicii pentru 
membrii lor, de internaționalizare, de marketing și 
promovare, dar mai ales de derulare de proiecte 
comune de cercetare-dezvoltare-inovare. 
Investițiile se vor realiza cu fonduri proprii, cât și cu 
fonduri atrase prin POCU și POC.  

Scurt 

Reconstrucția și extinderea 
infrastructurii de irigații viabile 

OO 1.2 / M 1.2.1 APL-uri 
OUAI-uri 

ANIF 

25 Județul Dolj concentrează circa 10% din suprafața 
amenajată pentru irigații a României și este unul 
dintre primii 5 poli agricoli ai țării la majoritatea 
culturilor. Cu toate acestea, distrugerea 
infrastructurii de irigații, fărâmițarea și 
decapitalizarea micilor fermieri, precum și 
accentuarea fenomenului schimbărilor climatice, 
au afectat grav sectorul agricol al județului. În acest 
sens, se impune reabilitarea și modernizarea 
sistemelor viabile de irigații din județ, conform 

Mediu 
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analizei Băncii Mondiale, prin susținerea OUAI-
urilor. Finanțarea se va realiza preponderent din 
PNDR și din fondurile proprii ale organizațiilor de 
utilizatori de apă.  

TOTAL O.S.1 1424  

Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea durabilă a județului Dolj 

Constituirea şi dotarea unui 
centru regional de intervenţie 
multi-risc în vederea asigurării 
unui răspuns oportun şi eficient 
şi completarea şi dotarea 
centrelor rapide de intervenţie, 
inclusiv modernizarea sistemului 
de comandă a incidentelor și a 
sistemelor IT asociate 

OO 2.1 / M 2.1.2 IGSU 5 Investiții complementare celor realizate în 
perioada 2007-2013, prin POR și PO CT RO-BG, care 
răspund nevoii reale de reducere a timpului de 
intervenție în situații de urgență și de asigurare a 
interoperabilității structurilor cu atribuții în 
domeniu  

Mediu 

Elaborarea și implementarea 
planurilor de management ale 
siturilor NATURA 2000 din 
județul Dolj 

OO 2.1 / M 2.1.3 Administratori  
Custozi 

10 O parte semnificativă din suprafața județului Dolj 
este acoperită de rezervații naturale din rețeaua 
Natura 2000, care sunt supuse unor presiuni 
antropice permanente, cu riscul distrugerii 
biodiversității. Pentru o parte dintre acestea au 
fost elaborate sau sunt în curs de elaborare planuri 
de management, care au fost însă doar parțial 
implementate până în prezent.  Elaborarea și 
implementarea acestor planuri, cu ajutorul 
administratorilor și custozilor desemnați ai acestor 
zone, trebuie susținută în continuare, inclusiv cu 
fonduri ale ONG-urilor și din POIM.  

Scurt 

Executarea de lucrări de 
realizare și reabilitare a 

OO 2.1 / M 2.1.4 SGA Dolj 
CJ Dolj 

50 Hărțile de risc ESPI elaborate la nivelul bazinului Jiu 
au indicat faptul că o serie de cursuri de apă din 

Mediu 
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infrastructurii de protecție 
împotriva inundațiilor 
(regularizări și îndiguiri de 
cursuri de apă, cu prioritate cele 
identificate prin hărțile de risc 
ESPI ca având potențial 
semnificativ la inundații: 
Dunăre, Jiu, Desnățui, Raznic, 
Teslui) 

județul Dolj prezintă potențial semnificativ la 
inundații. Acest fapt a fost confirmat deja de 
pagubele majore produse de inundații în diferite 
localități din județ (de ex. Rast, în 2006). 
Continuarea lucrărilor de protecție împotriva 
inundațiilor este vitală, mai ales în contextul 
accentuării fenomenului schimbărilor climatice.  

TOTAL O.S. 2 65  

Obiectiv strategic 3. Creșterea atractivității județului Dolj pentru locuitori și dezvoltarea unor comunități incluzive 

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Spitalului de Psihiatrie 
Poiana Mare 

OO 3.1 / M 3.1.1 Ministerul 
Sănătății 

Spitalul de 
Psihiatrie Poiana 

Mare 

10 Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare este unul de 
importanță regională și chiar națională, prin 
capacitatea sa sporită și competențele medicale de 
care dispune. Infrastructura de care dispune acesta 
este însă una deficitară, ceea ce afectează negativ 
calitatea serviciilor medicale furnizate. Investițiile 
în extinderea, modernizarea și dotarea spitalului se 
pot realiza din fonduri de la bugetul de stat.   

Mediu 

Construcție conductă de gaze 
Craiova-Calafat 

OO 3.1 / M 3.1.4 
 

TRANSGAZ 25 Mai puțin de jumătate dintre locuințele din județ, 
exclusiv cele din partea de nord a acestuia, sunt 
conectate la rețeaua de distribuție a gazelor 
naturale, în timp ce restul se încălzesc cu sobe pe 
bază de combustibil solid, care au impact negativ 
asupra calității aerului și a confortului cetățenilor. 
Construcția conductei de gaze Craiova-Calafat este 
un proiect matur, pregătit de operatorul național 
TRANSGAZ și care poate fi finanțat din fondurile de 
investiții ale acestuia.  

Scurt 
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Modernizarea și 
redimensionarea rețelei majore 
de distribuție a energiei electrice 

OO 3.1 / M 3.1.4 CEZ România 100 Rețeaua de distribuție a energiei electrice din 
judeuțul Dolj este una învechită și parțial 
subdimensionată, generând frecvent întreruperi 
de furnizare a energiei electrice pentru 
consumatorii din județ. Realizarea de investiții 
pentru modernizarea și redimensionarea acestuia 
cad în sarcina operatorului privat de distribuție 
CEZ, care le va realiza din fonduri proprii.  

Scurt 

TOTAL O.S.3 135  

TOTAL GENERAL ENTITĂȚI SUPRATERITORIALE ȘI NON-INSTITUȚIONALE 1624  
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VI. Sistemul de implementare și Planul de Acțiune 
 
Implementarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Dolj se va 
realiza sub coordonarea elaboratorului acesteia, Consiliul Județean Dolj, dar și cu 
implicarea activă a tuturor partenerilor interesați, identificați ca fiind responsabili în 
cadrul Planului de acțiune sau parteneri în implementarea proiectelor strategice. 
Pentru implementarea strategiei sunt utile descrierile măsurilor, care prezintă sintetic 
acțiunile care vor fi sprijinite prin intermediul strategiei, respectiv tipurile de proiecte 
care pot fi finanțate. 
 
Pentru asigurarea implementării Strategiei se propune următorul Plan de acțiune, 
structurat pe trei intervale de timp: pe termen scurt 1 an, pe termen mediu (2-4 ani), 
respectiv pe termen lung (5-6 ani). Planul de acțiune identifică activitățile necesare a 
fi întreprinse pe cele trei orizonturi de timp, instituțiile responsabile, rezultatele 
obținute și temenele de realizare ale acestora.  
 

Activități Instituții responsabile Rezultat Termen 

Termen scurt (1 an) 

Finalizarea și aprobarea 
Strategiei de dezvoltare 
economico-socială a județului 
Dolj 

CJ Dolj 
Echipa de coordonare 

Strategie aprobată 
prin HCJ 

2015 

Formarea Comitetului de 
monitorizare și elaborarea 
unui regulament de 
funcționare a acestuia 

CJ Dolj 
Alți actori relevanți de 
la nivelul județului 

Comitet de 
monitorizare format 

2015 

Formarea echipelor de 
implementare a proiectelor 
prioritare  

CJ Dolj 
Beneficiari proiecte 

Echipe de 
implementare 
formate 
Responsabilități 
stabilite în cadrul 
echipelor 

2015 

Susținerea și finalizarea 
proiectelor în curs de 
implementare 

Beneficiari proiecte Proiecte finalizate 2015 

Elaborarea documentațiilor 
tehnico-economice aferente 
proiectelor propuse a fi 
realizate până în 2020 
(identificare terenuri/clădiri, 
pregătire documente care să 
ateste regimul juridic al 
terenurilor, studii de 
prefezabilitate-fezabilitate, 
proiecte tehnice, studii de 
impact, planuri de afaceri, 
documentații urbanistice, etc.) 

CJ Dolj 
Firme de consultanță 
Alți actori relevanți de 
la nivelul municipiului 

Documentații 
necesare elaborate 
pentru proiectele din 
portofoliu  

2015 / 
2016 
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Identificarea partenerilor 
publici și privați pentru 
dezvoltarea și implementarea 
proiectelor prioritare  

CJ Dolj 
Alți beneficiari ai 
proiectelor propuse în 
portofoliu 

Parteneriate formate 2015 

Încheierea de Acorduri de 
parteneriat între CJ Dolj și 
actorii relevanți de la nivel 
local, județean și național 
pentru realizarea proiectelor 
prioritare 

CJ Dolj  
Parteneri privați 

Acorduri de 
parteneriate 
încheiate pentru 
proiectele din 
portofoliu 

2015 

Planificarea multianuală a 
bugetului având în vedere 
resursele necesare pentru 
implementarea proiectelor 
prioritare (includerea în 
bugetul multianual a 
investițiilor propuse ca fiind 
prioritare în vederea pregătirii 
lor) 

CJ Dolj 
Alți beneficiari publici 
ai proiectelor propuse 
în portofoliu 

Buget multianual 
elaborat  

2015 

Monitorizarea stadiului 
implementării proiectelor din 
portofoliul de proiecte 
prioritare și realizarea unor 
rapoarte de monitorizare 

Comitetul de 
monitorizare 

Raport de 
monitorizare și 
recomandări 

2015  

Termen mediu (2-4 ani) 

Continuarea activităților pe 
termen scurt care nu au fost 
finalizate  

Aceeași responsabili Acțiuni finalizate 2016 / 
2018 

Realizarea de parteneriate 
public private pentru 
dezvoltarea proiectelor majore 
de la nivel local 

CJ Dolj 
Alți beneficiari publici 
ai proiectelor propuse 
în portofoliu 
Parteneri privați 

PPP-uri formate 2016 / 
2017 

Monitorizarea stadiului 
implementării proiectelor din 
portofoliul de proiecte 
prioritare și realizarea unor 
rapoarte de monitorizare 

Comitetul de 
monitorizare 

Raport de 
monitorizare și 
recomandări 

2016 / 
2018 

Revizuirea strategiei și luarea 
de măsuri corective (dacă e 
cazul) în baza raportului de 
monitorizare 

CJ Dolj  
Echipa de coordonare 

Strategie revizuită 2018 

Facilitarea implementării 
proiectelor prioritare 
(concesionare terenuri, 
facilitare construcții, facilități 
pentru capacități de producție, 
reducerea / înlăturarea 
barierelor administrative,  etc.) 

CJ Dolj 
Alți beneficiari publici 
ai proiectelor propuse 
în portofoliu 

Facilități acordate 2016 / 
2018 

Promovarea și sprijinirea 
inițiativelor private în 

CJ Dolj Inițiative private 
sprijinite 

2016 / 
2018 
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domeniile prioritare și 
complementare proiectelor 
prioritare 

Alți beneficiari publici 
ai proiectelor propuse 
în portofoliu 
Parteneri privați 

Implementarea proiectelor 
prioritare (realizare achiziții 
publice, executare lucrări, etc.) 

Echipele de 
implementare 

Proiecte în 
implementare /  
finalizate 

2016 / 
2018 

Promovarea rezultatelor 
proiectelor la nivel național și 
internațional (materiale 
promoționale, participare la 
manifestări internaționale, 
site-uri, etc.) 

Echipele de 
implementare 

Nr. materiale 
promoționale / 
participări la 
manifestări / postări 
pe site-uri  

2016 / 
2018 

Termen lung (5-6 ani) 

Monitorizarea stadiului 
implementării proiectelor din 
portofoliul de proiecte 
prioritare și realizarea unor 
rapoarte de monitorizare 

Comitetul de 
monitorizare 

Raport de 
monitorizare și 
recomandări 

2019 

Revizuirea strategiei și luarea 
de măsuri corective (dacă e 
cazul) în baza raportului de 
monitorizare 

CJ Dolj 
Echipa de coordonare 
Comitetul de 
monitorizare 

Strategie revizuită 2019 

Continuarea activităților pe 
termen mediu care nu au fost 
finalizate 

Aceeași responsabili Acțiuni finalizate 2019 / 
2020 

Finalizarea implementării 
proiectelor prioritare  

Beneficiari proiecte Nr. proiecte finalizate 2019 / 
2020 

Promovarea rezultatelor 
proiectelor la nivel național și 
internațional 

CJ Dolj 
Alți beneficiari ai 
proiectelor propuse în 
portofoliu (Echipa de 
coordonare) 
Echipele de 
implementare 

Nr. acțiuni de 
promovare 

2019 / 
/2020 

Promovarea și sprijinirea 
inițiativelor în domeniile 
prioritare și complementare 
proiectelor prioritare 

CJ Dolj 
Alți beneficiari publici 
ai proiectelor propuse 
în portofoliu 
Parteneri privați 

Inițiative private 
sprijinite 

2019 / 
2020 

Evaluarea finală a Strategiei de 
dezvoltare economico-socială a 
județului Dolj 

CJ Dolj 
Evaluator 
independent 

Raport de evaluare și 
recomandări 

2020 

Elaborarea Strategiei de 
dezvoltare economico-socială a 
județului Dolj pentru 
următoarea perioadă de 
programare (2021-2027)  

CJ Dolj 
Echipa de coordonare 
Comitetul de 
planificare și 
Grupurile de lucru 
tematice 

Politică urbană 
integrată actualizată 

2021 
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VII. Monitorizarea și evaluarea strategiei 
 

7.1 Sistemul de monitorizare și evaluare propus pentru implementarea 
strategiei. Plan de monitorizare  
 
Monitorizarea va fi coordonată de organizația care planifică și implementează 
Strategia, Consiliul județean Dolj, care poate implica principalii parteneri în cadrul 
acestui proces (membrii Comitetului de Monitorizare), mai ales pentru culegerea 
informațiilor necesare realizării procesului (indicatori). Acțiunile de monitorizare a 
implementării se vor realiza periodic. Comitetul de monitorizare va elabora Rapoarte 
de monitorizare și le va prezenta partenerilor precum și  Coordonatorului 
(Președintele CJ Dolj). În cadrul acestor rapoarte se va menționa progresul înregistrat 
în implementarea strategiei, luându-se în considerare indicatorii de monitorizare 
stabiliți și se vor propune măsuri corective, dacă s-au constatat probleme sau 
întârzieri. 
  
Evaluarea se va realiza de experți externi, care nu au fost direct implicați în procesul 
de elaborare și implementare a Strategiei, astfel încât să se asigure obiectivitatea în 
rezultate. Obiectivul urmărit e acela de a determina relevanța și gradul de atingere al 
obiectivelor, eficiența, efectivitatea, impactul și sustenabilitatea Strategiei. Evaluarea 
poate fi realizată în diferite etape ale procesului de elaborare și implementare a 
strategiei: în timpul elaborării strategiei (ex-ante), pe parcursul implementării 
(midterm, interim), la finalul perioadei de implementare (finală) și la câțiva ani după 
implementare (ex-post sau analiză de impact). Evaluatorii externi vor realiza Rapoarte 
de evaluare și vor face recomandări privind îmbunătățirea procesului de planificare 
strategică. 
 
Monitorizarea implementării strategiei se va derula conform următorului calendar de 
activități: 

1. Acțiuni de monitorizare a implementării Strategiei de dezvoltare economico-
socială a județului Dolj pentru perioada 2014-2020  se vor realiza în anul 2017, 
respectiv în 2019, în strânsă corelare cu procesul de examinare a 
performanțelor de la nivel național, impus de Comisia Europeană pentru toate 
Statele Membre (în condițiile prevederii, în premieră, a unei rezerve de 
performanță).  
 

2. Consiliul Județean Dolj va avea ca atribuții documentarea valorii indicatorilor 
de monitorizare selectați, prezentați în următorul subcapitol, pe baza surselor  
secundare: datele statistice puse la dispoziție de Institutul Național de 
Statistică (de ex. Baza de date TEMPO Online) și din Rapoartele Anuale de 
Implementare ale Programelor Operaționale aferente perioadei 2014-2020, 
elaborate de Autoritățile de Management/Organismele Intermediare (pe baza 
datelor din SMIS).  
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3. În contextul în care se va constata că informațiile disponibile la nivelul surselor 
de informații existente (bazele de date ale INS, Rapoartelor Anuale de 
Implementare) nu sunt suficiente pentru a reflecta progresul implementării 
Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Dolj pentru perioada 
2014-2020, se poate opta, complementar, pentru aplicarea de chestionare de 
monitorizare organizațiilor care implementează proiecte relevante pentru 
măsurile Strategiei. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere că procesul de 
colectare a informațiilor din surse primare, pe bază de chestionar, este un 
proces anevoios, iar rezultatele pot fi viciate de rata ridicată de non-răspuns; 
 

4. Rezultatele celor două acțiuni de monitorizare propuse (2017 și 2019), se vor 
centraliza în Rapoarte de monitorizare, ale cărui principal scop este de a 
evidenția stadiul privind implementarea Strategiei de dezvoltare economico-
socială a județului Dolj pentru perioada 2014-2020 și de a propune 
recomandări pentru eficientizarea implementării acesteia. Prin urmare, acesta 
va avea următoarea structură minimală: 

 Introducere: Raportul de monitorizare va avea o secțiune introductivă 
în care se vor menționa informații cu privire la perioada acoperită de 
raportul de monitorizare, sursele de date utilizate pentru aprecierea 
progresului în implementarea strategiei, dificultăți întâmpinate. 

 Capitolul 1: această secțiune descrie activitățile desfășurate în procesul 
de monitorizare.  

 Capitolul 2: acest capitol face o prezentare a măsurilor și acțiunilor care 
au făcut obiectul procesului de monitorizare. Vor fi, apoi, menționate 
recomandări de eficientizare a implementării fiecărei măsuri și acțiuni 
în parte;  

 Concluzii finale: Raportul se finalizează cu o apreciere generală privind 
progresul înregistrat în implementarea Strategiei. 

Raportul de monitorizare va fi dezbătut în plenul Consiliului Județean, pentru 
a analiza progresul înregistrat în implementarea Strategiei și a identifica acțiuni 
pentru eficientizarea implementării acesteia. 
 

Pentru a asigura reprezentativitatea participanților, la întâlnirile Consiliului Județean 
pot fi invitați și alți stakeholderi care au un interes direct sau pot influența buna 
implementare a Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Dolj pentru 
perioada 2014-2020.  

  
În procesul de actualizare a Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Dolj 
pentru următoarea perioadă de programare (2021-2027), Consiliul Județean va 
include și o secțiune dedicată evaluării impactului implementării Strategiei de 
dezvoltare economico-socială a județului Dolj pentru perioada 2014-2020. Acest 
studiu va genera un Raport de evaluare ex-post, care va include o analiză a: 

 gradului de realizare a indicatorilor cuprinși în Strategie; 

 eficienței implementării acestuia; 

 impactului efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de 
valorificare a șanselor care au stat la baza Strategiei; 

 sustenabilității rezultatelor obținute; 
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 mecanismelor cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului 
în implementarea măsurilor Strategiei; 

 eventualelor efecte secundare neplanificate;  

 lecțiilor învățate din implementarea actualei Strategii pentru exercițiile 
de planificare viitoare – identificând, de exemplu, înregistrarea și 
menționarea deficiențelor constatate în legătură cu procesul inițial de 
proiectare a obiectivelor, măsurilor, acțiunilor, țintelor, indicatorilor și 
menționând recomandările pentru diminuarea sau eliminarea acestor 
deficiențe în exercițiile de planificare viitoare. 

 

7.2. Indicatorii de monitorizare și evaluare ai strategiei 
 
Pentru realizarea procesului de monitorizare și evaluare a strategiei au fost 
identificate seturi de indicatori de monitorizare și evaluare în scopul măsurării 
progreselor viitoare. În stabilirea acestor indicatori s-a ținut cont de documentele 
realizate de Comisia Europeană pentru a oferi ghidare în ceea ce privesc sistemele de 
monitorizare și evaluare a programelor și proiectelor, astfel încât să se asigure 
posibilitatea monitorizării implementării strategiei și a realizării unor evaluări 
ulterioare, dând informații pentru a se putea asigura măsurarea eficienței, eficacității, 
utilității și sustenabilității strategiei de dezvoltare (asigurarea legăturilor nevoi-
obiective, inputuri-rezultate și realizări, obiective-impact și nevoi-impact)(EC, The 
Programming Period 2014-2020 GUIDANCE DOCUMENT ON MONITORING AND 
EVALUATION, 2014).  
 
S-a avut în vedere formularea unui mecanism de monitorizare a gradului de 
implementare a Strategiei, prin intermediul următoarelor trei categorii de indicatori: 
de rezultat, de obiectiv și de impact. De asemenea, au fost propuși câțiva indicatori 
calitativi care să sprijine evaluarea modului în care a evoluat o situație specifică de la 
nivelul județului. Acești indicatori vor fi monitorizați prin sondarea unui grup țintă 
(locuitori, firme). 

 

7.2.1. Indicatori de impact 
 

Indicatorii de impact reprezintă un set de indicatori (indicatori ce operaționalizează 
obiectivele strategice ale documentului) în vederea monitorizării și raportării 
modalității de evoluție a anumitei problematici identificate, se obțin la câțiva ani după 
finalizarea proiectelor prioritare aferente fiecărui obiectiv și vor fi urmăriți în cadrul 
evaluării Strategiei după o anumită perioadă de timp (evaluare ex-post). 
 

Obiectiv strategic Indicatori de impact 

OS 1. Creșterea accesibilității și 
atractivității județului Dolj pentru 
investitori și turiști 

Creșterea PIB/locuitor al județului 
Reducerea timpului de deplasare în zonele de 
interes 
Reducerea nivelului de poluare cauzat de 
transport 
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Creșterea gradului de ocupare a forței de 
muncă 
Creșterea nivelului de salarizare 

OS  2. Dezvoltarea durabilă a județului 
Dolj 

Creșterea ponderii consumului de energii 
regenerabile în total consum de energie 
Scăderea consumului de energie primară 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

OS 3. Creșterea atractivității județului 
Dolj pentru locuitori și dezvoltarea unor 
comunități incluzive 

Reducerea numărului de persoane sărace 
Reducerea ratei abandonului școlar 
Reducerea migrației 
Creșterea ponderii populației tinere în total 
populație (în zonele rurale) 
Creșterea gradului de cooperare cu partenerii 
sociali / privați 
Creșterea gradului de satisfacție privind 
spațiile și serviciile publice oferite (sondaje de 
opinie în rândul populației) 

 

7.2.2 Indicatori de obiectiv și de rezultat 
 
Indicatorii de obiectiv reprezintă un set de indicatori care măsoară gradul de realizare 
a obiectivelor operaționale stabilite la nivelul documentului strategic. Aceștia se obțin 
după finalizarea proiectelor strategice aferente fiecărui obiectiv și sunt utilizați în 
evaluarea de la data finalizării implementării Strategiei (evaluare finală). 
 
