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Capitolul 1. Analiza socio-economică  la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Economia regională 
 
 
 
1. Cadrul general. Trăsături definitorii ale economiei regionale  
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Regiunea Sud-Vest1 are o suprafaţă de 29.212 km2 și cuprinde cinci judeţe: Dolj, Olt, Vâlcea, 
Mehedinţi şi Gorj. Se învecinează cu Bulgaria, Serbia şi cu regiunile Sud Muntenia, Centru şi 
Vest. 
În 2009, Regiunea Sud-Vest Oltenia, avea o populaţie de 2.250.565 locuitori (10,35% din 
populaţia totală a ţării), cu densitatea sub media naţională (77 locuitori/km2 faţă de 90,1 
locuitori/km2). Structura rural-urban a populaţiei este de 52,25% vs. 47,75% (România – 
44,9% vs. 55,1%), cele mai rurale judeţe fiind Olt (59,5%), Vâlcea (54,6%) şi Gorj (52,3%).2 
Istoricul economic rezultat, în principal, ca urmare a dezvoltării din timpul socialismului se 
caracterizează printr-o agricultură intensivă neperformantă și o industrie bazată pe resurse 
locale și naționale. Industrializarea forțată a Regiunii, cu precădere în capitalele de județ, 
fără a ține cont de tradițiile regionale și de capacitatea reală a resurselor umane a dus 
implicit la dezvoltarea haotică și necontrolată a unor zone urbane, investițiile pentru 
infrastructură, locuințe și obiective sociale nefiind corelate cu investițiile în obiective 
economice. Obiectivele economice din Regiune construite în această perioadă au fost de 
mari dimensiuni, necesitau resurse exagerate, se bazau pe tehnologii energofage și de 
productivitate scăzută. Datorită sistemului centralizat existent cele mai multe din localitățile 
Regiunii au devenit puternic dependente de anumite sectoare economice. După 1989, 
această situație a generat importante disfuncționalități făcând ca multe dintre aceste 
obiective economice să devină total neperformante.  
 
După 1989, Regiunea a parcurs o perioadă de tranziție economică, restructurarea industrială 
realizându-se cu mari dificultăți și sacrificii. Căderea economică a unor unități cu tehnologii 
învechite, rămase fără resurse și piețe de desfacere, rezistența la schimbare a factorilor 
guvernamentali și de management local și tensiunile sociale au generat o perioadă de 
tranziție lungă, cu mari costuri și fără eficiență. În Regiune tranziția spre o economie de piață 
a întâmpinat o mai mare rezistență comparativ cu alte zone ale țării generând și un 
important grad de neatractivitate pentru investitori. 
 
Tranziția economică în Regiune a afectat fără excepție toate sectoarele economice. 
Privatizarea s-a făcut cu mare întârziere și numai după ce obiectivele vizate au ajuns în stare 
economică dificilă, fapt ce a făcut ca revigorarea lor să fie nepermis de mult întârziată iar 
numărul de locuri de muncă să fie redus foarte mult. Exemple în acest sens sunt 
Electroputere, IUG, Avioane, Combinatul Chimic, MAT Craiova, Biosinteza Calafat și altele.  
 
Pe de altă parte au fost și întreprinderi a căror privatizare s-a făcut în timp util iar costurile 
sociale au fost mici: IOB Balș, Aluminiu Slatina, Cable Slatina, Fabrica de Țevi Slatina, 
Vagoane Caracal, Vagoane Turnu Severin, Șantierul Naval Turnu Severin, ș.a. 
 
 
1.1. Economia națională 
 

                                           
1 ANEXA I.1.1.,Tabel nr. I.1.1. 
2 Institutul Național de Statistică, România în cifre, 2010, ISSN 2066 - 4079 
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După o perioadă (1994-2001) de declin, începând cu anul 2002 economia națională s-a 
relansat, fapt determinat, în mod semnificativ, de mărirea volumului de activitate din 
domeniul serviciilor, construcțiilor și industriei.  
 
                               Fig. 1.1. Dinamica PIB, prețuri curente 

 
 Notă: Perioada 1990 – 2007, date definitive; anul 2008, date semi-definitive și anul 2009, 
date provizorii. 
Sursa: Institutul Național de Statistică, România în cifre, 2010, ISSN 2066 - 4079 
 
Având unele mici variații anuale, până în 2008, Produsul Intern Brut a avut tendința 
constantă de creștere, dar în 2009 a avut o cădere importantă datorată efectelor crizei 
financiare mondiale care au început să se manifeste și în România. În comparație cu țări 
membre ale Uniunii Europene3, indicatorul este mai bun în România decât în Estonia, 
Irlanda, Lituania, Letonia, dar sub cel al celorlalte state membre și al mediei UE 27. 
 
Fig. 1.2. Evoluția PIB/locuitor 

 
Sursa: Comisia Națională de Prognoză 

                                           
3 ANEXA I.1.1.,Tabel nr. I.1.2., I.1.3. 

         Tendința evoluției  
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Ponderea cea mai mare la realizarea PIB național4 o au serviciile, industria și construcțiile, 
agricultura contribuind numai cu 6,3%.  
 

Tabel. 1.3. Evoluția PIB pe categorii de 
resurse 

Fig. 1.3. Evoluția PIB pe categorii de resurse 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
  
Contribuția sectorului privat la realizarea PIB5 este de peste 70% (2006 – 2009), în construcții 
și agricultură ponderea fiind de peste 90%, în industrie peste 85%, iar în servicii peste 73%. 
 
În perioada 2006 - 2009, indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie6, precum și seria 
brută a indicilor producției industriale au înregistrat o evoluție ascendentă. Astfel, indicele 
de creștere în industria extractivă a fost în 2009 de 122,1% (în scădere cu 8,8% față de anul 
2008), iar cel al industriei prelucrătoare a fost de 158,3% atât în 2008 cât și în 2009. 
Rezultatul brut al exercițiului (profit) a înregistrat valori pozitive. Cele mai profitabile au fost 
firmele din sectorul serviciilor (4 miliarde lei), urmate de comerț (3,5 miliarde lei), construcții 
(3,017 miliarde lei) și industrie (2,484 miliarde lei). 
 
În ceea ce privește cifra de afaceri (2009), ponderea cea mai mare a fost deținută de 
întreprinderile cu activitate principală de comerț (40,2%), în timp ce la polul opus s-au situat 
firmele din construcții, cu doar 9,3% (79,736 miliarde lei). Totodată, locul doi și trei sunt 
ocupate de industrie, cu 33,2% (284,313 miliarde lei), și de servicii, cu 17,3% (148,11 miliarde 
lei). 
 
În 2009, erau active în România 519.441 de firme, din care 39,1% (202.842) prestau servicii, 
38% comerț (197.611), 11,6% construcții (60.135) și 11,3% (58.853) aveau activități în 
industrie. 
 
În perioada 2006 – sem. I 2008 investițiile7 au avut o creștere importantă, în medie anuală 
de 141%; din semestrul al doilea al anului 2008, ca urmare a efectelor crizei financiare indicii 

                                           
4 ANEXA I.1.1.,Tabel nr. I.1.4., I.1.5., I.1.6. 
5 ANEXA I.1.1.,Tabel nr. I.1.8. 
6 ANEXA I.1.1.,Tabel nr. I.1.7. 
7 ANEXA I.1.1.,Tabel nr. I.1.9. 

http://www.universulfinanciar.ro/?cs=132707
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investițiilor au scăzut consistent, scăderea totală în 2009 față de față de 2008 fiind de 43,5%. 
Structura investițiilor (2009) în cadrul sectoarelor se prezintă astfel: industrie 40,7% (40,602 
miliarde lei), construcții 17% (16,943 miliarde lei), comerț 14,3% (14,297 miliarde lei), iar 
servicii 38% (27,921 miliarde lei). 
 