Indicatorii de rezultat reprezintă un set de indicatori care măsoară gradul de realizare 
a acțiunilor și măsurilor stabilite la nivelul documentului strategic, indicând rezultatele 
care se obțin după finalizarea fiecărui tip de proiect și sunt principalii indicatori utilizați 
în procesul de monitorizare și evaluarea pe parcurs a Strategiei. 
 

Obiectiv 
operațional 

Indicatori de obiectiv Măsură Indicatori de rezultat 

OO 1.1 
Asigurarea 
conectivității și 
mobilității 
persoanelor și 
mărfurilor în 
cadrul județului 
Dolj 

Creșterea ponderii 
drumurilor modernizate în 
total drumuri 
Creșterea ponderii porturilor 
modernizate 
Creșterea ponderii liniilor de 
cale ferată modernizate în 
total lungime cale ferată 
Creșterea numărului de 
pasageri pe Aeroportul 
Craiova  
Creșterea numărului de 
persoane care utilizează 
mijloace de transport 
ecologice 

M 1.1.1 
Îmbunătățirea 
accesibilității 
județului Dolj 

Nr. km de drum construiți / 
modernizați / reabilitați 
Nr. porturi reabilitate / 
modernizate 
Nr. km de cale ferată modernizați 

M 1.1.2 Creșterea 
mobilității în 
zonele urbane 
funcționale ale 
județului Dolj 

Nr. km de străzi reabilitați / 
modernizați 
Nr. km de piste de biciclete 
amenajate 
Nr. pasaje realizate 
Nr. km de inele de circulație 
realizate 
Nr. km de linie de tramvai 
construiți 
Nr. pasageri deserviți de noul 
terminal aerian 
Nr. centre intermodale realizate 

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

359 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

Creșterea numărului de 
gospodării / firme cu acces la 
rețeaua broadband 
 

Nr. de mijloace de transport 
ecologice achiziționate 

M 1.1.3 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
comunicații  

Nr. km de fibră optică introduși 
Nr. gospodării/firme cu acces la 
rețeaua broadband 

OO 1.2 
Sprijinirea 
economiei 
locale și 
creșterea 
oportunităților 
de ocupare de la 
nivelul județului 
Dolj 

Creșterea numărului de firme 
Creșterea ponderii firmelor 
inovative în total firme 
Creșterea numărului de 
locuri de muncă  
Reducerea migrației 
Creșterea numărului de 
programe de formare 
profesională în domenii 
cerute pe piața locală 

M 1.2.1 
Dezvoltarea 
infrastructurilor 
suport pentru 
mediul de afaceri 
și agricultură 

Nr. parcuri industriale înființate 
Nr. piețe agroalimentare / târguri 
înființate / extinse / modernizate 
Nr. firme localizate în 
infrastructuri de afaceri 
Nr. evenimente de promovare a 
inovării organizate 
Nr. firme inovative create 
Nr. patente înregistrate 
Nr. parteneriate între firme – 
mediul de cercetare – 
administrațiile locale create 
Nr. proiecte dezvoltate în 
parteneriat între firme – mediul 
de cercetare – administrațiile 
locale 

M 1.2.2 
Încurajarea 
antreprenoriatulu
i și creșterea 
calității forței de 
muncă 

Nr. exploatații agricole / piscicole 
înființate 
Nr. locuri de muncă create 
Nr. de programe de formare 
profesională în sectoarele 
specifice de la nivel local 
organizate 
Nr. participanți la programe de 
formare profesională în 
sectoarele specifice de la nivel 
local 
Nr. curricule adaptate la nevoile 
mediului de afaceri local 
dezvoltate 
Nr. unități de economie socială 
înființate 

OO 1.3 
Valorificarea 
potențialului 
turistic natural 
și cultural al 
județului Dolj 

Creșterea numărului de 
turiști 
Creșterea numărului de 
obiective turistice integrate 
în circuite  
Creșterea numărului de 
evenimente culturale 
organizate 

M 1.3.1 
Dezvoltarea 
activităților 
turistice și de 
agrement 

Nr. zone de agrement amenajate 
Nr. locuri de joacă amenajate 
Suprafață de lacuri amenajate 
Nr. sate de vacanță amenajate 
Nr. turiști / vizitatori 

M 1.3.2 
Dezvoltare 
infrastructuri 
sportive și de 
petrecere a 
timpului liber 

Nr. utilizatori aerodrom 
Nr. utilizatori hipodrom 
Nr. participanți la cursuri de 
echitație 
Suprafață zone amenajate pentru 
pescuit sportiv / recreațional 
Nr. infrastructuri sportive 
înființate / modernizate / dotate 
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M 1.3.3 
Dezvoltarea și 
valorificarea 
patrimoniului 
cultural 

Nr. obiective de patrimoniu 
construit reabilitate 
Nr. obiective de patrimoniu 
construit incluse în circuite 
turistice 
Nr. clădiri refațadizate în centrul 
istoric 
Nr. infrastructuri culturale 
construite / reabilitate / 
modernizate 
Nr. spectatori în cadrul 
infrastructurilor culturale 
Nr. de evenimente culturale 
organizate 
Nr. de participanți la evenimente 
culturale 

OO 2.1 
Protecția 
mediului și 
asigurarea unui 
management 
durabil 

Creșterea numărului de 
gospodării cu acces la 
rețeaua de apă / canalizare 
Creșterea gradului de 
racordare la rețeaua de apă / 
canalizare  
Creșterea cantității de 
deșeuri colectate selectiv 
Creșterea cantității de 
deșeuri prelucrate 
Creșterea ponderii 
suprafețelor împădurite 
Creșterea ponderii spațiilor 
verzi 

M 2.1.1 
Îmbunătățirea 
sistemelor de apă 
și canalizare 

Nr. km rețea de apă/ canalizare 
construiți / reabilitați / 
modernizați 
Nr. gospodării racordate la 
rețeaua de apă / canalizare 
Nr. pâraie regularizate 

M 2.1.2 
Implementarea 
sistemului de 
management 
integrat al 
deșeurilor 

Nr. centre de colectare selectiva a 
deșeurilor realizate 
Cantitatea de deșeuri colectată 
selectiv 
Cantitatea de deșeuri valorificată 
Nr. evenimente de conștientizare 
privind colectarea selectivă 
organizate 

M 2.1.3 
Protejarea 
biodiversității, 
peisajului și 
asigurarea calității 
factorilor de 
mediu 

Suprafață de teren împădurită 
Suprafață de spații verzi 
amenajate 
Suprafață de perdele forestiere 
amenajate 
Nr. evenimente de conștientizare 
privind protecția mediului 
organizate 

M 2.1.4 
Îmbunătățirea 
calității 
managementului 
riscului în situații 
de urgență 

Nr. acțiuni de reabilitare / 
modernizare a infrastructurii de 
protecție împotriva inundațiilor 
Nr. inspectorate și servicii 
voluntare pentru situații de 
urgență dotate cu echipamente 
Nr. echipamente pentru 
intervenții în situații de urgență 
achiziționate 

OO 2.2 
Creșterea 
eficienței 
energetice și 

Creșterea numărului de 
construcții reabilitate termic 

M 2.2.1 Creșterea 
eficienței 
energetice a 
fondului construit 

Nr. clădiri de locuit reabilitate 
Nr. clădiri publice reabilitate 
Nr. clădiri care utilizează surse de 
energie regenerabilă pentru 
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valorificarea 
potențialului 
regenerabil al 
județului Dolj 

Creșterea capacității de 
producere de energii 
regenerabile 

și sistemelor de 
termoficare 

producerea de energie electrică și 
termică 
Nr. centrale de cogenerare 
construite 

M 2.2.2 Sprijinirea 
valorificării 
potențialului de 
energii 
regenerabile 

Nr. unități producătoare de 
energie regenerabilă 
Cantitatea de energie 
regenerabilă produsă 
Cantitatea de energie 
regenerabilă valorificată 
Suprafață de parcuri solare 
dezvoltată 
Nr. corpuri de iluminat care 
utilizează energii regenerabile 
(mai eficiente) instalate / 
modernizate 

OO 3.1 
Îmbunătățirea 
calității și 
accesului 
populației 
urbane și rurale 
a județului Dolj 
la servicii și 
infrastructuri 
publice 

Scăderea ratei mortalității 
Reducerea numărului de 
îmbolnăviri 
Scăderea migrației 
personalului medical 
Reducerea abandonului 
școlar 
Creșterea numărului de elevi 
Creșterea capacității 
unităților de asistență socială 
Creșterea numărului de 
beneficiari de asistență 
socială 
Creșterea numărului de 
gospodării cu acces la 
rețelele tehnico-edilitare 
Creșterea gradului de 
racordare la rețelele tehnico-
edilitare  
 

M 3.1.1 
Asigurarea 
accesului la 
infrastructura de 
sănătate și servicii 
medicale de 
calitate pentru 
toți locuitorii 
județului 

Nr. spitale / unități medico-
sanitare / dispensare construite / 
reabilitate / modernizate / dotate 
Nr. ambulatorii (policlinici) 
înființate / extinse / reabilitate / 
modernizate / dotate  
Nr. echipamente moderne / de 
specialitate achiziționate 
Nr. pacienți care au beneficiat de 
condiții moderne de tratament 
Nr. personal medical 
Nr. programe de formare 
profesională pentru personalul 
medical organizate 
Nr. participanți la programe de 
formare profesională pentru 
personalul medical 

M 3.1.2 
Asigurarea 
accesului la 
infrastructura de 
învățământ și 
servicii 
educaționale și 
formare 
profesională de 
calitate pentru 
toți locuitorii 
județului  

Nr. grădinițe construite 
Nr. unități de învățământ 
preuniversitar construite / 
reabilitate / modernizate / dotate 
Nr. elevi beneficiari de condiții 
moderne de educație 
Nr. centre de informare / educare 
/ creație artistică înființate 
Nr. terenuri de sport amenajate / 
reabilitate / modernizate 
Nr. săli de sport construite / 
reabilitate / modernizate / dotate 
Nr. centre de tip after-school 
înființate 
Nr. personal didactic 
Nr. programe de formare 
profesională pentru cadrele 
didactice organizate 
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Nr. participanți la programe de 
formare profesională pentru 
cadrele didactice 

M 3.1.3 
Asigurarea 
accesului la 
infrastructură și 
servicii sociale de 
calitate, egalitate 
de șanse și 
combaterea 
sărăciei 

Nr. unități de asistență socială 
înființate / extinse / amenajate 
Nr. beneficiari de asistență socială 
Nr. centre pentru educație și 
sprijin comunitar înființate  
Nr. locuințe sociale construite 
Nr. locuințe pentru tineri 
construite 
Nr. persoane care locuiesc în 
locuințe sociale 
Nr. persoane care locuiesc în 
locuințe pentru tineri 

M 3.1.4 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
tehnico-edilitare 

Km conductă de gaze construiți 
Nr. gospodării racordate la 
rețeaua de gaze 
Km rețea de distribuție a energiei 
electrice construiți / modernizați 
Km rețea de distribuție a energiei 
termice reabilitați / modernizați 
Nr. gospodării noi racordate la 
rețeaua de distribuție a energiei 
electrice / termice 

OO 3.2 Bună 
guvernanță 
pentru 
asigurarea unei 
dezvoltări 
integrate a 
județului Dolj 

Creșterea numărului de 
strategii de dezvoltare / 
planuri de mobilitate / 
documentații de amenajarea 
teritoriului și urbanism  
Creșterea numărului de 
actori locali implicați în 
procesele de luare a deciziilor  
Creșterea numărului de 
structuri parteneriale de tip 
ADI / CLLD și a membrilor 
acestora 
Creșterea numărului de 
instituții publice care au 
implementat un sistem 
informatic integrat de tip e-
administrație 

M 3.2.1 
Îmbunătățirea 
capacității de 
planificare, 
creșterea 
transparenței și 
promovarea 
implicării actorilor 
relevanți și 
locuitorilor în 
procesul de luare 
a deciziilor 

Nr. structuri parteneriale formate 
Nr. membri activi în cadrul 
structurilor parteneriale 
Nr. strategii de dezvoltare / 
planuri de mobilitate / 
documentații de amenajarea 
teritoriului și urbanism elaborate  
/ actualizate 
Nr. documentații cadastrale 
finalizate 
Nr. imobile înscrise în cartea 
funciară 
Nr. rapoarte de monitorizare / 
evaluare elaborate 
Nr. consultări /dezbateri publice 
organizate 
Nr. participanți / ONG-uri la 
consultări/ dezbateri publice 
Nr. sedii de primărie construite / 
reabilitate 

M 3.2.2 Creșterea 
gradului de 
cooperare între 
autoritățile 
publice la nivel 
intra- și inter-

Nr. structuri parteneriale de tip 
ADI / CLLD dezvoltate 
Nr. de parteneri în cadrul 
structurilor de tip ADI / CLLD 
Nr. schimburi de experiență / 
bune practici organizate 
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județean, precum 
și la nivel 
transnațional, 
transfrontalier 

Nr. participanți la schimburi de 
experiență / bune practici 
Nr. proiecte de cooperare 
transfrontalieră dezvoltate 
Nr. participanți în cadrul 
proiectelor de cooperare 
transfrontalieră 
Nr. cursuri de perfecționare a 
funcționarilor publici cu 
competențe în domeniul 
cooperării organizate 
Nr. participanți la cursuri de 
perfecționare a funcționarilor 
publici cu competențe în 
domeniul cooperării 

3.2.3 Creșterea 
inovării și 
implementării de 
soluții inovatoare 
la nivelul 
administrațiilor 
publice din județ 

Nr. servicii online dezvoltate 
Nr. utilizatori ai serviciilor online 
Nr. instituții publice care au 
implementat un sistem informatic 
integrat de tip e-administrație 
Nr. parteneriate dezvoltate cu 
mediul de afaceri / instituții de 
cercetare-inovare 

3.2.4 Dezvoltarea 
abilităților de 
bună guvernanță 
și leadership 

Nr. cursuri de formare 
profesională pentru personalul 
din instituțiile publice organizate 
Nr. participanți la cursuri de 
formare profesională pentru 
personalul din instituțiile publice 
Nr. sisteme de management 
dezvoltate / implementate 

 
 

7.3. Procesul de informare și diseminare 
 
În cadrul acestui subcapitol sunt prezentate modalitățile de informare și consultare 
publică realizate în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare economico-socială a 
județului Dolj pentru perioada 2014-2020. 
 
În vederea asigurării unei transparențe decizionale au fost implicați actorii relevanți 
de la nivelul județului, prin realizarea, în perioada 8-10 septembrie 2015, a cinci 
grupuri de lucru sectoriale, unde au fost prezentate și dezbătute toate aspectele 
relevante ale Strategiei (analiza diagnostic, analiza SWOT, obiective și măsuri de 
dezvoltare, portofoliul de proiecte prioritare, precum și planul de acțiune și sistemul 
de implementare și evaluare). Cele cinci domenii acoperite de grupurile de lucru 
sectoriale, respectiv instituțiile participante sunt:  

1. Agricultură și dezvoltare rurală: Direcția Agricolă  și Direcția de Urbanism CJ 
Dolj, DSVSA Dolj, ADI Zona Metropolitana Craiova, Primăria Orașului 
Dăbuleni, G.A.L Calafat, OJFRI Dolj, Primăria Municipiului Craiova, Instituția 
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Prefectului Dolj, APIA Dolj, SC BIOPLANT SRL, SC AGRIFARM SRL, SC Ciromat 
SRL; 

2. Dezvoltare urbană: Primăria Băilești, ADI Zona Metropolitana Craiova, 
GETRIX SA CRAIOVA, Primăria Municipiului Craiova, Primăria Calafat, Primăria 
Dăbuleni, Consiliul Județean DOLJ, Instituția Prefectului Județului DOLJ, ADR 
Sud-Vest Oltenia, Institutul pentru Politici de Dezvoltare, Primăria Filiași; 

3. Economie, cercetare-dezvoltare-inovare, mediu și energie: Agenția Națională 
de Îmbunătățiri funciare, ISU Dolj, ADI Oltenia, Prefectura Dolj, ADR SV 
Oltenia, Consiliul Județean Dolj - Direcția Afaceri Europene, Universitatea 
Craiova - Facultatea de Mecanică, Administrația Finanțelor Publice Dolj, 
Camera de Comerț Dolj; 

4. Educație, sănătate, cultură și servicii sociale: CMS Amărăștii de Jos, CMS 
Brabova, U.M.S. Melinești, U.M.S. Bechet, Muzeul Olteniei Craiova, Spital 
Orășenesc Dăbuleni, UMS Sadova, AJPIS Dolj, Liceul Tehnologic Special 
Beethoven, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Dolj, UMF Craiova, Consiliul Județean Dolj, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Craiova, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Direcția de 
Sănătate Publică Dolj, ADI Zona Metropolitană Craiova, Direcția Județeană de 
Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Dolj, Școala Populară de 
Arte și Meserii Cornetti, Biblioteca Orășenească Mircea Radina Segarcea, 
Instituția Prefectului Județului Dolj, Școala Gimnazială Specială Sf. Mina 
Craiova, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Dolj, 
Primăria Municipiului Craiova, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, 
Muzeul de Artă Craiova, ADR Sud-Vest Oltenia, Casa de Cultură Traian 
Demetrescu Craiova; 

5. Infrastructura de transport, tehnico-edilitară și dezvoltare teritorială: ADI 
Zona Metropolitană Craiova, R.A.T. Craiova, Consiliul Local Băilești, Primăria 
Craiova, Primăria Filiași, R.A. Aeroportul Craiova, ADI Oltenia, Primăria 
Calafat, Primăria Dăbuleni, Consiliul Județean Dolj, PLIMM Calafat, SC 
Dumagas Transport SA, Asociația Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor 
ECODOLJ, DRDP Craiova, ADR SV Oltenia, APDF Port Bechet, Instituția 
Prefectului Dolj, IRIMAT CONS. CCO, Sp. LDP Dolj SA. 

 
În vederea prioritizarii proiectelor propuse a fi finantate in perioada 2014 – 2020 
pentru fiecare domeniu de dezvoltare, în data 1 Octombrie 2015, au fost organizate 2 
grupuri de lucru tematice, la care au participat urmatoarele instituții:  

1. INFRASTRUCTURA SI DEZVOLTARE URBANA: Primaria Municipiului Craiova, 
GETRIX SA si A.C.C.O., R.A.T.  CRAIOVA, ADI Zona Metropolitană Craiova, CJ 
DOLJ, Consiliul Local Bailesti, Institutia Prefectului Judetul Dolj, Primaria 
Orasului Filiasi, ADI OLTENIA, Primaria Dabuleni, PLIMM Calafat, Primaria 
Municipiului Calafat, Sectia de Drumuri Nationale, ADR Sud Vest Oltenia, 
A.P.D.F. Giurgiu 

2. ECONOMIE, CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE, AGRICULTURA SI 
DEZVOLTARE RURALA, MEDIU SI ENERGIE: Garda Nationala de Mediu 
Comisariatul Dolj, Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, Directia Agricola, 
ADR Sud-Vest Oltenia, ANIF – Filiala Dunare-Jiu, Spitalul Victor Babes Craiova, 
Centru Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, SC IPA SA CIFATT, 
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Consiliul Local Dolj, SCJU Craiova, A.D.I. Oltenia, Administratia Finantelor 
Publice Dolj, ISJ Dolj, CLIMM Craiova si Softronic, Grupul de Actiune Locala 
Calafat, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, Oficiul 
Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Dolj, Agentia Judeteana pentru 
Plati si Inspectie Sociala, Universitatea din Craiova, Directia de Sanatate Publica 
Dolj, Prefectura Dolj, TOTAL PLAN SRL, CJ APIA Dolj, SC BIOPLANT SRL, URANUS 
SRL, A.D.I. Zona Metropolitana Craiova, Institutia Prefectului Judetului Dolj, SC 
RELOC SA, ISU Oltenia Dolj 

 
În urma acestor activități, feed-back-urile primite de la participanți au fost 
centralizate, în minute aferente fiecărei întâlniri, și analizate cu atenție, revizuindu-se 
Strategia în conformitate cu acestea.  
De asemenea, documentul final a fost postat spre consultare publică pe site-ul CJ Dolj. 
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Anexa 1. Corelarea între Axele programelor de finanțare pentru 2014-2020 și măsurile Strategiei 
 

PO / Axe prioritare M1.1.1 M1.1.2 M1.1.3 M1.2.1 M1.2.2 M1.3.1 M1.3.2 M1.3.3 M2.1.1 M2.1.2 M2.1.3 M2.1.4 M2.2.1 M2.2.2 

Program Operațional Regional (POR) 

AP1 – Promovarea transferului tehnologic               

AP 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor 
mici și mijlocii 

              

AP 3 - Încurajarea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon 

              

AP 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile               

AP 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural 

              

AP 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională  

              

AP 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltare 
durabilă a turismului 

              

AP 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale               

AP 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a 
comunităților defavorizate din mediul urban 

              

AP 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale               

AP 11 - Extinderea geografică a sistemului de 
înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară 

              

PO Capacitate administrativă (POCA) 

AP 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente               

AP 2 -  Administrație publică și sistem judiciar accesibile 
și transparente 

              

PO Infrastructură mare (POIM) 

AP 1 – Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei 
TEN-T și a metroului 

              

AP 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, 
de calitate, durabil și eficient 

              

AP 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de 
management eficient al resurselor 
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PO / Axe prioritare M1.1.1 M1.1.2 M1.1.3 M1.2.1 M1.2.2 M1.3.1 M1.3.2 M1.3.3 M2.1.1 M2.1.2 M2.1.3 M2.1.4 M2.2.1 M2.2.2 

AP 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a 
biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului și 
decontaminare a siturilor poluate istoric 

              

AP 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 
prevenirea şi gestionarea riscurilor 

              

AP 6 - Promovarea energiei curate și eficienței 
energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii 
scăzute de carbon 

              

AP 7 – Creșterea eficienței energetice la nivelul 
sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate 

              

AP 8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al 
energiei electrice și gazelor naturale 

              

PO competitivitate (POC) 

AP 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) 
în sprijinul competitivității economice și dezvoltării 
afacerilor 

              

AP 2 - Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) 
pentru o economie digitală competitivă 

              

PO capital uman (POCU) 

AP 1-2 – Inițiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”               

AP 3 – Locuri de muncă pentru toți               

AP 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei               

AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității 

              

AP 6 - Educaţie şi competențe               

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

Măsura 1 – Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și 
acțiuni de informare 

              

Măsura 2 – Servicii de consiliere, servicii de gestionare a 
fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei 

              

Măsura 4 - Investiții în active fizice               

Măsura 6 - Dezvoltarea fermelor și întreprinderilor               
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PO / Axe prioritare M1.1.1 M1.1.2 M1.1.3 M1.2.1 M1.2.2 M1.3.1 M1.3.2 M1.3.3 M2.1.1 M2.1.2 M2.1.3 M2.1.4 M2.2.1 M2.2.2 

Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele 
rurale 

              

Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și 
în îmbunătățirea viabilității pădurilor 

              

Măsura 9 – Înființarea de grupuri și organizații de 
producători în agricultură și silvicultură 

              

Măsura 10 – Agromediu și climă               

Măsura 11 – Agricultură ecologică               

Măsura 15 – Servicii de silvomediu, servicii climatice și 
conservarea pădurilor 

              

Măsura 16 – Cooperare               

Măsura 17 – Gestionarea riscurilor               

Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER 
(DLRC – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității) 

              

PO Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 

Prioritatea nr. 1 a Uniunii - Promovarea pescuitului 
durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, 
competitiv şi bazat pe cunoaștere 

              

Prioritatea nr. 2 a Uniunii - Stimularea acvaculturii 
durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, 
competitive și bazate pe cunoaștere  

              

Prioritatea nr. 4 a Uniunii - Creșterea gradului de ocupare 
a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale 

              

Prioritatea nr. 5 a Uniunii - Stimularea comercializării și 
prelucrării 

              

Programul național de dezvoltare locală (PNDL) 

 sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;               

 sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;                
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PO / Axe prioritare M1.1.1 M1.1.2 M1.1.3 M1.2.1 M1.2.2 M1.3.1 M1.3.2 M1.3.3 M2.1.1 M2.1.2 M2.1.3 M2.1.4 M2.2.1 M2.2.2 

 unități de învățământ preuniversitar;                

 unități sanitare din mediul rural;               

 drumuri publice clasificate și încadrate, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, 
drumuri de interes local, drumuri comunale și/sau drumuri 
publice din interiorul localităților 

              

 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, 
muzee, centre culturale multifuncționale, teatre;  

              

 platforme de gunoi;                

 pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;               

 modernizarea bazelor sportive;                

 sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, precum şi a instituţiilor publice din 
subordinea acestora; 

              

 infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice 
locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului 
turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în 
proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-
teritoriale sau în administrarea acestora. 

              

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 

AP 1 - O regiune bine conectată               

AP 2 - O regiune verde               

AP 3 - O regiune sigură               

AP 4 - O regiune calificată și incluzivă               

AP 5 - O regiune eficientă               

Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) 

Pilon 1 - Conectivitatea (transport durabil, rețele de 
energie, turism și cultură); 
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PO / Axe prioritare M1.1.1 M1.1.2 M1.1.3 M1.2.1 M1.2.2 M1.3.1 M1.3.2 M1.3.3 M2.1.1 M2.1.2 M2.1.3 M2.1.4 M2.2.1 M2.2.2 

Pilon 2 - Protecția mediului, a resurselor de apă și 
managementul riscurilor; 

              

Pilon 3 - Prosperitate și dezvoltare socio-economică 
(educație, cercetare, dezvoltare rurală, competitivitate, 
piața internă); 

              

Pilon 4 - Îmbunătățirea sistemului de guvernare 
(capacitate instituțională și securitate internă). 

              

 
 

PO / Axe prioritare M3.1.1 M3.1.2 M3.1.3 M3.1.4 M3.1.5 M3.2.1 M3.2.2 M3.2.3 M3.2.4 

Program Operațional Regional (POR) 

AP1 – Promovarea transferului tehnologic          

AP 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii          

AP 3 - Încurajarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon          

AP 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile          

AP 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural 

         

AP 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională           

AP 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltare durabilă a turismului          

AP 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale          

AP 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul 
urban 

         

AP 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale          

AP 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea 
funciară 

         

PO Capacitate administrativă (POCA) 

AP 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente          

AP 2 -  Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente          

PO Infrastructură mare (POIM) 

AP 1 – Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului          

AP 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient          

AP 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor          
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PO / Axe prioritare M3.1.1 M3.1.2 M3.1.3 M3.1.4 M3.1.5 M3.2.1 M3.2.2 M3.2.3 M3.2.4 

AP 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii 
aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric 

         

AP 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor          

AP 6 - Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii 
cu emisii scăzute de carbon 

         

AP 7 – Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele 
selectate 

         

AP 8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale          

PO competitivitate (POC) 

AP 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice 
și dezvoltării afacerilor 

         

AP 2 - Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă          

PO capital uman (POCU) 

AP 1-2 – Inițiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”          

AP 3 – Locuri de muncă pentru toți          

AP 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei          

AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității          

AP 6 - Educaţie şi competențe          

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

Măsura 1 – Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare          

Măsura 2 – Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul 
fermei 

         

Măsura 4 - Investiții în active fizice          

Măsura 6 - Dezvoltarea fermelor și întreprinderilor          

Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale          

Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor          

Măsura 9 – Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură          

Măsura 10 – Agromediu și climă          

Măsura 11 – Agricultură ecologică          
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PO / Axe prioritare M3.1.1 M3.1.2 M3.1.3 M3.1.4 M3.1.5 M3.2.1 M3.2.2 M3.2.3 M3.2.4 

Măsura 15 – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor          

Măsura 16 – Cooperare          

Măsura 17 – Gestionarea riscurilor          

Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC – Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității) 

         

PO Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 

Prioritatea nr. 1 a Uniunii - Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, 
eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe 
cunoaștere 

         

Prioritatea nr. 2 a Uniunii - Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, 
eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe 
cunoaștere  

         

Prioritatea nr. 4 a Uniunii - Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea 
coeziunii teritoriale 

         

Prioritatea nr. 5 a Uniunii - Stimularea comercializării și prelucrării          

Programul național de dezvoltare locală (PNDL) 

 sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;          

 sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;           

 unități de învățământ preuniversitar;           

 unități sanitare din mediul rural;          

 drumuri publice clasificate și încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca 
drumuri județene, drumuri de interes local, drumuri comunale și/sau drumuri publice din 
interiorul localităților; 

         

 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 
multifuncționale, teatre;  

         

 platforme de gunoi;           

 pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;          

 modernizarea bazelor sportive;           

 sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor 
publice din subordinea acestora; 
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PO / Axe prioritare M3.1.1 M3.1.2 M3.1.3 M3.1.4 M3.1.5 M3.2.1 M3.2.2 M3.2.3 M3.2.4 

 infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în 
valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică 
sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora. 

         

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 

AP 1 - O regiune bine conectată          

AP 2 - O regiune verde          

AP 3 - O regiune sigură          

AP 4 - O regiune calificată și incluzivă          

AP 5 - O regiune eficientă          

Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) 

Pilon 1 - Conectivitatea (transport durabil, rețele de energie, turism și cultură);          

Pilon 2 - Protecția mediului, a resurselor de apă și managementul riscurilor;          

Pilon 3 - Prosperitate și dezvoltare socio-economică (educație, cercetare, dezvoltare rurală, 
competitivitate, piața internă); 

         

Pilon 4 - Îmbunătățirea sistemului de guvernare (capacitate instituțională și securitate internă).          
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Anexa 2. Corelarea între proiectele propuse, în funcție de localizarea acestora, 
și obiectivele și măsurile din strategie (sunt marcate cu albastru acele localități 
care au și alte proiecte decât cele care vizează întreg teritoriul județului. Tabelul 
cuprinde doar UAT-urile din județ care au completat și transmis chestionare pe 
durata elaborării SDES Dolj pentru perioada 2014-2020) 
 

Localități / 
Obiective-măsuri 

OS 1 

OO 1.1 OO 1.2 OO 1.3 

M 1.1.1 M 1.1.2 M 1.1.3 M 1.2.1 M 1.2.2 M 1.3.1 M 1.3.2 M 1.3.3 

ZONA 
METROPOLITANĂ 

CRAIOVA 

 √   √   √ 

MUNICIPIUL 
CRAIOVA 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

MUNICIPIUL 
BĂILEȘTI 

√ √ √ √  √ √ √ 

MUNICIPIUL 
CALAFAT 

√ √ √ √  √ √ √ 

ORAȘ BECHET √ √ √ √    √ 

ORAȘ DĂBULENI √ √ √ √ √ √ √ √ 

ORAȘ FILIAȘI √ √ √ √  √  √ 

ORAȘ SEGARCEA √ √ √ √  √ √ √ 

AFUMAȚI √  √ √    √ 

ALMĂJ √  √ √  √ √ √ 

AMĂRĂȘTII DE JOS √  √ √  √ √ √ 

AMĂRĂȘTII DE SUS √  √ √    √ 

APELE VII √  √ √   √ √ 

ARGETOAIA √  √ √    √ 

BÂRCA √  √ √  √ √ √ 

BISTREȚ √  √ √  √ √ √ 

BOTOȘEȘTI-PAIA √  √ √    √ 

BRABOVA √  √ √    √ 

BRĂDEȘTI √  √ √    √ 

BRALOSTIȚA √  √ √    √ 

BRATOVOEȘTI √ √ √ √  √ √ √ 

BREASTA √  √ √    √ 

BUCOVĂȚ √  √ √   √ √ 

BULZEȘTI √  √ √  √  √ 

CĂLĂRAȘI √  √ √    √ 

CALOPĂR √ √ √ √  √ √ √ 

CARAULA √  √ √  √  √ 

CÂRCEA √  √ √  √ √ √ 

CÂRNA √  √ √    √ 

CARPEN √  √ √  √ √ √ 
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CASTRANOVA √  √ √    √ 

CATANE √  √ √    √ 

CELARU √  √ √  √ √ √ 

CERĂT √  √ √  √ √ √ 

CERNĂTEȘTI √  √ √  √ √ √ 

CETATE √  √ √  √ √ √ 

CIOROIAȘI √  √ √    √ 

CIUPERCENII NOI √  √ √    √ 

COȘOVENI √  √ √    √ 

COȚOFENII DIN 
DOS 

√  √ √   √ √ 

COȚOFENII DIN 
FAȚĂ 

√  √ √    √ 

DANEȚI √  √ √    √ 

DESA √  √ √    √ 

DIOȘTI √  √ √    √ 

DOBREȘTI √  √ √    √ 

DOBROTEȘTI √  √ √  √ √ √ 

DRĂGOTEȘTI √  √ √    √ 

DRĂNIC √  √ √    √ 

FĂRCAȘ √  √ √    √ 

GALICEA MARE √  √ √    √ 

GALICIUICA √  √ √  √  √ 

GHERCEȘTI √  √ √   √ √ 

GHIDICI √  √ √    √ 

GHINDENI √  √ √    √ 

GIGHERA √  √ √    √ 

GÂNGIOVA √  √ √    √ 

GIUBEGA √  √ √    √ 

GIURGIȚA √  √ √    √ 

GOGOȘU √  √ √    √ 

GOICEA √  √ √    √ 

GOIEȘTI √ √ √ √  √ √ √ 

GRECEȘTI √  √ √  √ √ √ 

ÎNTORSURA √  √ √    √ 

IȘALNIȚA √  √ √  √ √ √ 

IZVOARE √  √ √  √ √ √ 

LEU √  √ √    √ 

LIPOVU √  √ √    √ 

MĂCEȘU DE JOS √  √ √    √ 

MĂCEȘU DE SUS √  √ √  √  √ 

MAGLAVIT √  √ √    √ 

MALU MARE √  √ √    √ 

MELINEȘTI √  √ √    √ 
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MÂRȘANI √  √ √    √ 

MISCHII √  √ √  √ √ √ 

MOȚĂȚEI √  √ √    √ 

MURGAȘI √ √ √ √    √ 

NEGOI √  √ √    √ 

ORODEL √  √ √    √ 

OSTROVENI √  √ √  √ √ √ 

PERIȘOR √  √ √    √ 

PIELEȘTI √ √ √ √    √ 

PISCU VECHI √  √ √  √ √ √ 

PLENIȚA √  √ √  √ √ √ 

PLEȘOI √  √ √    √ 

PODARI √  √ √    √ 

POIANA MARE √  √ √    √ 

PREDEȘTI √ √ √ √    √ 

RADOVAN √  √ √    √ 

RAST √  √ √  √  √ 

ROBĂNEȘTI √  √ √    √ 

ROJIȘTE √  √ √    √ 

SADOVA √  √ √    √ 

SĂLCUȚA √  √ √    √ 

SCĂEȘTI √  √ √  √ √ √ 

SEACA DE CÂMP √  √ √    √ 

SEACA DE PĂDURE √  √ √    √ 

SECU √  √ √    √ 

SILIȘTEA CRUCII √  √ √    √ 

ȘIMNICU DE SUS √ √ √ √  √ √ √ 

SOPOT √  √ √    √ 

TĂLPAȘ √  √ √    √ 

TEASC √  √ √    √ 

TERPEZIȚA √  √ √    √ 

TESLUI √  √ √    √ 

ȚUGLUI √  √ √    √ 

UNIREA √  √ √    √ 

URZICUȚA √  √ √    √ 

VALEA STANCIULUI √  √ √    √ 

VELA √  √ √    √ 

VERBIȚA √  √ √  √ √ √ 

VÂRTOP √  √ √  √ √ √ 

VÂRVORU DE JOS √ √ √ √  √ √ √ 

 
 
 
 

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

378 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

 

Localități / Obiective-
măsuri 

OS 2 

OO 2.1 OO 2.2 

M 2.1.1 M 2.1.2 M 2.1.3 M 2.1.4 M 2.2.1 M 2.2.2 

ZONA METROPOLITANĂ 
CRAIOVA 

√ √ √ √  √ 

MUNICIPIUL CRAIOVA √ √ √ √ √  

MUNICIPIUL BĂILEȘTI √ √ √ √ √ √ 

MUNICIPIUL CALAFAT √ √ √ √ √  

ORAȘ BECHET  √ √ √   

ORAȘ DĂBULENI  √ √ √  √ 

ORAȘ FILIAȘI  √ √ √ √ √ 

ORAȘ SEGARCEA  √ √ √ √  

AFUMAȚI  √ √ √   

ALMĂJ √ √ √ √  √ 

AMĂRĂȘTII DE JOS √ √ √ √  √ 

AMĂRĂȘTII DE SUS  √ √ √   

APELE VII √ √ √ √  √ 

ARGETOAIA  √ √ √   

BÂRCA √ √ √ √   

BISTREȚ √ √ √ √ √ √ 

BOTOȘEȘTI-PAIA  √ √ √   

BRABOVA  √ √ √   

BRĂDEȘTI √ √ √ √   

BRALOSTIȚA  √ √ √   

BRATOVOEȘTI √ √ √ √ √ √ 

BREASTA √ √ √ √   

BUCOVĂȚ √ √ √ √   

BULZEȘTI √ √ √ √  √ 

CĂLĂRAȘI  √ √ √   

CALOPĂR √ √ √ √  √ 

CARAULA √ √ √ √   

CÂRCEA √ √ √ √   

CÂRNA  √ √ √   

CARPEN √ √ √ √ √ √ 

CASTRANOVA  √ √ √   

CATANE  √ √ √   

CELARU √ √ √ √  √ 

CERĂT √ √ √ √   

CERNĂTEȘTI √ √ √ √ √ √ 

CETATE √ √ √ √ √ √ 

CIOROIAȘI  √ √ √   

CIUPERCENII NOI  √ √ √   

COȘOVENI  √ √ √   
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COȚOFENII DIN DOS √ √ √ √  √ 

COȚOFENII DIN FAȚĂ √ √ √ √  √ 

DANEȚI  √ √ √   

DESA  √ √ √   

DIOȘTI  √ √ √   

DOBREȘTI √ √ √ √   

DOBROTEȘTI √ √ √ √ √ √ 

DRĂGOTEȘTI  √ √ √   

DRĂNIC  √ √ √   

FĂRCAȘ √ √ √ √   

GALICEA MARE  √ √ √   

GALICIUICA √ √ √ √  √ 

GHERCEȘTI √ √ √ √  √ 

GHIDICI  √ √ √   

GHINDENI  √ √ √   

GIGHERA  √ √ √   

GÂNGIOVA  √ √ √   

GIUBEGA  √ √ √   

GIURGIȚA  √ √ √   

GOGOȘU  √ √ √   

GOICEA  √ √ √   

GOIEȘTI √ √ √ √   

GRECEȘTI  √ √ √   

ÎNTORSURA  √ √ √   

IȘALNIȚA √ √ √ √   

IZVOARE √ √ √ √  √ 

LEU  √ √ √   

LIPOVU  √ √ √   

MĂCEȘU DE JOS √ √ √ √   

MĂCEȘU DE SUS √ √ √ √   

MAGLAVIT  √ √ √   

MALU MARE  √ √ √   

MELINEȘTI  √ √ √   

MÂRȘANI  √ √ √   

MISCHII √ √ √ √ √ √ 

MOȚĂȚEI  √ √ √   

MURGAȘI √ √ √ √   

NEGOI  √ √ √   

ORODEL  √ √ √   

OSTROVENI √ √ √ √ √ √ 

PERIȘOR  √ √ √   

PIELEȘTI √ √ √ √   

PISCU VECHI √ √ √ √  √ 
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PLENIȚA √ √ √ √ √ √ 

PLEȘOI √ √ √ √ √ √ 

PODARI  √ √ √   

POIANA MARE  √ √ √   

PREDEȘTI √ √ √ √   

RADOVAN  √ √ √   

RAST  √ √ √   

ROBĂNEȘTI  √ √ √   

ROJIȘTE  √ √ √   

SADOVA  √ √ √   

SĂLCUȚA  √ √ √   

SCĂEȘTI √ √ √ √  √ 

SEACA DE CÂMP  √ √ √   

SEACA DE PĂDURE  √ √ √   

SECU  √ √ √   

SILIȘTEA CRUCII  √ √ √   

ȘIMNICU DE SUS √ √ √ √ √ √ 

SOPOT  √ √ √   

TĂLPAȘ  √ √ √   

TEASC  √ √ √   

TERPEZIȚA √ √ √ √   

TESLUI  √ √ √   

ȚUGLUI √ √ √ √   

UNIREA  √ √ √   

URZICUȚA  √ √ √   

VALEA STANCIULUI  √ √ √   

VELA  √ √ √   

VERBIȚA √ √ √ √ √ √ 

VÂRTOP √ √ √ √ √ √ 

VÂRVORU DE JOS √ √ √ √ √ √ 
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Localități / Obiective-
măsuri 

OS 3 

OO 3.1 OO 3.2 

M 3.1.1 M 3.1.2 M 3.1.3 M 3.1.4 M 3.2.1 M 3.2.2 M 3.2.3 M 3.2.4 

ZONA 
METROPOLITANĂ 

CRAIOVA 

 √  √ √ √ √ √ 

MUNICIPIUL 
CRAIOVA 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

MUNICIPIUL BĂILEȘTI √ √ √ √ √ √ √ √ 

MUNICIPIUL 
CALAFAT 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

ORAȘ BECHET  √ √ √ √ √ √ √ 

ORAȘ DĂBULENI √ √ √ √ √ √ √ √ 

ORAȘ FILIAȘI √ √ √ √ √ √ √ √ 

ORAȘ SEGARCEA √ √ √ √ √ √ √ √ 

AFUMAȚI  √  √ √ √ √ √ 

ALMĂJ √ √  √ √ √ √ √ 

AMĂRĂȘTII DE JOS √ √  √ √ √ √ √ 

AMĂRĂȘTII DE SUS  √  √ √ √ √ √ 

APELE VII √ √ √ √ √ √ √ √ 

ARGETOAIA  √  √ √ √ √ √ 

BÂRCA √ √ √ √ √ √ √ √ 

BISTREȚ √ √ √ √ √ √ √ √ 

BOTOȘEȘTI-PAIA  √  √ √ √ √ √ 

BRABOVA √ √  √ √ √ √ √ 

BRĂDEȘTI  √  √ √ √ √ √ 

BRALOSTIȚA  √  √ √ √ √ √ 

BRATOVOEȘTI  √ √ √ √ √ √ √ 

BREASTA  √ √ √ √ √ √ √ 

BUCOVĂȚ  √  √ √ √ √ √ 

BULZEȘTI  √  √ √ √ √ √ 

CĂLĂRAȘI  √  √ √ √ √ √ 

CALOPĂR √ √ √ √ √ √ √ √ 

CARAULA √ √  √ √ √ √ √ 

CÂRCEA  √  √ √ √ √ √ 

CÂRNA  √  √ √ √ √ √ 

CARPEN √ √ √ √ √ √ √ √ 

CASTRANOVA  √  √ √ √ √ √ 

CATANE  √  √ √ √ √ √ 

CELARU √ √ √ √ √ √ √ √ 

CERĂT  √  √ √ √ √ √ 

CERNĂTEȘTI √ √  √ √ √ √ √ 
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CETATE √ √ √ √ √ √ √ √ 

CIOROIAȘI  √  √ √ √ √ √ 

CIUPERCENII NOI √ √ √ √ √ √ √ √ 

COȘOVENI  √  √ √ √ √ √ 

COȚOFENII DIN DOS √ √ √ √ √ √ √ √ 

COȚOFENII DIN FAȚĂ  √  √ √ √ √ √ 

DANEȚI  √  √ √ √ √ √ 

DESA  √  √ √ √ √ √ 

DIOȘTI  √ √ √ √ √ √ √ 

DOBREȘTI  √  √ √ √ √ √ 

DOBROTEȘTI √ √  √ √ √ √ √ 

DRĂGOTEȘTI  √  √ √ √ √ √ 

DRĂNIC  √  √ √ √ √ √ 

FĂRCAȘ  √  √ √ √ √ √ 

GALICEA MARE  √  √ √ √ √ √ 

GALICIUICA  √ √ √ √ √ √ √ 

GHERCEȘTI √ √  √ √ √ √ √ 

GHIDICI  √  √ √ √ √ √ 

GHINDENI  √  √ √ √ √ √ 

GIGHERA  √  √ √ √ √ √ 

GÂNGIOVA  √  √ √ √ √ √ 

GIUBEGA  √  √ √ √ √ √ 

GIURGIȚA  √  √ √ √ √ √ 

GOGOȘU  √  √ √ √ √ √ 

GOICEA  √  √ √ √ √ √ 

GOIEȘTI √ √ √ √ √ √ √ √ 

GRECEȘTI √ √  √ √ √ √ √ 

ÎNTORSURA  √  √ √ √ √ √ 

IȘALNIȚA  √  √ √ √ √ √ 

IZVOARE  √  √ √ √ √ √ 

LEU  √  √ √ √ √ √ 

LIPOVU  √  √ √ √ √ √ 

MĂCEȘU DE JOS  √  √ √ √ √ √ 

MĂCEȘU DE SUS √ √ √ √ √ √ √ √ 

MAGLAVIT  √  √ √ √ √ √ 

MALU MARE  √  √ √ √ √ √ 

MELINEȘTI  √  √ √ √ √ √ 

MÂRȘANI  √  √ √ √ √ √ 

MISCHII  √ √ √ √ √ √ √ 

MOȚĂȚEI  √  √ √ √ √ √ 

MURGAȘI  √  √ √ √ √ √ 

NEGOI  √  √ √ √ √ √ 

ORODEL  √  √ √ √ √ √ 
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OSTROVENI √ √ √ √ √ √ √ √ 

PERIȘOR  √  √ √ √ √ √ 

PIELEȘTI  √  √ √ √ √ √ 

PISCU VECHI  √  √ √ √ √ √ 

PLENIȚA  √ √ √ √ √ √ √ 

PLEȘOI √ √  √ √ √ √ √ 

PODARI  √ √ √ √ √ √ √ 

POIANA MARE √ √  √ √ √ √ √ 

PREDEȘTI  √  √ √ √ √ √ 

RADOVAN  √  √ √ √ √ √ 

RAST  √  √ √ √ √ √ 

ROBĂNEȘTI  √  √ √ √ √ √ 

ROJIȘTE  √  √ √ √ √ √ 

SADOVA  √  √ √ √ √ √ 

SĂLCUȚA  √  √ √ √ √ √ 

SCĂEȘTI √ √  √ √ √ √ √ 

SEACA DE CÂMP  √  √ √ √ √ √ 

SEACA DE PĂDURE  √  √ √ √ √ √ 

SECU  √  √ √ √ √ √ 

SILIȘTEA CRUCII  √  √ √ √ √ √ 

ȘIMNICU DE SUS √ √ √ √ √ √ √ √ 

SOPOT  √  √ √ √ √ √ 

TĂLPAȘ  √  √ √ √ √ √ 

TEASC  √  √ √ √ √ √ 

TERPEZIȚA  √  √ √ √ √ √ 

TESLUI  √  √ √ √ √ √ 

ȚUGLUI  √  √ √ √ √ √ 

UNIREA  √  √ √ √ √ √ 

URZICUȚA  √  √ √ √ √ √ 

VALEA STANCIULUI  √  √ √ √ √ √ 

VELA  √  √ √ √ √ √ 

VERBIȚA  √  √ √ √ √ √ 

VÂRTOP  √ √ √ √ √ √ √ 

VÂRVORU DE JOS √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Anexa 3. Fișe de proiect 
 

1. Titlul proiectului 
 

Extinderea și modernizarea Aeroportului 
Internațional Craiova 

2. Localizarea  proiectului Craiova 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Masterplan 

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj / R.A. Aeroportul Craiova 

6. Obiectivele proiectului Creșterea accesibilității regiunii Sud-Vest, a 
județului Dolj și a municipiului Craiova la rețeaua 
aeriană TEN-T, prin: 

- extinderea capacității de operare nave și 
pasageri aeroportului; 

- creșterea siguranței transportului aerian; 
- creșterea numărului de curse și aeronave 

operate; 
- creșterea numărului de pasageri ce 

tranzitează aeroportul 

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 7 ”Promovarea 
transportului durabil și eliminarea blocajelor 
apărute în infrastructura rețelelor importante” din 
Strategia EUROPA 2020.  