Fig. 1.5. Dinamica investițiilor     Fig. 1.6. Dinamica numărului de șomeri 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
       

În perioada 2004-2009 resursele de muncă8 (13.700 mii persoane) și  populația activă (9.925 
mii persoane) au rămas aproximativ constante, dar populația ocupată a crescut  cu 6,1%. 
Rata de ocupare în 2009 era de 60,6%, se înregistrau un număr de 709 mii șomeri, rata 
șomajului fiind în creștere față de anii precedenți. Din totalul populației ocupate 55,2% sunt 
bărbați, cca. 27% lucrează în agricultură, 22% în industrie  și 13% în comerț. 
Întreprinderile din industrie au deținut cea mai mare pondere în ceea ce privește numărul 
mediu de salariați, de 35,9% (1,42 milioane), urmate de cele din servicii, de 29,5% (1,17 
milioane). Mărimea medie a unei întreprinderi din industrie a fost de circa 24 de salariați, în 
timp ce în comerț a fost de circa 5 salariați. 
Numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
(ANOFM)9 a scăzut în mod constant de la un an la altul, până în 2007. Ca efect al crizei 
financiare, în anul 2009 faţă de anul 2008, numărul şomerilor a înregistrat o creştere majoră 
(75,9%). Bărbaţii au fost majoritari în rândul şomerilor înregistraţi (57,4% la sfârşitul anului 
2009, respectiv 58,5% la sfârşitul anului 2006). După ce a înregistrat o scădere de 24 mii 
persoane în anul 2007 faţă de anul 2006, numărul femeilor şomere începe să crească, la 
sfârşitul anului 2009 fiind cu 115 mii persoane mai mult faţă de anul precedent. 
 
 
 
1.2. Profilul economic regional și al județelor componente 
 
Potențialul economic natural al Regiunii este dat de existența unei întinse suprafețe de teren 
agricol arabil, în special în județele Dolj, Olt și Mehedinți, de păduri de foioase și conifere 
(Gorj, Mehedinți, Vâlcea), de resursele de cărbune (în Gorj și Vâlcea), sare (Vâlcea), petrol și 
gaze naturale (Dolj, Gorj) și de potențial hidroenergetic (în Mehedinți, Gorj și Vâlcea). 

                                           
8 ANEXA I.1.1.,Tabel nr. I.1.10. 
9 http://www.anofm.ro/statistica 
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Hidrocentralele din Regiune produc mai mult de 70%  din totalul energiei hidroelectrice 
produsă în România, iar termocentralele produc mai mult de 20% din totalul producției 
termoelectrice. 
Creșterea economică în Regiune10 este inferioară mediei naționale, produsul intern 
brut/locuitor fiind de 84,7% din media națională. Din punct de vedere al disparităților 
interregionale de dezvoltare economică PIB/locuitor situează Regiunea în grupul regiunilor 
mai puțin dezvoltate (cu PIB mai mic decât 16.000 lei/locuitor). Raportat la PIB național, PIB-
ul Regiunii este în scădere de la 8,3% în 2006, 8,27% în 2007, 7,18 în 2008 și 6,98% în 2009. 
Se remarcă faptul că 35,5% din PIB se realizează în industrie, iar în agricultură 6,5%. 
 

Tabel 1.7. Dinamica PIB/locuitor Tabel 1.8. PIB pe categorii de resurse 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
  
Caracteristic Regiunii este ocuparea populației în activități economice11. În 2009, populația 
ocupată în agricultură reprezenta 48,33%  din totalul populației ocupate (678,1 mii 
persoane), în timp ce populația ocupată în industrie era de numai 23,99%. În perioada 
analizată, numărul de persoane ocupate este în scădere constantă12, scăderea în 2009 față 
de 2006 este de 3,66%, iar față de 2004 este 8,84%. 
 

Fig. 1.9. Populația ocupată pe diviziuni 
ale economiei 

Tabel 1.10. Dinamica numărului de persoane 
ocupate 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

                                           
10 ANEXA I.1.1.,Tabel nr. I.1.11. 
11 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.12., I.1.13. 
12 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.20. 
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În perioada analizată, investițiile directe13 atrase în Regiune au reprezentat mai puțin de 10% 
din totalul investițiilor la nivel național; astfel, în 2008 valoarea investițiilor directe a fost de 
6,05%. 
 