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. III 
din Acordul de Parteneriat ”Infrastructura” și 
obiectivului specific 2.3. din POIM 2014-2020 
”Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a 
aeroporturilor”, acțiunea ”Investiții în 
infrastructura portuară” 
 
Proiectul este cuprins în Masterplan-ul General de 
Transport al României, în PATJ Dolj și în Strategia 
de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Craiova 
pentru perioada 2014-2020. De asemenea, 
proiectul este cuprins în masterplan-ul de 
dezvoltare al Aeroportului Internațional Craiova.  

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 1.1 
și Măsurii 1.1.1. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020. 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 

Proiectul vine în completarea investițiilor realizate 
în extinderea și modernizarea infrastructurii 
aeroportului, aflate în curs de implementare cu 
finanțare din POS TRANS 2007-2013. Acestea 
prevăd: reabilitarea pistei de decolare și aterizare 
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proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

de 2.500 m, a căii de rulare, construcția unei noi 
platforme de îmbarcare și debarcare, realizarea 
sistemului de canalizare pluvială, a instalațiilor 
electrice și de balizaj, precum și a unui post trafo. 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- sporirea capacității de circulație pe DN 65 
și asigurarea accesului la Aeroportul 
Internațional Craiova; 

- extinderea liniei de tramvai între 
municipiul Craiova și Aeroportul 
Internațional Craiova; 

- înființarea High-Tech Industrial Parc în 
vecinătatea Aeroportului Internațional 
Craiova.  

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Aeroportul Internațional Craiova a avut, în anul 
2014, un trafic de circa 139.000 de pasageri, 
aferent unui număr de 6 rute externe către 4 țări 
diferite. Conform estimărilor cuprinse în Master 
Plan-ul General de Transport al României, dacă 
planul de investiții pentru aeroport va fi 
implementat, acesta va ajunge la un trafic de circa 
2 mil. de pasageri în anul 2020, când vor fi operate 
atât zboruri interne, cât și externe. De asemenea, 
prin poziționarea sa și zona de captare foarte 
mare, Aeroportul Internațional Craiova poate 
deveni un hub regional și chiar internațional de 
transport aerian. Toate acestea impun extinderea 
și modernizarea corespunzătoare a infrastructurii 
existente.  

12. Grupul țintă al proiectului Cca 2 mil. de potențiali pasageri la nivelul anului 
2020 

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarelor 
investiții pentru extinderea și modernizarea 
aeroportului: 

- extinderea terminalului de pasageri; 
- extindere platformă de staționare pentru 

aeronave; 
- achiziționare și instalare echipamente de 

siguranță; 
- amenajare drum tehnologic; 
- achiziționare și instalare sistem de 

iluminat; 
- achiziționare și instalare sistem de 

supraveghere video.  

14. Impactul estimat al proiectului - creșterea traficului anual de pasageri de 
circa 10 ori, în intervalul 2014-2020; 
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- creșterea numărului de curse interne și 
externe; 

- crearea de noi locuri de muncă; 
- dezvoltarea turismului; 
- atragerea de noi investitori.  

15. Bugetul estimativ  70 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POIM 2014-2020, Bugetul de stat, Bugetul CJ Dolj 

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Reabilitarea drumurilor județene prioritare din 
județul Dolj 

2. Localizarea  proiectului Județul Dolj 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișe de proiect, documente tehnico-economice 
elaborate parțial 

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj  

6. Obiectivele proiectului Creșterea accesibilității și a mobilității la nivelul 
județului Dolj, prin: 

- reabilitarea drumurilor care asigură 
accesul zonelor rurale izolate la Polul de 
Creștere Craiova și la rețeaua TEN-T; 

- reabilitarea drumurilor care asigură 
accesul la zona transfrontalieră româno-
bulgară, precum și mobilitatea între 
județele din regiunea Sud-Vest Oltenia; 

- creșterea siguranței rutiere și a vitezei 
medii de deplasare; 

- reducerea emisiilor de CO2 generate de 
sectorul de transport.  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 7 ”Promovarea 
transportului durabil și eliminarea blocajelor 
apărute în infrastructura rețelelor importante” din 
Strategia EUROPA 2020.  

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. III 
din Acordul de Parteneriat ”Infrastructura” și în 
axa prioritară nr. 6 din POR 2014-2020 
”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională”, prioritatea de investiții nr. 
6.1. ” Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale”, obiectivul specific ”Creșterea 
gradului de accesibilitate a zonelor rurale și 
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urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin 
modernizarea drumurilor județene”.  
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională al regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, în Ghidul de Investiții în 
Drumuri Județene, elaborat de Banca Mondială 
pentru MDRAP, precum și în PATJ Dolj.   

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 1.1 
și Măsurii 1.1.1. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor realizate 
în reabilitarea rețelei de drumuri județene din 
Dolj, în perioada 2007-2013, respectiv: 

- DJ 606; 
- DJ 643D; 
- DJ 652; 
- DJ 561B; 
- DJ 561; 
- DJ 561D; 
Etc. 

Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Construcția Autostrăzii Craiova-Pitești; 
- Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova;  
- Reabilitarea și modernizarea liniei CF 

Calafat-Craiova; 
- Extinderea și modernizarea Portului 

Calafat. 

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

În perioada de programare 2007-2013, s-au 
investit sume semnificative, din diferite surse 
(POR, PCT RO-BG, bugetul CJ și cel de stat), pentru 
reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, 
însă numai 27% dintre acestea sunt modernizate. 
Prin urmare, mobilitatea la nivelul județului este 
una scăzută, cu risc sporit de producere a 
accidentelor rutiere și generatoare de emisii 
importante de CO2.  
Zonele din județ care înregistrează cele mai mari 
probleme de accesibilitate sunt cele din partea de 
vest, est și sud, distanța mare față de Polul de 
Creștere Craiova și față de rețeaua TEN-T 
contribuind la subdezvoltarea socio-economică 
cronică a acestora și la apariția fenomenului de 
depopulare.  
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12. Grupul țintă al proiectului Cca 650.000 de locuitori ai județului, dintre care 
peste 400.000 doar în UAT tangente pe traseul DJ 
propuse spre reabilitare.  

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarele investiții 
pentru extinderea și modernizarea aeroportului: 

- Reabilitarea traseului strategic DJ 552 
Craiova-Cetate pe o lungime de circa 67,57 
km; DJ 641 Teslui-Șimnicu de Sus, pe o 
lungime de circa 57,38 km; 

- Modernizarea drumurilor DJ 606 Breasta-
Argetoaia, pe o lungime de circa 43,22 km; 
DJ 604 

- Modernizarea drumului județean DJ 561A 
Giurgița-Plenița-limita jud. Mehedinți, pe o 
lungime de circa 71,90 km; 

- Modernizarea celor două tronsoane ale 
drumului județean DJ 561B Segarcea-
Zăval, pe o lungime de circa 24,26 km; 

14. Impactul estimat al proiectului - 271,6 km de drumuri județene moderne și 
sigure; 

- reducerea timpilor de deplasare; 
- îmbunătățirea serviciilor de transport în 

comun; 
- reducerea numărului de accidente rutiere; 
- crearea de noi locuri de muncă; 
- dezvoltarea turismului; 
- atragerea de noi investitori.  

15. Bugetul estimativ  135 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POR 2014-2020 (DJ 552, DJ 641 și DJ 606A) 
SUERD (DJ 561A) 
INTERREG (DJ 561B, DJ 606C, DC 120) 

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Dezvoltarea HighTech Industry Park Craiova, 
inclusiv înființarea unui accelerator de afaceri 

2. Localizarea  proiectului Craiova 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișă de proiect, societate de administrare 
înființată, HCJ nr. 60/2014 pentru punerea la 
dispoziție a terenurilor 

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj / S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA 
S.A. 

6. Obiectivele proiectului Creșterea competitivității economice a județului 
Dolj în domeniile de specializare inteligentă ale 
acestuia, prin: 
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- dezvoltarea unui parc industrial pe o 
suprafață de circa 24 ha; 

- înființarea unui accelerator de afaceri 
pentru start-up și spin-off-uri inovative; 

- atragerea de investitori autohtoni și 
străini; 

- crearea de noi locuri de muncă; 
- sprijinirea cercetării-dezvoltării-inovării și 

transferului tehnologic; 
- furnizarea de servicii specializate de 

afaceri.  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 1 ”Consolidarea 
cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării”, 
respectiv O.T. nr. 3 ”Creșterea competitivității 
IMM-urilor, a sectorului agricol, pescuitului și 
acvaculturii”  din Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. I 
din Acordul de Parteneriat ”Competitivitatea” și în 
axa prioritară nr. 1 din POR 2014-2020 
”Promovarea transferului tehnologic”, prioritatea 
de investiții nr. 1.1. ”Promovarea investițiilor în 
C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între 
întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și 
învățământul superior, în special promovarea 
investițiilor în dezvoltarea de produse și de 
servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, 
ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, 
stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri 
și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, 
precum și sprijinirea activităților de cercetare 
tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de 
validare precoce a produselor, capacităților de 
producție avansate și de primă producție, în 
special în domeniul tehnologiilor generice 
esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general”, 
obiectivul specific ”Creșterea inovării în firme prin 
susținerea entităților de inovare și transfer 
tehnologic în domenii de specializare inteligentă”.  
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională al regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, precum și în PATJ Dolj.   

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 1.2 
și Măsurii 1.2.1. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 
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10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor realizate 
în reabilitarea rețelei de drumuri județene din 
Dolj, în perioada 2007-2013, respectiv: 

- Înființarea Incubatorului de Afaceri din 
cadrul Parcului Industrial Craiova; 

- Centrul Multifuncțional Craiova; 
- Incubator Transfrontalier Tehnologic și de 

Afaceri; 
- Centrul de Dezvoltare Tehnologică și 

Excelență în Afaceri; 
- Centrul de sprijin al IMM-urilor și 

institutelor de cercetare și inovare; 
- Business Center SUD Craiova.  

Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Construcția Autostrăzii Craiova-Pitești; 
- Extinderea și modernizarea Aeroportului 

Internațional Craiova;  
- Reabilitarea și modernizarea liniei CF 

Calafat-Craiova; 
- Extinderea și modernizarea Portului 

Calafat; 
- Organizarea de cursuri de formare 

profesională continuă în vederea adaptării 
forței de muncă din județ la cerințele 
actuale ale angajatorilor.  

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Deși dispune de un potențial agricol însemnat și de 
o îndelungată tradiție industrială în sectoare-cheie 
ale economiei naționale, județul Dolj a înregistrat 
o dinamică economică mai lentă în comparație cu 
partea de vest a țării sau cu zona Capitalei, printre 
cauze numărându-se și accesibilitatea mai redusă 
sau lipsa unor infrastructuri de afaceri de mari 
dimensiuni. Parcul Industrial Craiova a 
reprezentat un prim demers important în acest 
sens, gradul său de ocupare fiind de 100% în 
prezent. Dată fiind cererea de noi spații industriale 
de tip greenfield din partea unor potențiali 
investitori, s-a impus crearea unei noi structuri de 
sprijinire a afacerilor, de această dată orientată 
mai ales către sectoarele înalt tehnologizate, cu 
potențial de specializare inteligentă la nivel 
județean și mai ales metropolitan: IT&C, 
componente auto, industrie aeronautică, 
construcții de mașini, industrie alimentară, 
industrie ușoară, cercetare-dezvoltare, servicii de 
afaceri etc. 
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O componentă importantă a acestui proiect este 
cea de accelerator de afaceri, care va furniza 
servicii mai ales firmelor nou-înființate, în 
contextul în care județul are o rată 
antreprenorială foarte scăzută, inclusiv în rândul 
tinerilor absolvenți de studii superioare.  

12. Grupul țintă al proiectului Cca 40 de agenți economici, cu minim 1.000 de 
salariați.   

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarele investiții 
pentru extinderea și modernizarea aeroportului: 

- Construcția unui accelerator de afaceri, cu 
spații de incubare, administrative, de 
cercetare-dezvoltare-inovare, de 
conferințe și întâlniri, spații expoziționale 
etc.; 

- Dotarea acceleratorului cu echipamente 
specifice; 

- Extinderea infrastructurii tehnico-
edilitare, de comunicații etc. aferente 
parcelelor de teren disponibile în parc; 

- Asigurarea accesului rutier  în parc. 

14. Impactul estimat al proiectului - minim 40 de companii găzduite, dintre 
care 20 incubate în accelerator; 

- crearea de noi locuri de muncă; 
- atragerea de noi investitori; 
- creșterea numărului de proiecte de CDI 

derulate în parteneriat de firme și furnizori 
de profil (universități, institute).  

15. Bugetul estimativ  5 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POR 2014-2020  
Bugetul propriu al CJ Dolj 

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Conservarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului construit și natural din regiunea 
transfrontalieră Dolj-Vratsa 

2. Localizarea  proiectului Județul Dolj (RO), Regiunea Vratsa (BG) 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișă de proiect 

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj, în parteneriat cu regiunea Vratsa din 
Bulgaria, Muzeul Olteniei și Biblioteca Județeană 
”Alexandru și Aristia Aman” 
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6. Obiectivele proiectului Creșterea atractivității turistice a zonei 
transfrontaliere Dolj-Vratsa, prin: 

- restaurarea obiectivelor de patrimoniu 
construit; 

- crearea unui circuit de obiective de 
patrimoniu cultural și natural în zona 
transfrontalieră;  

- înființarea unui institut euro-regional de 
promovare, conservare și cercetare a 
patrimoniului natural și construit; 

- modernizarea drumurilor de acces la 
obiectivele de patrimoniu construit; 

- promovarea internă și internațională a 
patrimoniului cultural  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 6 ”Protecția mediului 
și promovarea utilizării eficiente a resurselor”,  din 
Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. IV 
din Acordul de Parteneriat ”Resursele” și în 
obiectivul specific nr. 2.1 din Programul INTERREG 
V-A ”Îmbunătățirea utilizării sustenabile a 
patrimoniului și resurselor naturale și a 
patrimoniului construit”. 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională al regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, în PATJ Dolj, precum și în 
Ghidul de Investiții pentru Drumuri Comunale și 
Infrastructură Socială elaborat de Banca Mondială 
și MDRAP.    

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 1.3 
și Măsurii 1.3.3. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor realizate 
în dezvoltarea infrastructurii culturale și în 
conservarea patrimoniului construit din județul 
Dolj, realizate în perioada 2007-2013, respectiv: 

- Consolidarea, restaurarea și modernizarea 
Secției de Istorie și Arheologie a Muzeului 
Olteniei; 

- Consolidarea și restaurarea Palatului Jean 
Mihail (Muzeul de Artă Craiova); 

- Centrul Internațional ”Constantin 
Brâncuși”; 

Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 
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- Amenajarea de spații expoziționale la 
Secția de Istorie și Arheologie a Muzeului 
Olteniei; 

- Consolidarea și reabilitarea Palatului 
Administrativ din Craiova; 

- Amenajarea unui spații de depozitare, 
restaurare și protejare a operelor de artă 
la Muzeul de Artă ”Jean Mihail”; 

- Modernizarea unui imobil din municipiul 
Craiova pentru găzduirea de activități 
culturale; 

- Reabilitarea centrului istoric al 
municipiului Craiova.   

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Județul Dolj, și cu precădere municipiul Craiova, 
dispun de o importantă concentrare de obiective 
de patrimoniu cultural și natural. Din păcate, cele 
mai multe dintre acestea se află într-o stare 
avansată de degradare, fiind doar în mică parte 
reabilitate și restaurate în perioada de 
programare 2007-2013, context în care nu sunt 
introduse în circuite turistice de la nivel regional 
sau transfrontalier. O situație similară se 
înregistrează și în regiunea Vratsa, situată de 
cealaltă parte a Dunării.  
În aceste condiții, se impun măsuri urgente de 
conservare, reabilitare, accesibilizare și 
promovare a obiectivelor de patrimoniu din 
regiunea transfrontalieră, atât în scop prezervării 
acestora, cât și a dezvoltării turismului, cu un 
impact economic direct.  

12. Grupul țintă al proiectului Locuitorii și turiștii din zona transfrontalieră   

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarele activități 
la nivelul județului Dolj: 

- Restaurarea clădirii-monument ”Dianu” 
din Municipiul Craiova și amenajarea sa 
pentru a găzdui un institut de cercetare, 
colecții de carte, o expoziție permanentă, 
un info-desk, o sală de conferințe și 
evenimente, spații de cercetare, training și 
promovare etc.; 

- Reabilitarea/reconstrucția Culei Brabova; 
- Reabilitarea Culelor Almăj și Cernătești.  
- Modernizarea a 5 km de drum de acces la 

Culele Brabova și Cernătești (DJ 606C și DC 
120); 
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- Dezvoltarea unui site web de promovare a 
patrimoniului transfrontalier, editarea de 
materiale de promovare; 

- Organizarea de evenimente culturale 
transfrontaliere (festivaluri, conferințe, 
vizite de documentare etc.).  

14. Impactul estimat al proiectului - conservarea a 4 monumente istorice din 
județul Dolj; 

- creșterea vizibilității județului pe plan 
intern și internațional; 

- întărirea cooperării transfrontaliere în 
domeniul turistic și cultural; 

- creșterea numărului de turiști și a 
încasărilor din domeniu; 

- diversificarea ofertei culturale din zona 
transfrontalieră.   

15. Bugetul estimativ  4 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale INTERREG V-A RO-BG  
Bugetul propriu al CJ Dolj (pentru Culele 
Cernătești și Almăj, care nu vor fi incluse în 
proiectul transfrontalier) 

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Amenajarea expoziției de bază a Secției de Istorie 
și Arheologie a Muzeului Olteniei  

2. Localizarea  proiectului Craiova 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișă de proiect 

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj, în parteneriat cu Muzeul Olteniei  

6. Obiectivele proiectului Creșterea atractivității turistice a zonei 
transfrontaliere Dolj-Vratsa, prin: 

- restaurarea obiectivelor de patrimoniu 
construit; 

- crearea unui circuit de obiective de 
patrimoniu cultural și natural în zona 
transfrontalieră;  

- înființarea unui institut euro-regional de 
promovare, conservare și cercetare a 
patrimoniului natural și construit; 

- modernizarea drumurilor de acces la 
obiectivele de patrimoniu construit; 

- promovarea internă și internațională a 
patrimoniului cultural  
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7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 6 ”Protecția mediului 
și promovarea utilizării eficiente a resurselor”,  din 
Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. IV 
din Acordul de Parteneriat ”Resursele” și în Axa 
Prioritară nr. 5 din POR 2014-2020 ”Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, 
Prioritatea de investiții nr. 5.1. ”Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural”, Obiectivul 
specific ” Impulsionarea dezvoltării locale prin 
conservarea, protejarea și valorificarea 
patrimoniului cultural și a identității culturale”.  
 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională al regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, în PATJ Dolj, precum și în 
Ghidul de Investiții pentru Drumuri Comunale și 
Infrastructură Socială elaborat de Banca Mondială 
și MDRAP.    

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 1.3 
și Măsurii 1.3.3. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor realizate 
în dezvoltarea infrastructurii culturale și în 
conservarea patrimoniului construit din județul 
Dolj, realizate în perioada 2007-2013, respectiv: 

- Consolidarea, restaurarea și modernizarea 
Secției de Istorie și Arheologie a Muzeului 
Olteniei; 

- Consolidarea și restaurarea Palatului Jean 
Mihail (Muzeul de Artă Craiova); 

- Centrul Internațional ”Constantin 
Brâncuși”; 

 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Conservarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului construit și natural din 
regiunea transfrontalieră Dolj-Vratsa; 

- Consolidarea și reabilitarea Palatului 
Administrativ din Craiova; 

- Amenajarea de spații de depozitare, 
conservare și protecție a operelor de artă 
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la Muzeul de Artă ”Jean Mihail”; 
- Modernizarea unui imobil din municipiul 

Craiova pentru găzduirea de activități 
culturale; 

- Reabilitarea centrului istoric al 
municipiului Craiova.   