 
 
 
2. Industria 
 
2.1. Specificul industriei regionale 
Industria contribuie la realizarea Produsului Intern Brut al Regiunii Sud Vest Oltenia cu 
35,6%,  față de 23,7% la nivel național (2009)14, din acest punct de vedere Regiunea fiind 
preponderent industrială. Industria realizează o cifră de afaceri de 26.396 milioane lei ceea 
ce reprezintă 45% din cifra de afaceri realizată în Regiune și 8,35% din cifra de afaceri 
realizată în industrie la nivel național. Domeniile industriale cele mai importante sunt: 
industria prelucrătoare care realizează 47% (17.081 milioane lei) din cifra de afaceri realizată 
în industria Regiunii, cea a producerii energiei care realizează 18,5% (4.919 milioane lei) și 
industria extractivă care realizează 6% (1.613 milioane lei).  
 
Tabel 1.11.  Evoluția cifrei de afaceri a 
industriei 

Tabel 1.12. Cifra de afaceri după mărimea 
întreprinderii 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
                                  
Din totalul populației ocupate15, populația ocupată în industrie reprezintă 23,99%. În 
industria din Regiune operează un număr total de 40.835 firme (2008) dintre care în 
industria extractivă 138, în industria prelucrătoare 4.839, în industria energetică, gaze, apă 
110, în construcții 3027. Numărul unităților active16 este 7,1% din totalul unităților din 
România. Dintre unitățile active, microîntreprinderile reprezintă 88,86%, cele mici 8,82%, 
medii 1,81% și mari mai puțin de 0,5%. Analiza cifrei de afaceri17 realizată de întreprinderile 
din Regiunea SV Oltenia arată că, față de   microîntreprinderi (0 – 9 salariați), întreprinderile 

                                           
13 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.14. 
14 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.4., I.1.11.; Anuarul statistic al Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia  2009, 

Direcția Regională de statistică Dolj 
15 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.4., I.1.13., I.1.18., I.1.19. 
16 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.20., I.1.21. 
17 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.16., I.1.17 
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mici (10 – 49 salariați) realizează o cifră de afaceri mai mare cu 12,8%, iar întreprinderile  
medii (50 – 249 salariați) mai mult cu 27,8%.  
Investițiile brute18 în active corporale în industrie au reprezentat 6% din totalul investițiilor în 
industriale la nivel național. 
 
Exportul19 realizat în Regiune se datorează, în principal, produselor industriale; în perioada 
analizată, soldul balanței comerciale a Regiunii este constant pozitiv, în distonanță cu soldul 
național care este negativ. 
 

Tabel 1.13. Numărul IMM-urilor care 
activează în industrie 

Tabel 1.14. Cifra de afaceri 

 

Cifra de afaceri, întreprinderi din Regiunea SV Oltenia – mil. lei

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

Sursa: Anuarul statistic al Regiunii de 
dezvoltare Sud-Vest Oltenia  2009, Direcția 
Regională de statistică Dolj 

 
Industria extractivă este reprezentată de unități pentru extragerea cărbunelui (Gorj, Vâlcea, 
Mehedinți), extragerea petrolului și a gazelor naturale (Gorj, Dolj, Olt), extragerea argilei, 
marmurei, granitului (Gorj), numărul de persoane care lucrează în această industrie este de 
18.829. Datorită reducerii cantității de energie produsă prin arderea cărbunelui, industria 
extractivă din Regiune este în continuu regres, în prezent sunt în proces de reducere a 
activității sau de închidere a minelor de subteran. 
 
Industria prelucrătoare este cel mai competitiv și dinamic sector economic al Regiunii 
cuprinzând industria metalurgică (Olt), chimică (Dolj, Vâlcea), constructoare de mașini (Dolj, 
Mehedinți, Olt, Gorj), industria alimentară (Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți), textilă, fabricarea 
celulozei, hârtiei și cartonului (Mehedinți), fabricarea automobilelor (Dolj), construcții navale 
(Mehedinți). 
 