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Județul Dolj dispune de un important patrimoniu 
cultural material și imaterial, însă infrastructura 
care să asigure depozitarea și prezentarea 
acestuia este încă deficitară, în pofida investițiile 
realizate în reabilitarea și modernizarea în 
muzeele din subordinea CJ Dolj. O situație similară 
se înregistrează și în ceea ce privește spațiile 
destinate activităților de pedagogie muzeală, care 
formează viitorii specialiști în domeniu.  
 
În aceste condiții, se impune amenajarea de noi 
spații expoziționale și educaționale la nivelul 
instituțiilor de cultură din județ, în mod ideal prin 
modernizarea și reconversia infrastructurii 
excedentare existente.  

12. Grupul țintă al proiectului Locuitorii și turiștii din județul Dolj   

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarele 
activități: 

- amenajarea și dotarea holului principal, 
lapidariumului, subsolului și etajului 
Secției de Istorie și Arheologie a Muzeului 
Olteniei din Craiova, pentru următoarele 
funcțiuni: 
a) Holul principal: recepție, instalații de 

acces vizitatori, info-chioșc, spații de 
expunere materiale promoționale, 
ecran/plasmă; 

b) Lapidarium: spații expoziționale și de 
proiecție filme; 

c) Subsol: galerie de artă preistorică, cu 
săli de expunere; 

d) Etaj: săli de expunere; 
e) Mansardă: ateliere de pedagogie 

muzeală.  

14. Impactul estimat al proiectului - Extinderea și modernizarea spațiilor de 
expunere a elementelor de patrimoniu 
cultural; 

- Crearea de noi spații pentru activități de 
pedagogie muzeală; 

- Creșterea numărului de vizitatori;  

15. Bugetul estimativ  2 Meur 
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16. Surse de finanțare potențiale POR 2014-2020 
Bugetul propriu al CJ Dolj  

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Consolidarea și reabilitarea Palatului 
Administrativ din Craiova 

2. Localizarea  proiectului Craiova 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișă de proiect, există parțial documentații 
tehnico-economice ce necesită actualizare 

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj 

6. Obiectivele proiectului Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului 
construit din județul Dolj, prin: 

- Restaurarea unei clădiri de patrimoniu din 
zona centrală a municipiului Craiova, care 
are funcțiune de interes public; 

- Îmbunătățirea condițiilor de lucru și a 
siguranței pentru angajații CJ Dolj și ai 
Instituției Prefectului;  

- Creșterea atractivității centrului istoric al 
municipiului Craiova pentru turiști și 
vizitatori.  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 6 ”Protecția mediului 
și promovarea utilizării eficiente a resurselor”,  din 
Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. IV 
din Acordul de Parteneriat ”Resursele” și în Axa 
Prioritară nr. 5 din POR 2014-2020 ”Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, 
Prioritatea de investiții nr. 5.1. ”Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural”, Obiectivul 
specific ”Impulsionarea dezvoltării locale prin 
conservarea, protejarea și valorificarea 
patrimoniului cultural și a identității culturale”.  
 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională al regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, în PATJ Dolj, precum și în 
Ghidul de Investiții pentru Drumuri Comunale și 
Infrastructură Socială elaborat de Banca Mondială 
și MDRAP.    
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9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 1.3 
și Măsurii 1.3.3. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor realizate 
în dezvoltarea infrastructurii culturale și în 
conservarea patrimoniului construit din județul 
Dolj, realizate în perioada 2007-2013, respectiv: 

- Consolidarea, restaurarea și modernizarea 
Secției de Istorie și Arheologie a Muzeului 
Olteniei; 

- Consolidarea și restaurarea Palatului Jean 
Mihail (Muzeul de Artă Craiova); 

- Centrul Internațional ”Constantin 
Brâncuși”; 

 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Conservarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului construit și natural din 
regiunea transfrontalieră Dolj-Vratsa; 

- Amenajarea unor spații de depozitare, 
conservare și protecție a operelor de artă 
la Muzeul de Artă ”Jean Mihail”; 

- Modernizarea unui imobil din municipiul 
Craiova pentru găzduirea de activități 
culturale; 

- Reabilitarea centrului istoric al 
municipiului Craiova; 

- Conservare și punerea în valoare a unor 
clădiri-monument din municipiul Craiova 
(de ex. sediile Primăriei, Colegiul ”Carol I”, 
Turnul de Apă Făcăi etc.) 

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Palatul Administrativ din Craiova este opera 
arhitectului român Petre Antonescu și a fost 
realizat în perioada 1912-1913. Acesta este 
amplasat în zona centrală a municipiului, fiind cea 
mai impozantă clădire dintr-un ansamblu de 
imobile vechi și noi care-i pun în evidență valoarea 
estetică și urbanistică. Clădirea este încadrată în 
lista monumentelor istorice de categoria A și este 
realizată în stil neoromânesc. În prezent, palatul 
găzduiește sediul Consiliului Județean și al 
Instituției Prefectului Dolj, acestea reunind peste 
200 de salariați. Cu toate acestea, clădirea se află 
într-o stare avansată de degradare, punând în 
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pericol sănătatea angajaților și a miilor de 
persoane care-i trec pragul anual.  
În aceste condiții, se impune executarea de lucrări 
de consolidare și de amenajare a clădirii, atât 
pentru menținerea funcțiunilor existente, cât și 
pentru deschiderea acesteia pentru turiști și 
vizitatori.   

12. Grupul țintă al proiectului Locuitorii și turiștii din județul Dolj, angajații 
instituțiilor publice găzduite.  

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarelor 
activități: 

a) executarea de lucrări de rezistență; 
b) executarea de lucrări de consolidare a 

pereților și a planșeelor; 
c) executarea de lucrări de hidroizolație; 
d) executarea de lucrări de refacere și 

reîntregire a elementelor ornamentale și a 
decorațiunilor interioare și exterioare, a 
pardoselilor, zugrăvelilor și tencuielilor; 

e) refacerea și înlocuirea elementelor de 
tâmplărie, feronerie și a candelabrelor 

f) executarea de lucrări de instalații electrice, 
de ventilație, sanitare și de încălzire; 

g) implementarea de sisteme antiefracție, de 
detecție și stingere a incendiilor de 
supraveghere video, de control acces și 
voce date; 

h) instalarea de lifturi pentru persoanele cu 
dizabilități; 

i) amenajarea spațiilor exterioare adiacente 
clădirii.  

14. Impactul estimat al proiectului - Conservarea unui monument de 
arhitectură categoria A; 

- Creșterea numărului de turiști și vizitatori; 
- Îmbunătățirea condițiilor de lucru și de 

siguranță a angajaților care își desfășoară 
activitatea în clădire.  

15. Bugetul estimativ  10 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POR 2014-2020 
Bugetul propriu al CJ Dolj  

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Amenajarea și dotarea unor spații de depozitare, 
conservare și protejare a operelor de artă la 
Muzeul de Artă ”Jean Mihail” Craiova 

2. Localizarea  proiectului Craiova 
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3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișă de proiect 

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj 

6. Obiectivele proiectului Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului 
cultural material al județului Dolj, prin: 

- amenajarea unor spații de depozitare, 
conservare și protejare a operelor de artă 
în incinta Muzeului de Artă ”Jean Mihail” 

- restaurarea elementelor de patrimoniu 
cultural material aflate într-o stare 
avansată de degradare; 

- îmbunătățirea promovării patrimoniului 
cultural al județului.   

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 6 ”Protecția mediului 
și promovarea utilizării eficiente a resurselor”,  din 
Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. IV 
din Acordul de Parteneriat ”Resursele” și în Axa 
Prioritară nr. 5 din POR 2014-2020 ”Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, 
Prioritatea de investiții nr. 5.1. ”Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural”, Obiectivul 
specific ” Impulsionarea dezvoltării locale prin 
conservarea, protejarea și valorificarea 
patrimoniului cultural și a identității culturale”.  
 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională al regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, în PATJ Dolj, precum și în 
Ghidul de Investiții pentru Drumuri Comunale și 
Infrastructură Socială elaborat de Banca Mondială 
și MDRAP.    

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 1.3 
și Măsurii 1.3.3. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 

Proiectul vine în completarea investițiilor realizate 
în dezvoltarea infrastructurii culturale și în 
conservarea patrimoniului din județul Dolj, 
realizate în perioada 2007-2013, respectiv: 

- Consolidarea, restaurarea și modernizarea 
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proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Secției de Istorie și Arheologie a Muzeului 
Olteniei; 

- Consolidarea și restaurarea Palatului Jean 
Mihail (Muzeul de Artă Craiova); 

- Centrul Internațional ”Constantin 
Brâncuși”; 

 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Conservarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului construit și natural din 
regiunea transfrontalieră Dolj-Vratsa; 

- Restaurarea și amenajarea Palatului 
Administrativ Craiova; 

- Amenajarea de spații expoziționale la 
Secția de Istorie-Arheologie a Muzeului 
Olteniei din Craiova; 

- Modernizarea unui imobil din municipiul 
Craiova pentru găzduirea de activități 
culturale; 

- Reabilitarea centrului istoric al 
municipiului Craiova; 

- Conservarea și punerea în valoare a unor 
clădiri-monument din municipiul Craiova 
(de ex. sediile Primăriei, Colegiul ”Carol I”, 
Turnul de Apă Făcăi etc.) 

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Județul Dolj dispune de un bogat patrimoniu 
cultural material, concretizat în sute de 
monumente istorice, fie ele arheologice, de 
arhitectură sau de for public, la care se adăugă un 
număr și mai mare de obiecte de artă (tablouri, 
sculpturi etc.). Lipsa fondurilor a făcut însă ca 
mare parte din acest tezaur să se degradeze în 
timp, situație accentuată și de deficitul de spații 
corespunzătoare pentru depozitare. O altă 
problemă majoră constă in lipsa unui laborator 
profesionist de restaurare.  
 
În acest context, se impune amenajarea unor 
spații de depozitare, conservare și protejare a 
operelor de artă în incinta Muzeului de Artă ”Jean 
Mihail” din Craiova, care adăpostește cea mai 
mare parte din obiectele de patrimoniu ce 
necesită astfel de operațiuni și care a fost 
consolidat și modernizat recent cu fonduri POR.  

12. Grupul țintă al proiectului Turiștii și vizitatorii din județ, personalul de 
specialitate din domeniul muzeal  
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13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarele 
activități: 

- amenajarea podului Muzeului de Artă în 
vederea găzduirii unui laborator de 
restaurare, a unor spații de depozitare și 
protejare a operelor de artă; 

- dotarea spațiilor amenajate cu aparatură 
specifică.   

14. Impactul estimat al proiectului - conservarea elementelor de patrimoniu 
cultural material din județ; 

- îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru 
personalul din domeniul muzeal; 

- creșterea numărului de turiști și vizitatori.  

15. Bugetul estimativ  2 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POR 2014-2020 
Bugetul propriu al CJ Dolj  

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Modernizarea imobilului din str. M. 
Kogălniceanu Craiova pentru găzduirea unor 
activități culturale 

2. Localizarea  proiectului Craiova 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișă de proiect 

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj 

6. Obiectivele proiectului Consolidarea și diversificarea ofertei culturale de 
la nivelul județului Dolj, prin: 

- amenajarea unui nou spațiu pentru 
activități culturale în municipiul Craiova; 

- creșterea numărului de evenimente 
culturale organizate în județ; 

- creșterea numărului de turiști și vizitatori.    

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 6 ”Protecția mediului 
și promovarea utilizării eficiente a resurselor”,  din 
Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. IV 
din Acordul de Parteneriat ”Resursele” și în Axa 
Prioritară nr. 5 din POR 2014-2020 ”Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, 
Prioritatea de investiții nr. 5.1. ”Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea 
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alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

patrimoniului natural și cultural”, Obiectivul 
specific ” Impulsionarea dezvoltării locale prin 
conservarea, protejarea și valorificarea 
patrimoniului cultural și a identității culturale”.  
 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională a regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, în PATJ Dolj, precum și în 
Ghidul de Investiții pentru Drumuri Comunale și 
Infrastructură Socială elaborat de Banca Mondială 
și MDRAP.    

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 1.3 
și Măsurii 1.3.3. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor realizate 
în dezvoltarea infrastructurii culturale și în 
conservarea patrimoniului construit din județul 
Dolj, realizate în perioada 2007-2013, respectiv: 

- Consolidarea, restaurarea și modernizarea 
Secției de Istorie și Arheologie a Muzeului 
Olteniei; 

- Consolidarea și restaurarea Palatului Jean 
Mihail (Muzeul de Artă Craiova); 

- Centrul Internațional ”Constantin 
Brâncuși”; 

Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Conservarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului construit și natural din 
regiunea transfrontalieră Dolj-Vratsa; 

- Restaurarea și amenajarea Palatului 
Administrativ Craiova; 

- Amenajarea de spații expoziționale la 
Secția de Istorie-Arheologie a Muzeului 
Olteniei din Craiova; 

- Amenajarea unor spații de depozitare, 
conservare și protejare a operelor de artă 
la Muzeul de Artă din Craiova; 

- Reabilitarea centrului istoric al 
municipiului Craiova; 

- Conservare și punerea în valoare a unor 
clădiri-monument din municipiul Craiova 
(de ex. sediile Primăriei, Colegiul ”Carol I”, 
Turnul de Apă Făcăi etc.) 

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 

Prin statutul său de regiune transfrontalieră și prin 
patrimoniul cultural material și imaterial pe care îl 
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acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

găzduiește, județul Dolj are toate premisele 
pentru a deveni un pol cultural de importanță 
națională. Cu toate acestea, în pofida investițiilor 
publice realizate în infrastructura culturală, 
spațiile cu această destinație sunt încă deficitare, 
mai ales în contextul candidaturii municipiului 
Craiova la statutul de Capitala Europeană a Culturii 
în anul 2021. În altă ordine de idei, CJ Dolj deține 
în proprietate o clădire situată în zona centrală a 
municipiului care nu este utilizată la adevăratul 
său potențial.  
 
Prin urmare, proiectul își propune reabilitarea, 
modernizarea, reconversia și dotarea unei clădiri 
situate în str. Mihail Kogălniceanu din municipiul 
Craiova în vederea găzduirii de diferite activități 
culturale (expoziții, conferințe, lansări de carte, 
simpozioane etc.) 

12. Grupul țintă al proiectului Turiștii și vizitatorii din județ, personalul de 
specialitate din domeniul cultural 

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarele 
activități: 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea unei 
clădiri din centrul municipiului Craiova în 
vederea găzduirii de activități culturale, 
care să cuprindă săli de conferințe, spații 
expoziționale, spații anexe; 

- Organizarea de evenimente culturale în 
spațiul nou-amenajat.  

14. Impactul estimat al proiectului - Creșterea numărului de evenimente 
culturale organizate la nivel județean și 
local; 

- Creșterea numărului de  turiști și vizitatori 

15. Bugetul estimativ  2 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POR 2014-2020 
Bugetul propriu al CJ Dolj  

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Extinderea, reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj 
(Etapa II) 

2. Localizarea  proiectului Județul Dolj 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Master Plan elaborat, investiții prioritare aprobate 
prin hotărâre a asociațiilor 
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5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

ADI ”Oltenia” (structură asociativă formată din CJ 
și UAT din județ) 

6. Obiectivele proiectului Proiectul își propune să contribuie la 
îmbunătățirea serviciilor publice de apă și 
canalizare, prin: 

- asigurarea serviciilor de apă și canalizare la 
prețuri accesibile; 

- asigurarea calității corespunzătoare a apei 
potabile distribuite populației; 

- îmbunătățirea calității cursurilor de apă 
din județ; 

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 6 ”Protecția mediului 
și promovarea utilizării eficiente a resurselor”,  din 
Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. IV 
din Acordul de Parteneriat ”Resursele” și în Axa 
Prioritară nr. 3 din POIM 2014-2020 ”Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiții de 
management eficient al resurselor”, Obiectivul 
specific nr. 3.2. ”Creșterea nivelului de colectare și 
epurare a apelor uzate, precum și a gradului de 
asigurare a alimentării cu apă potabilă a 
populației”.  
 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională a regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, în PATJ Dolj, în Master Plan-
ul Județean pentru Apă și Canalizare, precum și în 
Ghidul de Investiții pentru Drumuri Comunale și 
Infrastructură Socială elaborat de Banca Mondială 
și MDRAP.    

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 2.1. 
și Măsurii 2.1.1. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor realizate 
în extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă 
și apă-uzată din județul Dolj, realizate în perioada 
2007-2013, cu sprijinul POS MEDIU, care au 
constat in lucrări de alimentare cu apă, canalizare 
și epurare în următoarele localități din județul Dolj: 
Băilești, Bechet, Calafat, Ciupercenii Vechi, Călărași, 
Craiova, Dăbuleni, Filiași,  Poiana Mare și Segarcea. 
La acestea s-au adăugat proiecte individuale 
finanțate în diferite localități din județ prin PNDR, 
PNDL sau AFM.  
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Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Extinderea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Dolj (pentru alte UAT decât 
cele cuprinse în prioritățile finanțabile din 
POIM 2014-2020); 

- Extinderea infrastructurii de distribuție a 
gazelor naturale și realizarea conductei 
Craiova-Calafat; 

- Finalizarea și completarea sistemului de 
management integrat al deșeurilor din 
județul Dolj; 

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Deși infrastructura de alimentare cu apă potabilă 
și de canalizare și epurare a apelor uzate de la 
nivelul județului Dolj s-a extins semnificativ atât în 
mediul urban, cât și rural, ca urmare a investițiilor 
realizate cu fonduri europene, de la bugetul de 
stat sau bugete locale, circa 30 de comune cu 
peste 2.000 de locuitori nu beneficiază încă de 
sisteme centralizate de alimentare cu apă și/sau 
canalizare și epurare a apelor uzate, existând un 
risc de pre infringement din partea Comisiei 
Europene la orizontul anului 2018. Chiar și în 
localitățile în care rețelele de apă și canalizare au 
fost extinse, numărul locuințelor 
branșate/racordate rămâne scăzut, din cauza 
costurilor ridicate pentru populație.  
 
La nivel județean există o asociație de dezvoltare 
intercomunitară și un operator regional de servicii 
de apă-canal, cu 102 UAT membre, principalul 
vector pentru atragerea de fonduri europene din 
POS MEDIU 2007-2013, respectiv POIM 2014-
2020. Pentru perioada 2014-2020, a fost elaborat 
un Master Plan județean de apă și apă uzată, fiind 
vizate investiții de peste 300 de mil. euro, atât în 
infrastructura din mediul urban, cât și din cel rural.  
 
Una dintre investițiile prioritare la nivel județean 
este asigurarea aducțiunii de apă Izvârna-Craiova, 
în condițiile în care apele subterane din partea de 
nord a Doljului sunt poluate de sondele de 
extracție a hidrocarburilor; 

12. Grupul țintă al proiectului Turiștii și vizitatorii din județ, personalul de 
specialitate din domeniul cultural 

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarele 
activități: 
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- extinderea de stații de epurare a apelor 
uzate: Cerăt, Bechet și Rast; 

- construcția de noi stații de epurare a 
apelor uzate pe clustere: Almăj – Coțofenii 
din Față – cu deversare în râul Jiu; 
Coțofenii din Dos – Scăești  - cu deversare 
în Jiu; Mischii – Ghercești – Pielești – cu 
deversare în râul Teslui; 

- extindere rețele de apă și canalizare în 
localitățile: Craiova, Calafat, Sadova, 
Maglavit, Ostroveni, Poiana Mare, Piscu 
Vechi, Cerăt, Malu Mare, Bucovăț, 
Ciupercenii Noi, Ghercești, Rast, Cârcea, 
Pielești, Mischii, Almăj, Coțofenii din Față, 
Coțofenii din Dos, Scăești, Lipovu, Bechet; 

- realizarea firului II al aducțiunii de apă 
Izvârna.  

14. Impactul estimat al proiectului - creșterea numărului de locuitori conectați 
la rețeaua centralizată de apă și canalizare; 

- îmbunătățirea calității cursurilor de apă 
din județ; 

- îmbunătățirea stării de sănătate a 
populației; 

- reducerea volumului de ape uzate 
neepurate sau insuficient epurate.  

15. Bugetul estimativ  315 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POIM 2014-2020 
Contribuția UAT-urilor asociate în ADI  

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Fazarea investițiilor aferente sistemului de 
management integrat al deșeurilor și extinderea 
acestuia 

2. Localizarea  proiectului Județul Dolj 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Master Plan elaborat, investiții în derulare 
începute cu finanțare POS MEDIU 2007-2013 

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

ADI ”EcoDolj” (structură asociativă formată din CJ 
și UAT din județ) 

6. Obiectivele proiectului Proiectul își propune să contribuie la 
implementarea unui sistem de management 
integrat al deșeurilor în conformitate cu 
standardele UE, în vederea reducerii impactului 
acestora asupra sănătății cetățenilor și a mediului, 
prin: 
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- prevenirea generării de deșeuri, prin 
promovarea compostării individuale și 
creșterea gradului de conștientizare 
publică; 

- creșterea gradului de acoperire a 
serviciilor de salubritate; 

- conformarea la directivele europene 
referitoare la depozitare și ambalaje, 
precum și la legislația națională în 
domeniu; 

- reducerea cantității de deșeuri ce urmează 
a fi depozitate; 

- protecția mediului și a sănătății umane. 

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 6 ”Protecția mediului 
și promovarea utilizării eficiente a resurselor”,  din 
Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. IV 
din Acordul de Parteneriat ”Resursele” și în Axa 
Prioritară nr. 3 din POIM 2014-2020 ”Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiții de 
management eficient al resurselor”, Obiectivul 
specific nr. 3.1. ”Reducerea numărului depozitelor 
neconforme și creșterea gradului de pregătire 
pentru reciclare a deșeurilor din România”.  
 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională a regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, în PATJ Dolj și în Master Plan-
ul Județean pentru Managementul Deșeurilor.   

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 2.1. 
și Măsurii 2.1.2. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor începute 
în sistemul de management integrat al deșeurilor 
din județul Dolj, în perioada 2007-2013, cu 
sprijinul POS MEDIU, care constau in lucrări de 
construire a 4 stații de transfer al deșeurilor 
(Calafat, Dobrești, Băilești și Filiași), a 2 stații de 
compostare (Craiova și Calafat), a unei stații de 
sortare (Craiova), de achiziție de echipamente 
(containere, compostoare și autovehicule de 
colectare și transport).  
 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 
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- Extinderea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Dolj; 

- Extinderea infrastructurii de distribuție a 
gazelor naturale și realizarea conductei 
Craiova-Calafat; 

- Elaborarea și implementarea planurilor de 
management ale siturilor NATURA 2000; 

- Reabilitarea și reconversia siturilor 
brownfield; 

- Împădurirea terenurilor degradate din 
județ; 

- Executarea de lucrări împotriva 
inundațiilor. 

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

La nivel județului Dolj au fost deja închise 2 
depozite de deșeuri neconforme urbane și 309 
platforme rurale de depozitare, la care se vor 
adăuga încă 3 depozite din orașele doljene. În 
prezent, se află în curs de implementare proiectul 
de Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 
în județul Dolj, realizat cu fonduri europene, care 
va cuprinde închiderea depozitelor neconforme, 
precum și amenajarea de instalații de sortare, 
transfer și compostare a deșeurilor, 
implementarea de platforme subterane de 
containere în municipiul Craiova și achiziționarea 
de mijloace de transport. Va fi contractat un 
operator pentru colectarea și transportul 
deșeurilor din județ ̦ și administrarea stației de 
sortare și transfer Goicea, precum și un operator 
pentru administrarea instalațiilor construite în 
proiectul “Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Dolj”. În anul 2015 au fost 
achiziționate de către Consiliul Județean 
compostoare individuale pentru gospodăriile din 
mediul rural, în vederea scăderii cantității de 
deșeuri biodegradabile depozitate; 
Compostoarele au fost distribuite unităților 
administrativ-teritoriale membre ADI ECODOLJ, în 
momentul actual acestea sunt folosite de 
populație.  
 
Cu toate acestea, o parte dintre lucrările 
contractate în cadrul proiectului POS MEDIU nu 
vor putea fi finalizate până la sfârșitul anului 2015 
și vor trebui continuate cu alte resurse financiare 
în anul 2016. De asemenea, pentru ca sistemul de 
management integrat al deșeurilor din județ să 
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devină complet funcțional, sunt necesare investiții 
complementare, precum extinderea parcului de 
autovehicule utilizate pentru colectare și 
transport, continuarea măsurilor de 
conștientizare a importanței colectării selective, 
chiar și amenajarea de noi depozite de deșeuri.  

12. Grupul țintă al proiectului Cei circa 650.000 de locuitori din județul Dolj 

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarelor 
activități: 

- Finalizarea lucrărilor începute în cadrul 
proiectului POS MEDIU 2007-2013 (stații 
de transfer, compostare și sortare); 

- Extinderea parcului de autovehicule 
utilizate pentru colectarea și transportul 
deșeurilor (intră în responsabilitatea 
operatorului ce va fi desemnat); 

- Creșterea numărului de containere 
utilizate pentru colectarea deșeurilor 
(idem); 

- Închiderea și ecologizarea depozitelor 
neconforme de deșeuri încă funcționale; 

- Extinderea sistemului de colectare 
selectivă și conștientizarea populației în 
acest sens; 

- Deschiderea de noi depozite de deșeuri și 
de instalații de transfer, tratare, 
compostare etc. 

 
Necesarul de investiții va fi stabilit pe baza Master 
Planului Județean și a deciziei membrilor ADI, 
după finalizarea cu prioritate a investițiilor în curs.  

14. Impactul estimat al proiectului - creșterea numărului de locuitori care 
beneficiază de servicii de salubritate; 

- creșterea cantității de deșeuri colectate 
selectiv; 

- reducerea volumului de deșeuri generate 
și depozitate; 

- îmbunătățirea stării de sănătate a 
populației; 

- reducerea volumului de deșeuri 
depozitate necorespunzător și a poluării 
asociate acestora.  

15. Bugetul estimativ  30 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POIM 2014-2020 
Fonduri proprii ale operatorului de salubritate 
desemnat la nivel județean 
Contribuția UAT-urilor asociate în ADI  
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1. Titlul proiectului 
 

Imbunătățirea capacității de management a 
riscurilor în situații de urgență și  în domeniul 
asistenței medicale de urgență prin dotarea și 
dezvoltarea resurselor ISU Oltenia 

2. Localizarea  proiectului Județul Dolj 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișă de proiect 

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

ISU ”Oltenia” Dolj 

6. Obiectivele proiectului Proiectul își propune să contribuie la asigurarea 
unei intervenții rapide și eficiente la dezastre și 
riscuri de mediu a ISU ”Oltenia” Dolj, prin: 

- dotarea cu tehnică, mijloace și 
echipamente de intervenție moderne; 

- reducerea timpului de intervenție în caz de 
dezastre; 

- îmbunătățirea siguranței și a condițiilor de 
lucru a personalului de intervenție; 

- dezvoltarea infrastructurii de pregătire a 
personalului din domeniul situațiilor de 
urgență; 

- asigurarea interoperabilității structurilor 
județene cu atribuții în domeniul 
gestionării situațiilor de urgență.  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 5 ” Promovarea 
adaptării la schimbările climatice, prevenirea și 
gestionarea riscurilor”,  din Strategia EUROPA 
2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. IV 
din Acordul de Parteneriat ”Resursele” și în Axa 
Prioritară nr. 5 din POIM 2014-2020 ”Promovarea 
adaptării la schimbările climatice, prevenirea și 
gestionarea riscurilor”, Obiectivul specific nr. 5.2. 
”Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție 
rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de 
intervenție”.  
 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională al regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020.   
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9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 2.1. 
și Măsurii 2.1.2. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor începute 
în dezvoltarea și dotarea ISU ”Oltenia” Dolj, în 
perioada 2007-2013, respectiv: 

- ”Îmbunătățirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaționale pentru intervenție în 
situații de urgență în regiunea Sud-Vest 
Oltenia” + ”Extinderea dotării cu 
echipamente a bazelor operaționale 
pentru intervenție în situații de urgență în 
regiunea Sud-Vest Oltenia” (POR) – 
autospeciale de stins incendii, 
autospeciale CBRN, autospeciale de 
intervenție și de salvare la înălțime, 
autospeciale complexe FRAP; 

- „Sistem Transfrontalier de Alertă în caz de 
Cutremur” (PCT RO-BG) ; 

- ”Joint risk monitoring during emergencies 
in the Danube Area Border„ (PCT RO-BG).  

 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Extinderea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Dolj; 

- Finalizarea și completarea sistemului de 
management integrat al deșeurilor; 

- Reabilitarea și reconversia siturilor 
brownfield; 

- Împădurirea terenurilor degradate din 
județ; 

- Executarea de lucrări împotriva 
inundațiilor. 

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

ISU Dolj a beneficiat în ultimii ani de o 
îmbunătățire semnificativă a nivelului de dotare 
cu echipamente de intervenție, precum și de 
înființarea SMURD, ceea ce a condus la o reducere 
semnificativă a timpilor de intervenție, la salvarea 
multor bunuri materiale și vieți omenești. Cu toate 
acestea, infrastructura inspectoratului este încă 
una deficitară, existând multe echipamente a 
căror durata de funcționare normală a fost 
depășită, ce generează costuri de mentenanță 
ridicată și riscuri sporite pentru personalul de 
intervenție. Pe de altă parte, clădirile 
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inspectoratului necesită lucrări de reabilitare, iar 
infrastructura pentru pregătirea personalului este 
deficitară.  
Prin urmare, este necesară continuare eforturilor 
investiționale pentru extinderea și dotarea 
infrastructurii fixe și mobile a ISU ”Oltenia”, în 
vederea îmbunătățirii performanței acestora, mai 
ales în contextul accentuării fenomenului 
schimbărilor climatice, ce aduce cu sine și 
frecvente cazuri de vreme extremă (secetă 
asociată cu incendii, inundații, alunecări de teren 
etc.). 

12. Grupul țintă al proiectului Cei circa 650.000 de locuitori din județul Dolj, 
angajații ISU 

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarele 
activități: 

- Dotarea ISU ”Oltenia cu echipamente de 
intervenție moderne (autospeciale, 
autofreze, nave, centre mobile de 
comandă și control etc.); 

- Conservarea și reabilitarea sediului central 
al ISU ”Oltenia” din Craiova – monument 
istoric; 

- Reabilitarea termică a detașamentelor, 
secțiilor și gărzilor de intervenție din 
Craiova, Calafat, Ișalnița, Segarcea, Băilești 
și Bechet; 

- Amenajarea de poligoane de pregătire în 
domeniul situațiilor de urgență în Craiova, 
Calafat, Ișalnița și Segarcea.  

Necesarul de investiții va fi stabilit de instituție, în 
cadrul ADI constituit la nivel regional.  

14. Impactul estimat al proiectului - Reducerea timpilor de intervenție în caz de 
dezastre; 

- Creșterea eficienței intervențiilor 
(valoarea bunurilor materiale și numărul 
de vieți omenești salvate); 

- Îmbunătățirea condițiilor de lucru și a 
siguranței personalului de intervenție.   

15. Bugetul estimativ  15 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POIM 2014-2020 
Contribuția CJ Dolj  

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Realizarea de împăduriri și perdele forestiere de 
protecție în județul Dolj 
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2. Localizarea  proiectului Județul Dolj 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișă de proiect 

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj, în parteneriat cu UAT-urile din județ 

6. Obiectivele proiectului Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea 
durabilă și la prevenirea accentuării fenomenului 
schimbărilor climatice la nivelul județului Dolj, 
prin: 

- Împădurirea terenurilor degradate și 
neproductive; 

- Îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile 
publice și ONG-uri în domeniul protecției 
mediului.  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 5 ” Promovarea 
adaptării la schimbările climatice, prevenirea și 
gestionarea riscurilor”,  din Strategia EUROPA 
2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. IV 
din Acordul de Parteneriat ”Resursele”.  
 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională a regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, precum și în PATJ Dolj.   

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 2.1. 
și Măsurii 2.1.3. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor derulate 
la nivelul județului Dolj în extinderea și 
modernizarea spațiilor verzi, precum și în 
protecția patrimoniului natural, în perioada 2007-
2013, respectiv: 

- Plan de management integrat,  informare 
și conștientizare pentru ariile ROSCI0045, 
ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 ȘI 2391 
(POS MEDIU); 

- Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi 
din localitățile urbane ale județului; 

- Modernizarea Grădinii Botanice din 
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Craiova.  

Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Extinderea și modernizarea spațiilor verzi 
din localitățile județului; 

- Modernizarea Parcului Romanescu din 
Craiova; 

- Extinderea infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Dolj; 

- Finalizarea și completarea sistemului de 
management integrat al deșeurilor; 

- Reabilitarea și reconversia siturilor 
brownfield; 

- Executarea de lucrări împotriva 
inundațiilor. 

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Județul Dolj, asemenea majorității județelor de 
câmpie din partea de sud a țării, are un grad de 
împădurire de circa 3 ori mai mic decât media 
națională, vegetația naturală fiind defrișată de 
câteva secole pentru a face loc culturilor agricole. 
Lunca Dunării a fost, de asemenea, puternic 
antropizată în perioada comunistă, în același scop. 
Reducerea suprafețelor împădurite a accentuat 
fenomenul de degradare a solurilor și chiar de 
deșertificare, zona Dolj fiind cea mai expusă din 
România din acest punct de vedere. În altă ordine 
de idei, o mare parte dintre pădurile din județ 
sunt, în prezent, nepăzite și sunt adesea supuse 
furtului de lemn.  
În acest context, creșterea suprafețelor 
împădurite de la nivelul județului Dolj, prin 
reconversia terenurilor degradate și 
neproductive, este o măsură vitală pentru 
menținerea echilibrului natural și ecologic al 
zonei. Un rol important îl au și perdele de 
protecție al localităților și al căilor de comunicații, 
supuse tot mai frecvent unor fenomene meteo 
extreme, cu impact social ridicat (inundații, 
secetă, grindină, alunecări de teren etc.) 

12. Grupul țintă al proiectului Cei circa 650.000 de locuitori din județul Dolj, 
angajații ISU 

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarelor 
activități: 

- identificarea și punerea la dispoziție de 
către UAT din județ a terenurilor 
neproductive și degradate propice pentru 
împădurire; 
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- realizarea împăduririlor din fondurile CJ 
Dolj sau AFM, cu sprijinul ONG-urilor din 
domeniul mediului; 

- monitorizarea terenurilor împădurite de 
către reprezentanții UAT-urilor 

 

14. Impactul estimat al proiectului - Reducerea amplificării fenomenelor de 
schimbări climatice și meteo extreme; 

- Îmbunătățirea calității aerului; 
- Reducerea suprafeței de terenuri 

degradate și neproductive 

15. Bugetul estimativ  3 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale AFM 
Bugetul CJ Dolj 
Fonduri private ale ONG-urilor din domeniul 
mediului  

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Reabilitarea termică a clădirilor publice din 
proprietatea/administrarea CJ Dolj și a 
instituțiilor subordonate, inclusiv a instalațiilor 
de încălzire, cu utilizarea resurselor de energie 
regenerabilă 

2. Localizarea  proiectului Județul Dolj 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișă de proiect, există pentru unele obiective 
documentații tehnico-economice elaborate 

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj / Instituțiile subordonate CJ Dolj (UMS, 
Spitalul ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, 
Spitalul Clinic Județean de Urgență, Centrul pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, 
DGASPC, Liceul Tehnologic Special ”Beethoven” 

6. Obiectivele proiectului Proiectul își propune să contribuie la crearea și 
menținerea locurilor de muncă, precum la 
promovarea coeziunii sociale în județul Dolj, prin 
sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a 
clădirilor publice. 
Obiective specifice: 

- Creșterea calității condițiilor de lucru ale 
personalului din unitățile subordonate CJ și 
a confortului cetățenilor deserviți de 
acestea; 

- Protejarea mediului înconjurător prin 
creșterea eficienței energetice a clădirilor 
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publice; 
- Impulsionarea creșterii și dezvoltării 

construcțiilor și domeniilor conexe.   

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 4 ”Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
CO2 în toate sectoarele”,  din Strategia EUROPA 
2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. IV 
din Acordul de Parteneriat ”Resursele”, respectiv  
în Axa Prioritară nr. 3 din POR 2007-2013 
”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții nr. 3.1. 
”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice și în sectorul locuințelor”.  
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională a regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, precum și în PATJ Dolj.   

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 2.1. 
și Măsurii 2.1.3. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor derulate 
la nivelul județului Dolj în domeniul eficienței 
energetice, în perioada 2007-2013, respectiv: 

- Eficiență energetică prin facilități de 
finanțare pentru creșterea economică a 
municipiului Craiova (POR 2007-2013); 

- Implementarea sistemului ESCO la 46 de 
grădinițe, 23 de școli, 24 de licee și la un 
spital din municipiul Craiova (Programul 
Pilot de Eficiență Energetică al BERD); 

- Reabilitare termică Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Craiova (bugetul CJ Dolj). 

Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Reabilitarea termică a blocurilor de 
locuințe din județul Dolj, inclusiv utilizarea 
resurselor de energie regenerabilă; 

- Modernizarea și creșterea eficienței 
energetice a sistemelor de iluminat public 
din județul Dolj 

- Construcția conductei de transport a 
gazelor naturale Craiova-Calafat și 
extinderea sistemelor de distribuție a 
acestora; 
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- Construcția de unități de producere a 
energiei din resurse regenerabile în județul 
Dolj; 

- Reabilitarea și modernizarea rețelei de 
distribuție a energiei termice din 
municipiul Craiova; 

- Reabilitarea și modernizarea rețelei de 
distribuție a energiei electrice din județul 
Dolj.  

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Peste 70% dintre clădirile publice și de locuit din 
județul Dolj sunt realizate din materiale ineficiente 
energetic (cel mai adesea prefabricate din beton 
armat) și nu au fost reabilitate termic, ceea ce 
generează emisii semnificative de CO2, costuri 
ridicate cu asigurarea energiei și disconfort termic 
pentru locatari și personalul care activează în 
cadrul acestora. În altă ordine de idei, deși județul 
Dolj are un potențial extrem de însemnat pentru 
producerea energiei din resurse regenerabile (mai 
ales energie fotovoltaică), puține localități dispun 
de parcuri solare proprii, care să asigure 
alimentarea clădirilor publice, sau de panouri 
instalate pe acestea.  
 
În acest context, proiectul își propune să 
contribuie la reabilitarea termică a clădirilor 
publice din proprietatea CJ și a instituțiilor 
subordonate acestuia, inclusiv asigurarea parțială 
a necesarului de energie din resurse regenerabile.  

12. Grupul țintă al proiectului Personalul din instituțiile publice, CJ și instituțiile 
subordonate acestuia.  

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarele 
activități: 

- Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei 
clădirii, șarpantelor și învelitorilor, inclusiv 
măsuri de consolidare a clădirii; 

- Reabilitarea și modernizarea instalațiilor 
pentru prepararea și transportul agentului 
termic, a apei calde menajere și a 
sistemelor de ventilare și climatizare, 
inclusiv sisteme de răcire pasivă, 
achiziționarea și instalarea 
echipamentelor aferente și racordarea la 
sistemele de încălzire centralizată (dacă 
există); 
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- Utilizarea surselor regenerabile de energie 
pentru asigurarea energiei termice și 
prepararea apei calde de consum; 

- Implementarea sistemelor de 
management energetic pentru creșterea 
eficienței energetice și monitorizarea 
consumurilor; 

- Înlocuirea corpurilor de iluminat 
fluorescent și incandescent cu unele cu 
eficiență energetică ridicată; 

- Înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice.  
Clădirile vizate de proiect sunt, spre exemplu: 

 UMS Brabova, Plenița, Cetate, 
Amărăștii de Jos; 

 Spitalul Orășenesc ”Așezămintele 
Brâncovenești” Dăbuleni; 

 Sediul IML Craiova; 

 Liceul Tehnologic Special ”Beethoven”; 

 SCJU Craiova; 

 Centrul pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale; 

 Centrele DGASPC.  

14. Impactul estimat al proiectului - Creșterea confortului termic; 
- Reducerea consumurilor energetice și a 

costurilor cu asigurarea necesarului de 
energie; 

- Reducerea emisiilor de CO2; 
- Crearea de noi locuri de muncă; 
- Îmbunătățirea aspectului estetic al 

clădirilor.  

15. Bugetul estimativ  10 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POR 2014-2020 
Contribuție proprie  
PPP (ESCO) 

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Construcția Spitalului Regional de Urgență 
Craiova 

2. Localizarea  proiectului Craiova 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișă de proiect, există unele documentații tehnico-
economice elaborate în anul 2008 ce trebuie 
revizuite 

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

Ministerul Sănătății în parteneriat cu CJ Dolj 
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6. Obiectivele proiectului Proiectul își propune să contribuie la creșterea 
calității serviciilor medicale de urgență furnizate în 
regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și în 
județul Dolj. 
 
Obiective specifice: 

- Construcția unui spital regional de urgență 
la standarde europene, cu rol de deservire 
regională; 

- Dotarea unității medicale cu echipamente 
și aparatură medicală de ultimă generație; 

- Creșterea speranței de viață a populației; 
- Atragerea de noi medici specialiști și 

menținerea celor existenți, prin oferirea de 
condiții de lucru îmbunătățite.  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 9 ”Promovarea 
incluziunii sociale și combaterea sărăciei”,  din 
Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. II 
din Acordul de Parteneriat ”Oamenii și 
Societatea”, respectiv  în Axa Prioritară nr. 8 din 
POR 2007-2013 ”Dezvoltarea infrastructurii 
sociale și sanitare”, Prioritatea de investiții nr. 8.1. 
”Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum 
și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul 
specific ” Îmbunătățirea calității și a  eficienței 
îngrijirii spitalicești de urgență”.  
 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională a regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, în Strategia Națională de 
Sănătate 2014-2020, în POR 2014-2020, precum și 
în PATJ Dolj.   

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 3.1. 
și Măsurii 3.1.1. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 

Proiectul vine în completarea investițiilor derulate 
la nivelul județului Dolj în domeniul infrastructurii 
sanitare, în perioada 2007-2013, respectiv: 
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Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

- Extindere Spital Clinic Județean de Urgență 
(SCJU) Craiova – Cardiologie 
Intervențională și Chirurgie 
Cardiovasculară; 

- Modernizarea și extinderea Unității de 
Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Craiova; 

- Amenajarea punctului de operare 
aeromedicală SMURD de la Aeroportul 
Internațional Craiova; 

- Reabilitarea Ambulatoriului SCJU Craiova; 
- Modernizarea și dotarea Spitalului 

Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” 
Dăbuleni și a unităților medico-sociale din 
subordine; 

- Etc.  
 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Reabilitarea, consolidarea și dotarea SCJU 
Craiova; 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
ambulatoriilor integrate ale spitalelor 
municipale și orășenești; 

- Reabilitarea modernizarea și dotarea 
Spitalului de Neuropsihiatrie Poiana Mare; 

- Extinderea, modernizarea și dotarea 
unităților medico-sociale; 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
dispensarelor/cabinetelor medicale, a 
centrelor de permanență medicală și a 
punctelor de recoltare a analizelor 
medicale din mediul rural.   

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Unitățile spitalicești din județul Dolj joacă deja un 
rol de deservire cu anumite specialități a întregii 
populații a regiunii Sud-Vest Oltenia, în număr de 
peste 2 mil. de persoane. În pofida investițiilor 
substanțiale susținute de la bugetul CJ și al UAT, 
acestea au o capacitate insuficientă, o dotare 
preponderent învechită și se confruntă cu un 
deficit de personal medical, astfel încât unele 
urgențe grave trebuie dirijate către alte unități 
specializate din țară, mai ales din București.  
În acest context, se impune construcția unui nou 
spital regional de urgență, cu o arie de deservire 
regională și o adresabilitate de circa 2 mil. de 
persoane, urmând să dispună de circa 800-1000 
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de paturi, peste 30 de secții medicale și un heliport 
propriu.  

12. Grupul țintă al proiectului Circa 2 milioane de locuitori din regiunea Sud-Vest 
Oltenia, personalul medical  

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarelor 
activități: 

- Stabilirea locației și actualizarea 
documentațiilor tehnico-economice; 

- Construcția unui spital regional de urgență 
cu o capacitate de circa 800-1000 de paturi 
și peste 30 de secții medicale; 

- Construcția de facilități conexe spitalului 
(locuințe pentru medici, spații de training 
și cercetare, zonă comercială, parcare, 
acces auto, heliport etc.); 

- Dotarea spitalului cu echipamente și 
aparatură medicală.   

14. Impactul estimat al proiectului - Creșterea speranței de viață a populației; 
- Atragerea de noi medici specializați și 

reducerea fenomenului de ”brain-drain”; 
- Acces la echipamente, aparatură și terapii 

de ultimă generație; 
- Reducerea timpilor de intervenție 

medicală în cazuri de urgență. 

15. Bugetul estimativ  120 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POR 2014-2020 
Fondurile proprii ale CJ Dolj 

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Reabilitarea, conservarea și dotarea Spitalului 
Județean de Urgență Craiova 

2. Localizarea  proiectului Craiova 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Documentații tehnico-economice elaborate  

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj în parteneriat cu SCJU Craiova 

6. Obiectivele proiectului Proiectul își propune să contribuie la creșterea 
calității serviciilor medicale furnizate în județul 
Dolj, prin realizarea de investiții în infrastructura 
sanitară existentă.  
 
Obiective specifice: 

- Reabilitarea SCJU Craiova, cea mai 
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importantă unitate medicală din județul 
Dolj; 

- Dotarea unității medicale cu echipamente 
și aparatură medicală de ultimă generație; 

- Îmbunătățirea serviciilor medicale de 
urgență, prin extinderea și dotarea UPU; 

- Creșterea speranței de viață a populației; 
- Atragerea de noi medici specialiști și 

menținerea celor existenți, prin oferirea de 
condiții de lucru îmbunătățite.  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 9 ”Promovarea 
incluziunii sociale și combaterea sărăciei”,  din 
Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. II 
din Acordul de Parteneriat ”Oamenii și 
Societatea”, respectiv  în Axa Prioritară nr. 8 din 
POR 2007-2013 ”Dezvoltarea infrastructurii 
sociale și sanitare”, Prioritatea de investiții nr. 8.1. 
”Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate, promovând 
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum 
și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul 
specific ” Îmbunătățirea calității și a  eficienței 
îngrijirii spitalicești de urgență”.  
 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională al regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, precum și în PATJ Dolj.   

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 3.1. 
și Măsurii 3.1.1. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor derulate 
la nivelul județului Dolj în domeniul infrastructurii 
sanitare, în perioada 2007-2013, respectiv: 

- Extindere Spital Clinic Județean de Urgență 
(SCJU) Craiova – Cardiologie 
Intervențională și Chirurgie 
Cardiovasculară; 

- Modernizarea și extinderea Unității de 
Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Craiova; 
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- Amenajarea punctului de operare 
aeromedicală SMURD de la Aeroportul 
Internațional Craiova; 

- Reabilitarea Ambulatoriului SCJU Craiova; 
- Modernizarea și dotarea Spitalului 

Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” 
Dăbuleni și a unităților medico-sociale din 
subordine; 

- Etc.  
 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Construcția Spitalului Regional de Urgență 
Craiova; 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
ambulatoriilor integrate ale spitalelor 
municipale și orășenești; 

- Reabilitarea modernizarea și dotarea 
Spitalului de Neuropsihiatrie Poiana Mare; 

- Extinderea, modernizarea și dotarea 
unităților medico-sociale; 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
dispensarelor/cabinetelor medicale, a 
centrelor de permanență medicală și a 
punctelor de recoltare a analizelor 
medicale din mediul rural.   

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Spitalul Clinic Județean de Urgență este cea mai 
mare și mai complexă unitate medicală din județul 
Dolj și din regiunea Sud-Vest Oltenia, dispunând 
de unele secții unice, cu adresabilitate foarte 
ridicată.  Aceasta dispune de 31 de secții, 27 de 
specialități medicale, 1.398 de paturi și 
înregistrează peste 60.000 de internări anual, la 
care se adaugă peste 150.000 de consultații, mare 
parte urgențe primite în UPU. În prezent, spitalul 
este încadrat în categoria a II-a de unități medicale 
cu paturi.  
 
Consiliul Județean Dolj a investit sume 
considerabile în extinderea, modernizarea și 
dotarea spitalului, însă acesta continuă să 
înregistreze deficiențe în ceea ce privește 
capacitatea de procesare a cazurilor de urgență, 
dotarea cu aparatură și echipamente medicale 
moderne, deficitul de personal medical, starea 
fizică și capacitatea redusă a unor secții cu un 
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număr important de pacienți, precum cea de 
oncologie sau cea de dermatologie.  
 
În acest context, proiectul își propune să 
contribuie la extinderea, modernizarea și dotarea 
acestei unități medicale, în vederea furnizării de 
servicii medicale de calitate pentru toți pacienții 
săi.  

12. Grupul țintă al proiectului Circa 650.000 de locuitori din județul Dolj, 
personalul medical  

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarelor 
activități*: 

- Reabilitarea și conservarea SCJU Craiova 
(desfacere finisaje, desfacere instalații, 
consolidare prin cămășuire a stâlpilor și 
grinzilor, refacere finisaje, refacere 
instalații, consolidarea sistemului de 
fundare); 

- Reparații capitale și extindere la Clinicile 
de Oncologie și Dermatologie ale SCJU 
(reabilitare termică – pereți, fațade, 
terasă, planșeu subsol; reparații – 
recompartimentare, pardoseli, înlocuire 
tâmplărie; reparații și înlocuiri de rețele; 
realizarea de noi instalații de climatizare, 
oxigen, gaze medicale, curenți slabi, 
contorizare; alei pietonale și carosabile; 
amenajare peisagistică incintă; iluminat 
arhitectural și ambiental; totem luminos; 
extindere corp A și B, cu asigurarea 
utilităților); 

- Modernizare și extindere UPU 
(modernizare și reabilitare funcțională 
spații existente, extindere funcțiuni și 
legături funcționale cu construcțiile 
existente, executare finisaje, instalații, 
lifturi etc.); 

- Dotarea cu echipamente și aparatură 
medicală a SCJU și a UPU din cadrul 
acestuia. 

14. Impactul estimat al proiectului - Creșterea speranței de viață a populației; 
- Atragerea de noi medici specializați și 

reducerea fenomenului de ”brain-drain”; 
- Acces la echipamente, aparatură și terapii 

de ultimă generație; 
- Reducerea timpilor de intervenție 

medicală în cazuri de urgență. 
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15. Bugetul estimativ  50 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POR 2014-2020 
Fondurile proprii ale CJ Dolj 

*Fiecare dintre obiectivele de investiţii menţionate va face obiectul unor documentaţii 
tehnico-economice și a unor cereri de finanţare (după caz) individuale, funcţie de 
cerinţele programelor de finanţare.  
 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Ambulatoriului Integrat al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Leamna, al Spitalului 
Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” 
Dăbuleni,  al Ambulatoriului Integrat și al 
Ambulatoriului de Specialitate pentru Sportivi al 
Spitalului Județean de Urgență Craiova* 

2. Localizarea  proiectului Craiova, Dăbuleni, Bucovăț 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișe de proiect  

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj în parteneriat cu SCJU Craiova, Spitalul de 
Pnuemoftiziologie Leamna și Spitalul Orășenesc 
”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni 

6. Obiectivele proiectului Proiectul își propune să contribuie la creșterea 
calității serviciilor medicale furnizate în județul 
Dolj, prin realizarea de investiții în infrastructura 
sanitară existentă.  
Obiective specifice: 

- Creșterea ponderii tratamentelor 
medicale furnizate în ambulatorii, în 
detrimentul spitalizării; 

- Dotarea ambulatoriilor integrate cu 
echipamente și aparatură medicală de 
ultimă generație; 

- Creșterea speranței de viață a populației; 
- Atragerea de noi medici specialiști și 

menținerea celor existenți, prin oferirea de 
condiții de lucru îmbunătățite.  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 9 ”Promovarea 
incluziunii sociale și combaterea sărăciei”,  din 
Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. II 
din Acordul de Parteneriat ”Oamenii și 
Societatea”, respectiv  în Axa Prioritară nr. 8 din 
POR 2007-2013 ”Dezvoltarea infrastructurii 
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investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

sociale și sanitare”, Prioritatea de investiții nr. 8.1. 
”Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum 
și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul 
specific ” Îmbunătățirea calității și a  eficienței 
îngrijirii spitalicești de urgență”.  
 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională al regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, precum și în PATJ Dolj.   

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 3.1. 
și Măsurii 3.1.1. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor derulate 
la nivelul județului Dolj în domeniul infrastructurii 
sanitare, în perioada 2007-2013, respectiv: 

- Extindere Spital Clinic Județean de Urgență 
(SCJU) Craiova – Cardiologie 
Intervențională și Chirurgie 
Cardiovasculară; 

- Modernizarea și extinderea Unității de 
Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Craiova; 

- Amenajarea punctului de operare 
aeromedicală SMURD de la Aeroportul 
Internațional Craiova; 

- Reabilitarea Ambulatoriului SCJU Craiova; 
- Modernizarea și dotarea Spitalului 

Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” 
Dăbuleni și a unităților medico-sociale din 
subordine; 

- Etc.  
 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Construcția Spitalului Regional de Urgență 
Craiova; 

- Reabilitarea, extinderea, conservarea și 
dotarea SCJU Craiova, inclusiv a UPU; 

- Reabilitarea modernizarea și dotarea 
Spitalului de Neuropsihiatrie Poiana Mare; 
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- Extinderea, modernizarea și dotarea 
unităților medico-sociale; 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
dispensarelor/cabinetelor medicale, a 
centrelor de permanență medicală și a 
punctelor de recoltare a analizelor 
medicale din mediul rural.   

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

În ultimii 10 ani, ponderea tratamentelor în sistem 
ambulatoriu a crescut semnificativ, în defavoarea 
spitalizării, cu avantaje multiple atât pentru 
pacient, cât și pentru sistemul medical. Cu toate 
acestea, ambulatoriile integrate spitalelor din 
subordinea CJ Dolj se află într-o stare de uzură 
fizică și morală care nu le permite furnizarea de 
servicii medicale la standarde europene, printre 
cauze numărându-se starea improprie a spațiilor, 
dotarea precară cu echipamente și aparatură 
medicală sau deficitul de medici specialiști. În plus, 
numărul persoanelor care se adresează 
cabinetelor medicale din ambulatorii depășește 
frecvent capacitatea acestora.  
 
În acest context, proiectul își propune să 
contribuie la reabilitarea, modernizarea și dotarea 
ambulatoriilor integrate ale spitalelor, în vederea 
îmbunătățirii și diversificării serviciilor medicale 
oferite, a creșterii atractivității acestora pentru 
medicii specialiști și a îmbunătățirii condițiilor de 
lucru a acestora.   

12. Grupul țintă al proiectului Circa 650.000 de locuitori din județul Dolj, 
personalul medical  

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarelor 
activități: 

- Reabilitarea, extinderea și modernizarea 
spațiilor în care funcționează cabinetele 
medicale din cadrul Ambulatoriilor 
Integrate (reabilitare termică, refacere 
fațade, amenajare spații exterioare, 
recompartimentări interioare, înlocuire 
tâmplărie, pardoseli, reabilitare instalații, 
rampe de acces și lifturi; 

- Dotarea cabinetelor cu aparatură și 
echipamente medicale de ultimă 
generație, precum și cu mobilier nou.   

Sunt vizate de acest tip de investiții următoarele 
ambulatorii: 
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- Ambulatoriul Integrat al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Leamna; 

- Ambulatoriul Integrat al Spitalului 
Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” 
Dăbuleni; 

- Ambulatoriul Integrat și al Ambulatoriul de 
Specialitate pentru Sportivi al Spitalului 
Județean de Urgență Craiova. 

14. Impactul estimat al proiectului - Creșterea speranței de viață a populației; 
- Atragerea de noi medici specializați și 

reducerea fenomenului de ”brain-drain”; 
- Acces la echipamente, aparatură și terapii 

de ultimă generație; 
- Reducerea numărului de zile de spitalizare.  

15. Bugetul estimativ  15 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POR 2014-2020 
Fondurile proprii ale CJ Dolj 

*Fiecare ambulatoriu va face obiectul unor documentaţii tehnico-economice și unei 
cereri de finanţare (după caz) individuale, funcţie de cerinţele programelor de 
finanţare 
 
 
 

1. Titlul proiectului Extinderea, modernizarea și dotarea Unităților 
Medico-Sociale din județul Dolj 

2. Localizarea  proiectului 
 

Plenița, Melinești, Bechet, Sadova, Amărăștii de 
Sus, Cetate, Brabova 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișe de proiect  

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj în parteneriat cu UMS din subordine 

6. Obiectivele proiectului Proiectul își propune să contribuie la creșterea 
calității serviciilor medicale și sociale furnizate în 
județul Dolj, prin realizarea de investiții în unitățile 
medico-sociale existente.  
Obiective specifice: 

- Creșterea calității serviciilor medico-
sociale furnizate persoanelor 
dezavantajate din județ; 

- Sporirea capacității de cazare și tratament 
a UMS din județ; 

- Atragerea de noi medici specialiști și 
menținerea celor existenți, prin oferirea de 
condiții de lucru îmbunătățite; 

- Promovarea incluziunii sociale a 
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persoanelor care provin din grupuri 
dezavantajate.  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 9 ”Promovarea 
incluziunii sociale și combaterea sărăciei”,  din 
Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. II 
din Acordul de Parteneriat ”Oamenii și 
Societatea”, respectiv  în Axa Prioritară nr. 8 din 
POR 2007-2013 ”Dezvoltarea infrastructurii 
sociale și sanitare”, Prioritatea de investiții nr. 8.1. 
”Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum 
și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul 
specific ” Îmbunătățirea calității și a  eficienței 
îngrijirii spitalicești de urgență”.  
 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională al regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, precum și în PATJ Dolj.   

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 3.1. 
și Măsurii 3.1.1. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor derulate 
la nivelul județului Dolj în domeniul infrastructurii 
sanitare și sociale, în perioada 2007-2013, 
respectiv: 

- Extindere Spital Clinic Județean de Urgență 
(SCJU) Craiova – Cardiologie 
Intervențională și Chirurgie 
Cardiovasculară; 

- Modernizarea și extinderea Unității de 
Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Craiova; 

- Amenajarea punctului de operare 
aeromedicală SMURD de la Aeroportul 
Internațional Craiova; 

- Reabilitarea Ambulatoriului SCJU Craiova; 
- Modernizarea și dotarea Spitalului 

Orășenesc ”Așezămintele Brâncovenești” 
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Dăbuleni și a unităților medico-sociale din 
subordine (inclusiv asigurarea necesarului 
de energie al acestora cu panouri solare și 
pompe de căldură – fonduri 
guvernamentale); 

- Centrul Social pentru Persoane Vârstnice 
”Renașterea” (POR 2007-2013); 

- Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice 
”Mitropolit Firmilian” (POR 2007-2013); 

- Etc.  
 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Construcția Spitalului Regional de Urgență 
Craiova; 

- Reabilitarea, extinderea, conservarea și 
dotarea SCJU Craiova, inclusiv a UPU; 

- Reabilitarea modernizarea și dotarea 
Spitalului de Neuropsihiatrie Poiana Mare; 

- Extinderea, modernizarea și dotarea 
ambulatoriilor integrate spitalelor; 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
dispensarelor/cabinetelor medicale, a 
centrelor de permanență medicală și a 
punctelor de recoltare a analizelor 
medicale din mediul rural; 

- Extinderea, reabilitarea, modernizarea și 
dotarea centrelor sociale din subordinea 
DGASPC Dolj; 

- Construcția de locuințe sociale; 
- Înființarea de noi centre rezidențiale și de 

servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
vârstnici.  

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Județul Dolj se caracterizează printr-o pondere 
foarte ridicată populației vârstnice, care 
reprezintă circa 25% din populația totală, procent 
care ajunge la peste 30% în zonele rurale. Multe 
dintre persoanele vârstnice sunt singure și suferă 
de boli cronice, fiind dependente de sprijinul altor 
persoane și având venituri foarte reduse. În acest 
context, nu au acces la servicii medicale și de 
asistență socială în regim privat. Pentru acestea 
serviciile medicale, de găzduire temporară, de 
informare și consiliere furnizate de unitățile 
medico-sociale din județ.  
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Consiliul Județean Dolj a investit continuu în 
unitățile medico-sociale din subordinea sa, însă 
acestea au o capacitate insuficientă (doar 300 de 
locuri la peste 200.000 de potențiali beneficiari), 
se confruntă cu un deficit de personal medical și 
au o dotare precară cu aparatură și echipamente 
medicale.  
 
În acest context, proiectul își propune continuarea 
investițiilor în unitățile medico-sociale din 
subordinea CJ Dolj, în vederea creșterii capacității 
acestora și sporirii calității actului medico-social 
furnizat beneficiarilor.  

12. Grupul țintă al proiectului Circa 200.000 de locuitori cu vârsta de peste 60 de 
ani din județul Dolj, personalul medical  

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarelor 
activități: 

- Reabilitarea, extinderea și modernizarea 
spațiilor în care funcționează unitățile 
medico-sociale (reabilitare termică, 
refacere fațade, amenajare spații 
exterioare, recompartimentări interioare, 
înlocuire tâmplărie, pardoseli, reabilitare 
instalații, rampe de acces și lifturi – după 
caz); 

- Dotarea unităților medico-sociale cu 
aparatură și echipamente medicale de 
ultimă generație, precum și cu mobilier 
nou.   

14. Impactul estimat al proiectului - Creșterea speranței de viață a populației; 
- Atragerea de noi medici specializați și 

reducerea fenomenului de ”brain-drain”; 
- Sporirea numărului de beneficiari care 

apelează la serviciile unităților medico-
sociale; 

- Acces la echipamente, aparatură și terapii 
de ultimă generație; 

- Reducerea numărului de zile de spitalizare.  

15. Bugetul estimativ  5 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POR 2014-2020 
Fondurile proprii ale CJ Dolj 

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 
unităților de învățământ preuniversitar special 
din subordinea CJ Dolj 
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2. Localizarea  proiectului Craiova 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișe de proiect  

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj în parteneriat cu instituțiile de învățământ 
din subordine 

6. Obiectivele proiectului Proiectul își propune să contribuie la creșterea 
calității serviciilor educaționale furnizate în 
județul Dolj, prin realizarea de investiții în școlile și 
liceele speciale existente.  
 
Obiective specifice: 

- Creșterea calității serviciilor educaționale 
furnizate elevilor cu nevoi speciale din 
județ; 

- Îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru 
personalul didactic și auxiliar; 

- Promovarea incluziunii sociale a copiilor și 
tinerilor care provin din grupuri 
dezavantajate.  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 10 ”Investirea în 
educație, competențe și învățare pe tot parcursul 
vieții”,  din Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. II 
din Acordul de Parteneriat ”Oamenii și 
Societatea”, respectiv  în Axa Prioritară nr. 10 din 
POR 2007-2013 ” Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale”, Prioritatea de investiții nr. 10.1. ” 
Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în 
formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare”, Obiectivul specific ” Creșterea gradului 
de participare la nivelul educației timpurii și 
învățământului obligatoriu, în special pentru copii 
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”.  
 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională al regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, precum și în PATJ Dolj.   

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 3.1. 
și Măsurii 3.1.2. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 
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10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor derulate 
la nivelul județului Dolj în domeniul infrastructurii 
educaționale, în perioada 2007-2013, cu sprijinul 
POR, respectiv: 

- Reabilitarea și modernizarea Colegiului 
Național ”Elena Cuza” Craiova; 

- Reabilitare Campus Universitar Complex 
”Mecanica” Craiova; 

- Campus Școlar Bechet; 
- Extindere și reabilitare școli în comunele 

Bucovăț, Piscu Vechi, Bistreț, Teslui și în 
orașul Segarcea 

- Etc.  
 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Construcția de noi creșe și grădinițe; 
- Extinderea, reabilitarea, modernizarea și 

dotarea unităților de învățământ 
preuniversitar; 

- Derularea de programe de formare 
profesională continuă în vederea adaptării 
la cerințele forței de muncă.  

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Cele două școli și liceul tehnologic special din 
subordinea Consiliului Județean Dolj sunt 
singurele din județ care se adresează copiilor și 
tinerilor cu nevoi speciale (deficiențe de auz, de 
văz etc.). În cadrul lor studiază în prezent aproape 
400 de elevi, în creștere cu peste 80% față de anul 
2007. Prin prisma grupului țintă căruia i se 
adresează aceste unități de învățământ necesită 
facilități speciale, însă starea lor fizică și dotările 
de care dispun în prezent nu permite furnizarea 
unor servicii educaționale la cele mai înalte 
standarde.  
 
În acest context, proiectul își propune să 
contribuie la creșterea calității serviciilor 
educaționale furnizate copiilor și tinerilor cu nevoi 
speciale în județ, prin reabilitarea, extinderea, 
modernizarea și dotarea celor 3 unități de 
învățământ special.   

12. Grupul țintă al proiectului Circa 400 de elevi care studiază în unitățile de 
învățământ special și 150 de cadre didactice și 
personal auxiliar  

http://www.cjdolj.ro/


                                                                                                                             

 

435 

Consiliul Județean Dolj 
www.cjdolj.ro 

 
 

 

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarelor 
activități: 

- Reabilitarea, extinderea și modernizarea 
spațiilor în care funcționează unitățile de 
învățământ special (reabilitare termică, 
refacere fațade, amenajare spații 
exterioare, recompartimentări interioare, 
înlocuire tâmplărie, pardoseli, reabilitare 
instalații, rampe de acces și lifturi – după 
caz); 

- Dotarea unităților de învățământ cu 
aparatură și echipamente de ultimă 
generație pentru cabinete și laboratoare, 
cu mobilier nou, cu tehnică de calcul și cu 
materiale didactice. 

Sunt vizate de acest tip de investiții următoarele 
unități educaționale: 
- Școala Specială ”Sf. Vasile”; 
- Școala Specială ”Sf.Mina”; 
- Liceul Tehnologic Special ”Beethoven”. 

14. Impactul estimat al proiectului - Îmbunătățirea calității condițiilor de 
muncă ale personalului didactic și auxiliar; 

- Reducerea ratei șomajului în rândul 
absolvenților;  

- Incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu 
nevoi speciale.  

15. Bugetul estimativ  3 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POR 2014-2020 
Fondurile proprii ale CJ Dolj 

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Extinderea, modernizarea și dotarea centrelor 
sociale din subordinea DGASPC Dolj, precum și 
înființarea de noi unități de servicii sociale. 

2. Localizarea  proiectului Județul Dolj 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2020 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișe de proiect  

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

DGASPC Dolj în parteneriat cu CJ Dolj, UAT din 
județ și ONG-uri din domeniul social 

6. Obiectivele proiectului Proiectul își propune să contribuie la creșterea 
accesibilității și calității serviciilor sociale furnizate 
în județul Dolj, prin realizarea de investiții în 
centrele sociale existente și înființarea de noi 
unități.  
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Obiective specifice: 
- Creșterea calității serviciilor sociale 

furnizate persoanelor dezavantajate din 
județ; 

- Diversificarea serviciilor sociale furnizate 
în județ și extinderea teritorială a acestora; 

- Atragerea de noi specialiști în domeniul 
serviciilor sociale și menținerea celor 
existenți, prin oferirea de condiții de lucru 
îmbunătățite; 

- Promovarea incluziunii sociale a 
persoanelor care provin din grupuri 
dezavantajate.  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 9 ”Promovarea 
incluziunii sociale și combaterea sărăciei”,  din 
Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. II 
din Acordul de Parteneriat ”Oamenii și 
Societatea”, respectiv  în Axa Prioritară nr. 8 din 
POR 2007-2013 ”Dezvoltarea infrastructurii 
sociale și sanitare”, Prioritatea de investiții nr. 8.1. 
”Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale 
care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum 
și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul 
specific ”Îmbunătățirea calității și a  eficienței 
îngrijirii spitalicești de urgență”.  
 
Proiectul este cuprins în Planul de Dezvoltare 
Regională al regiunii Sud Vest Oltenia pentru 
perioada 2014-2020, precum și în PATJ Dolj.   

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 3.1. 
și Măsurii 3.1.3. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea investițiilor derulate 
la nivelul județului Dolj în domeniul infrastructurii 
sociale, în perioada 2007-2013, respectiv: 

- Centrul Social pentru Persoane Vârstnice 
”Renașterea” (POR 2007-2013); 

- Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice 
”Mitropolit Firmilian” (POR 2007-2013); 
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- Centrul social multifuncțional ”Best-Life”; 
- Reabilitarea căminului internat Malu Mare 

și transformarea lui în centru social; 
- Modernizarea, dezvoltarea și echiparea 

modulului ”Sf. Maria”; 
- Reabilitarea, extinderea și schimbarea 

destinației unei case parohiale în centru 
social; 

- Înființare Centru Social Plosca; 
- Centru social pentru copii ”Aripi de 

lumină”; 
- Etc.  

 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Extinderea, reabilitarea, modernizarea și 
dotarea centrelor sociale din subordinea 
DGASPC Dolj; 

- Construcția de locuințe sociale; 
- Înființarea de noi centre rezidențiale și de 

servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
vârstnici; 

- Înființarea de centre de zi / After-school 
pentru copii; 

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

În prezent, circa 25% din populația județului se 
află în risc de sărăcie, pondere care a crescut în 
ultimii ani, mai ales pe durata crizei economice. 
Localitățile cele mai expuse riscului de sărăcie sunt 
cele cu o populație numeroasă de etnie romă, 
precum și comunele din partea de vest, de sud și 
de est a județului, cu accesibilitate redusă și 
populație îmbătrânită. Pe de altă parte, la nivelul 
județului Dolj există un număr mare de persoane 
care beneficiază de prestații sociale (locul I la nivel 
național la numărul de beneficiari de venit minim 
garantat). • Ultimii ani au indicat o creștere a 
numărului de copii abandonați și cu părinții plecați 
la muncă în străinătate; 
Infrastructura de servicii sociale de la nivel 
județean este complexă și diversificată (servicii 
rezidențiale și de zi pentru copii și adulți), dar 
aceasta este deținută în cea mai mare parte de 
furnizori publici și nu acoperă toată cererea de 
servicii sociale din partea potențialilor beneficiari. 
La nivel județean există un deficit de centre de zi 
și de locuințe protejate, pentru care DGASPC 
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urmărește atragerea de fonduri europene în 
perioada 2014-2020; 
La nivel județean se remarcă o slabă implicare a 
sectorului non-guvernamental în furnizarea de 
servicii sociale, cu excepția Arhiepiscopiei Craiova. 
Un număr foarte mic de servicii publice de 
asistență socială sunt acreditate pentru furnizarea 
de servicii sociale. De asemenea, acestea se 
confruntă cu un deficit de personal specializat, dar 
și cu probleme de infrastructură. Parteneriatul 
public-privat în furnizarea de servicii sociale este 
slab dezvoltat la nivel județean, cu precădere în 
mediul rural.  

12. Grupul țintă al proiectului Circa 160.000 de locuitori expuși riscului de 
sărăcie și  de excluziune socială.  

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarele 
activități: 

- Reabilitarea, extinderea și modernizarea 
spațiilor în care funcționează unitățile 
sociale (reabilitare termică, refacere 
fațade, amenajare spații exterioare, 
recompartimentări interioare, înlocuire 
tâmplărie, pardoseli, reabilitare instalații, 
rampe de acces și lifturi – după caz); 

- Construcția/amenajarea de spații pentru 
înființarea de noi centre de pregătire 
pentru o viață independentă, centre de zi 
pentru copii care au săvârșit fapte penale, 
centre de plasament pentru copii cu 
handicap, centre de asistență post-
detenție, centre de asistență, consiliere și 
suport pentru copii ai căror părinți sunt 
plecați în străinătate, centre pentru 
victimele violenței domestice, case de tip 
familial, centre de îngrijire și asistență, 
centre de educație și sprijin comunitar, 
centre de zi pentru persoane vârstnice; 

- Amenajarea de facilități conexe centrelor 
sociale din subordinea DGASPC (terenuri 
de sport multifuncționale); 

- Dotarea centrelor sociale cu aparatură și 
echipamente de ultimă generație, precum 
și cu mobilier nou.   
 

Sunt avute în vedere investiții în următoarele 
centre: 
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- Extindere Complex de Servicii Comunitare 
”Vis de Copil” Craiova; 

- Mansardare și amenajare Centru de 
Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu 
Handicap ”Sf. Apostol Andrei” Craiova; 

- Extinderea Centrului de Plasament pentru 
Copilul Preșcolar cu Dizabilități 
”Prichindel” Craiova; 

- Înființare Centru de pregătire pentru o 
viață independentă Craiova; 

- Înființare Centru de zi pentru copii care au 
săvârșit fapte penale și care nu răspund 
penal Craiova; 

- Înființare Centru de plasament pentru 
copilul cu handicap Dăbuleni/Bechet; 

- Înființare centre de consiliere, asistență și 
suport pentru copiii cu părinți plecați la 
muncă în străinătate în centrele urbane 
din județ; 

- Înființare Centru de asistență post-
detenție Craiova; 

- Înființare Centru pentru victimele violenței 
domestice în Craiova; 

- Înființare Complexul de Servicii 
Comunitare ”Sf. Nicolae” Segarcea; 

- Înființare Complexul de Case de tip Familial 
Podari; 

- Înființare Centru de îngrijire și asistență 
Dăbuleni/Bechet; 

- Amenajare terenuri de sport 
multifuncționale în incinta complexurilor 
de servicii sociale ”Sf. Dumitru” Filiași, ”Sf. 
Gheorghe” Dioști și CPRU+Centrul Respiro 
Calafat; 

- Înființare centre pentru educație și sprijin 
comunitar în centrele urbane din județ; 

- Înființare Complex de Servicii pentru 
Persoane Vârstnice cu Handicap Craiova; 

- Înființarea de centre de zi pentru persoane 
vârstnice în centrele urbane din județ.  

14. Impactul estimat al proiectului - Creșterea numărului de beneficiari de 
servicii sociale; 

- Atragerea de noi specialiști în domeniul 
serviciilor sociale; 

- Extinderea gamei de servicii sociale 
furnizate beneficiarilor; 
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- Acces la echipamente, aparatură și terapii 
de ultimă generație; 

- Tranziția de la serviciile de tip rezidențial la 
cea în centre de zi și la servicii de îngrijire 
la domiciliu.  

15. Bugetul estimativ  25 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POR 2014-2020 
POCU 2014-2020 
Fondurile proprii ale CJ Dolj 
PPP cu ONG-uri din sfera serviciilor sociale 

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
Județean (PATJ) 

2. Localizarea  proiectului Județul Dolj 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2017 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișă de proiect  

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj 

6. Obiectivele proiectului Proiectul își propune să contribuie la creșterea 
capacității de planificare strategică și spațială la 
nivelul județului Dolj . 
 
Obiective specifice: 

- Actualizarea PATJ, principalul document 
de planificare teritorială de la nivel 
județean; 

- Implicarea tuturor actorilor relevanți și a 
publicului larg în procesul de actualizare a 
PATJ;  

- Armonizarea diferitelor documente de 
planificare strategică și teritorială 
(urbanistică) de la nivel județean.  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 11 ”Creșterea 
capacității instituționale și o administrație publică 
eficientă”,  din Strategia EUROPA 2020. 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. V 
din Acordul de Parteneriat ”Administrația și 
Guvernarea”, iar actualizarea PATJ este o obligație 
legală a autorităților publice locale (consilii 
județene), în conformitate cu Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 
modificările și completările anterioare.  
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alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

 

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 3.2. 
și Măsurii 3.2.1. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020. 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea documentațiilor de 
planificare strategică și spațială elaborate la nivel 
județean și local, în perioada 2007-2013, 
respectiv: 

- Actualizarea planurilor urbanistice 
generale; 

- Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană 
Durabilă pentru Polul de Creștere Craiova; 

- Elaborarea SDES a Județului Dolj pentru 
perioada 2014-2020 și a Strategiei de 
Dezvoltare a Zonei Metropolitane Craiova; 

- Elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare 
Urbană al Polului de Creștere Craiova și a 
unor centre urbane din județ; 

- Elaborarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Zonal Metropolitan Craiova.  

 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Actualizarea planurilor urbanistice 
generale și ale regulamentelor locale de 
urbanism ale UAT din județ; 

- Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală 
ale UAT din județ; 

- Elaborarea planurilor de mobilitate ale 
centrelor urbane din județ; 

- Finalizarea cadastrului general și a 
înscrierilor în cartea funciară la nivelul 
județului.  

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Dolj, 
principalul document de planificare strategică și 
teritorială de la nivel județean, care ar trebui să 
stea la baza elaborării tuturor PUG, PUZ și strategii 
de dezvoltare locală, a fost elaborat în anul 1997, 
perioada de valabilitate a acestuia expirând, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, în 
anul 2007. Pe de altă parte, în intervalul de peste 
15 ani scurs de la elaborarea acestui document, 
județul Dolj a intrat prin ample procese de 
modificare a condițiilor de mediu, economice, 
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sociale etc., care au făcut din PATJ un document 
uzat moral.  
În acest context, este necesară actualizarea 
documentului, în sensul adaptării sale la noile 
realități socio-economice și de mediu de la nivel 
județean, pentru a redeveni un instrument de 
planificare util diferitelor categorii de actori 
interesați (APL, investitori privați etc.).  

12. Grupul țintă al proiectului UAT și personalul din administrația publică locală, 
alte categorii de actori relevanți (arhitecți, 
urbaniști, investitori, operatori de rețele, 
companii private etc.).  

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea următoarele 
activități: 

- Elaborarea studiilor de fundamentare; 
- Identificarea și maparea elementelor care 

condiționează dezvoltarea (diagnostic și 
priorități) – părți scrise și desenate; 

- Elaborarea strategiei de dezvoltare (planul 
de măsuri, pe termen scurt, mediu și lung) 
– părți scrise și desenate; 

- Consultarea tuturor actorilor relevanți și a 
publicului larg; 

- Obținerea avizelor de la diferitele instituții 
cu atribuții în acest sens.  

14. Impactul estimat al proiectului - Îmbunătățirea planificării spațiale și 
strategice la nivel județean; 

- Armonizarea diferitelor documentații de 
planificare strategică și spațială, elaborate 
sau în curs de elaborare; 

- Gestiunea mai eficientă a teritoriului 
județean; 

- Planificarea rațională a investițiilor, 
pornind de la identificarea nevoilor și 
priorităților de dezvoltare.  

15. Bugetul estimativ  1 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale Fondurile proprii ale CJ Dolj 

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Dezvoltarea/ implementarea unei aplicații 
informatice de tip umbrelă care colectează și 
gestionează informațiile financiare din CJD și 
instituțiile subordonate 

2. Localizarea  proiectului Județul Dolj 

3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2017 
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4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișă de proiect  

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj 

6. Obiectivele proiectului Proiectul își propune să contribuie la creșterea 
capacității de planificare strategică și bugetară la 
nivelul diferitelor instituții din subordinea CJ Dolj  
 
Obiective specifice: 

- Asigurarea unor instrumente informatice 
de asistare a deciziilor și de comunicare 
între diferitele instituții; 

- Îmbunătățirea planificării strategice și 
bugetare la nivelul instituțiilor din 
subordinea CJ Dolj; 

- Armonizarea diferitelor aplicații bugetare 
existente la nivelul diferitelor instituții din 
subordinea CJ Dolj.  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 11 ”Creșterea 
capacității instituționale și o administrație publică 
eficientă” și O.T. nr. 2 ”Îmbunătățirea accesului, 
utilizării și calității tehnologiilor informatice și de 
comunicare”,  din Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. V 
din Acordul de Parteneriat ”Administrația și 
Guvernarea”, precum și în Axa Prioritară nr. 2 din 
POC 2014-2020 ”TIC pentru o economie digitală 
competitivă”, Obiectivul specific nr. 2.3. 
”Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare 
electronică, e-learning”.  
 

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 3.2. 
și Măsurii 3.2.1. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea măsurilor 
implementate la nivel județean și local pentru 
îmbunătățirea capacității administrative, în 
perioada 2007-2013, respectiv: 

- Sistem informatic geografic de 
management agricol la CJ Dolj și UAT-uri; 

- Implementarea unui sistem integrat de e-
administrație la nivelul CJ Dolj și a unor 
UAT-uri din județul Dolj; 

- Sistem informatic integrat privind 
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gospodăriile și exploatațiile agricole din 
Județul Dolj. 

 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Arhivarea în sistem standardizat pe 
suporturi convenționale a informației din 
arhivele instituțiilor subordonate CJ Dolj; 

- Actualizarea planurilor urbanistice 
generale și ale regulamentelor locale de 
urbanism ale UAT din județ; 

- Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală 
ale UAT din județ; 

- Elaborarea planurilor de mobilitate ale 
centrelor urbane din județ; 

- Finalizarea cadastrului general și a 
înscrierilor în cartea funciară la nivelul 
județului.  

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

În subordinea Consiliului Județean Dolj 
funcționează un număr mare de instituții, din 
diferite domenii de activitate,  precum: Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția 
Drepturilor Copilului, RA Aeroportul Craiova, două 
muzee (Muzeul de artă și Muzeul Olteniei), 
Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională, 
Camera Agricolă Dolj, Școala Populară de Arte și 
Meserii ”Cornetti”, Direcția Județeană de Pază și 
Servicii Dolj, SC Lucrări Drumuri și Poduri Dolj, 
Direcția Publică Comunitară de Evidența 
Persoanelor Dolj, SC Parc Turism SA, SC Parc 
Industrial Craiova SA, Clubul Sportiv Știința ”U” 
Craiova, Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia 
Aman”, Centrul Militar Zonal, Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență ”Oltenia”, patru unități de 
învățământ (Școala Gimnazială Specială ”Sf. 
Mina”, Școala Gimnazială Specială ”Sf. Vasile”, 
Școala Profesională Specială Craiova și Liceul 
Tehnologic Special Turculeanu Ion Beethoven) și 
nouă unități sanitare (Spitalul de 
Pneumoftiziologie Leamna, Spitalul Orășenesc 
”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni, Unitățile 
Medico-Sociale Plenița, Bechet, Melinești, Sadova, 
Amărăștii de Jos, Cetate și Brabova. Toate acestea 
dispun de sisteme informatice și de aplicații 
diferite care gestionează informațiile financiare, 
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ceea ce face dificilă integrarea lor, pentru a obține 
un tablou de bord complet, având în vedere că CJ 
Dolj rămâne principala sursă de finanțare a 
acestora.  
 
În acest context, proiectul își propune să dezvolte 
și să implementeze o aplicație informatică de tip 
umbrelă pentru gestiunea informațiilor financiare 
de la nivelul tuturor acestor instituții.  

12. Grupul țintă al proiectului Personalul din administrația publică locală și din 
instituțiile subordonate 

13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede realizarea dezvoltării/ 
implementării unei aplicații informatice de tip 
umbrelă care să colecteze și să gestioneze 
informațiile financiare din Consiliul Județean Dolj 
și din instituțiile subordonate. Pentru a asigura 
sustenabilitatea acesteia cu resursele umane 
existente, aplicația se va utiliza în regim de ERP, 
după desfășurarea unui training. Generarea de 
rapoarte manageriale regulate și puncte de 
vedere diferite constituie un fundament pentru 
elaborarea unor decizii economice și de strategie 
la nivel local și central, având simultan atât 
perspectiva de ansamblu cât și pe cea 
particularizată. Aceasta va permite publicarea prin 
intermediul unui portal a măsurilor/ valorilor 
identificate. 

14. Impactul estimat al proiectului - Îmbunătățirea planificării bugetare la nivel 
județean; 

- Armonizarea diferitelor aplicații 
informatice existente la nivelul 
instituțiilor; 

- Asigurarea interoperabilității sistemelor 
informatice; 

- Asistarea rapidă și eficace a deciziilor de la 
nivelul administrației județene.  

15. Bugetul estimativ  1 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POC 2014-2020 
Fondurile proprii ale CJ Dolj 

 
 
 

1. Titlul proiectului 
 

Arhivarea în sistem standardizat pe suporturi 
convenționale a informației din arhivele 
instituțiilor subordonate CJ Dolj 

2. Localizarea  proiectului Județul Dolj 
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3. Perioada de implementare 
estimată  

2016-2017 

4. Gradul de maturitate al 
proiectului 

Fișă de proiect  

5. Solicitantul proiectului 
/Parteneri propuși 

CJ Dolj 

6. Obiectivele proiectului Proiectul își propune să contribuie la 
îmbunătățirea eficienței managementului 
documentelor la nivelul instituțiilor din 
subordinea CJ Dolj, prin implementarea sistemului 
de arhivare electronică.  
 
Obiective specifice: 

- Reducerea costurilor cu managementul 
documentelor la nivelul instituțiilor 
publice din subordinea CJ; 

- Reducerea volumului de documente 
depozitate în arhivele instituțiilor; 

- Facilitarea condițiilor de lucru ale 
personalului din administrația publică 
locală.  

7. Corelarea proiectului cu 
prioritățile și obiectivele 
tematice ale Strategiei Europa 
2020 

Proiectul se subscrie O.T. nr. 11 ”Creșterea 
capacității instituționale și o administrație publică 
eficientă” și O.T. nr. 2 ”Îmbunătățirea accesului, 
utilizării și calității tehnologiilor informatice și de 
comunicare”,  din Strategia EUROPA 2020 

8. Corelarea proiectului cu 
provocările Acordului de 
Parteneriat, cu axele 
prioritare, prioritățile de 
investiții și  obiectivele 
specifice ale Programelor 
Operaționale relevante și cu 
alte strategii / planuri de la 
nivel local, metropolitan, 
județean și național 

Proiectul se înscrie în prioritatea de investiții nr. V 
din Acordul de Parteneriat ”Administrația și 
Guvernarea”, precum și în Axa Prioritară nr. 2 din 
POC 2014-2020 ”TIC pentru o economie digitală 
competitivă”, Obiectivul specific nr. 2.3. 
”Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare 
electronică, e-learning”.  
 

9. Corelarea proiectului cu 
obiectivele strategice și 
prioritățile SDES Dolj 2014-
2020 

Proiectul se subscrie Obiectivului Operațional 3.2. 
și Măsurii 3.2.1. din SDES Dolj pentru perioada 
2014-2020 

10. Corelarea proiectului cu alte 
proiecte strategice majore 
cuprinse în portofoliul SDES 
Dolj 2014-2020 / Caracterul 
integrat al proiectului sau cu 
proiecte implementate în 
perioada 2007-2013  

Proiectul vine în completarea măsurilor 
implementate la nivel județean și local pentru 
îmbunătățirea capacității administrative, în 
perioada 2007-2013, respectiv: 

- Sistem informatic geografic de 
management agricol la CJ Dolj și UAT-uri; 

- Implementarea unui sistem integrat de e-
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administrație la nivelul CJ Dolj și a unor 
UAT-uri din județul Dolj; 

- Sistem informatic integrat privind 
gospodăriile și exploatațiile agricole din 
Județul Dolj. 

 
Proiectul este complementar cu o serie de alte 
proiecte cuprinse în SDES 2014-2020, precum: 

- Dezvoltarea/ implementarea unei aplicații 
informatice de tip umbrelă  care 
colectează și gestionează informațiile 
financiare din CJD și instituțiile 
subordonate; 

- Actualizarea planurilor urbanistice 
generale și ale regulamentelor locale de 
urbanism ale UAT din județ; 

- Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală 
ale UAT din județ; 

- Elaborarea planurilor de mobilitate ale 
centrelor urbane din județ; 

- Finalizarea cadastrului general și a 
înscrierilor în cartea funciară la nivelul 
județului.  

11. Justificarea necesității 
proiectului / Modul în care 
acesta răspunde la nevoile 
specifice ale zonei 

În subordinea Consiliului Județean Dolj 
funcționează un număr mare de instituții, din 
diferite domenii de activitate, precum cele din 
domeniul serviciilor sociale, culturii, transportului 
aerian, agriculturii, educației, evidenței 
persoanelor, turismului, sportiv, militar și al 
situațiilor de urgență, sanitar etc. Toate acestea 
realizează arhivarea documentelor în sistem 
convențional, pe suport convențional, chiar și în 
condițiile în care nu există prevederi legale 
explicite în acest sens, ceea ce conduce la costuri 
ridicate cu serviciile de management al 
documentelor, la deficitul de spații de depozitare, 
la accesul dificil în arhive etc.  
În acest context, proiectul își propune să dezvolte 
și să implementeze un sistem de arhivare 
electronică a documentelor la nivelul tuturor 
instituțiilor din subordinea CJ Dolj.   

12. Grupul țintă al proiectului Personalul din administrația publică locală și din 
instituțiile subordonate 
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13. Scurtă descriere a activităților 
din cadrul proiectului 

Proiectul prevede implementarea unor soluții 
informatice de gestiune a documentelor și a 
proceselor la nivelul CJ Dolj și a instituțiilor din 
subordinea acestuia, de tipul: 

 Gestiunea Ședințelor de Management; 

 Organizarea, Procesarea și Gestiunea 
Arhivei Fizice și Electronice; 

 Gestiunea și publicarea Procedurilor 
Operaționale Standard; 

 Soluții de tip DMS (Gestiune Documente) 
pentru multiple departamente; 

 Procesarea Facturilor de la Furnizori; 

 Registrul Unic de Contracte; 

 Gestiunea Contractelor; 

 Gestiunea Litigiilor; 

 Gestiunea documentației locațiilor fizice; 

 Gestiune documentație de audit, control și 
aplicare măsuri; 

 Biblioteca de documentație tehnică a 
infrastructurii existente; 

 Gestiune documente din dosarele de 
personal; 

 Gestiunea autorizațiilor și acordurilor; 

 Registratură, Secretariat și Flux de 
Corespondență la nivelul instituției; 

 Sistem de gestionare a documentației de 
proiecte de investiții și colaborare 
specifică; 

 Arhive multiple de documentație (ex: 
contracte, hotărâri, decizii etc). 

14. Impactul estimat al proiectului - Reducerea spațiilor de depozitare alocate 
arhivării documentelor; 

- Reducerea costurilor asociate 
managementului documentelor; 

- Accesul facil, electronic, la documentele 
arhivate; 

- Un management mai eficient al timpilor de 
muncă ai personalului din administrație și 
din instituțiile subordonate.   

15. Bugetul estimativ  1 Meur 

16. Surse de finanțare potențiale POC 2014-2020 
Fondurile proprii ale CJ Dolj 
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