Producerea energiei electrice prin arderea cărbunelui extras din Regiune (termocentralele 
Rovinari, Turceni, Ișalnița, Craiova, Govora, Halânga) și prin utilizarea căderilor de apă 
(hidrocentralele de pe Dunăre – Porțile de Fier I și II, hidrocentralele de pe Oltul mijlociu) 
face din Regiune cea mai importantă zonă unde se produce energie electrică în România. În 

                                           
18 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.22. 
19 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.23. 



Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Sud Vest Oltenia 

 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

13 

prezent centralele termoelectrice se află într-un proces continuu de retehnologizare pentru 
a mări randamentul și pentru reducerea noxelor emise prin arderea cărbunilor. 
 
Industria textilă este reprezentată de o multitudine de întreprinderi producătoare de 
confecții răspândite pe tot teritoriul Regiunii; multe dintre aceste unități lucrează pentru 
export în regim loan. 
 
Industria chimică produce îngrășăminte chimice (Dolj) și substanțe anorganice (Vâlcea).  
 
Industria alimentară este reprezentată de unități prelucrătoare de cereale pentru fabricarea 
pâinii, a pastelor făinoase și a diverselor sortimente de dulciuri, unități procesatoare de 
carne (Vâlcea, Dolj, Gorj), unități de rafinare a zahărului (Olt, Dolj), unități de fabricare a 
uleiului din floarea soarelui (Dolj). 
 
Industria producătoare de automobile este reprezentată de Ford România. În 2007 Ford 
Motor Company a preluat pachetul majoritar de acțiuni al firmei SC Automobile Craiova 
contra sumei de 57 mil. euro și a trecut la un amplu proces de retehnologizare. În aprilie 
2010 a fost fabricat primul automobil Tranzit Connect, producția de serie urmând să înceapă 
până la sfârșitul anului; în paralel va intra în fabricație și modelul de clasă mică B-Max. 
Conform prevederilor contractului de privatizare încheiat cu statul român producția uzinei se 
va fi de minim 250.000 automobile/an. 
Producătorii Johnson Controls și Lear Corporation vor deschide la Craiova fabrici de 
subansamble auto pentru automobilele fabricate de Ford Romania și sunt negocieri cu 
firmele Kirchhoff Automotive Germania, Afmech NV Genk Belgia, Rochling Automotive Italia 
care intenționează să închirieze spații de producție în Parcul Industrial Craiova. 
 
Industria constructoare de mașini produce vagoane (Olt, Mehedinți), locomotive (Dolj), nave 
fluviale și maritime (Mehedinți), piese și instalații grele (Dolj, Gorj), mașini agricole (Dolj). 
Dezvoltarea și crearea de noi locuri de muncă prin investiții nete în Regiunea SV Oltenia este 
timidă, investițiile nete sunt mici, reprezentând numai 6,2% din totalul investițiilor din țară. 
Din totalul investițiilor nete (2008)  3.325 mil lei (60,5%) s-au investit în industrie, 1.274 mil. 
lei (23%) în producția și distribuire energiei electrice, termice, gazului și apei  și 354 mil. lei 
(6,4%) în construcții. 
 
 
 
2.2. Specificul industriei județelor regiunii Sud-Vest Oltenia 
 
 
Județul Dolj 
 
Până în anul 2008, când criza economică a început să se manifeste și în județ, Produsul 
Intern Brut realizat a crescut față de anul 2004 cu 74,5%. 
           
          Tabel 1.15. PIB județ Dolj 

Produsul intern brut 
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2004 2005 2006 2007 20081) 20091) 

6554,1 7266,9 8839,4 10675 11454,3 10640,8 
1) Date estimate 
         Sursa: Direcția Regională de Statistică Dolj 
 
 
Cifra de afaceri20 realizată de unitățile din industrie reprezintă 37,2% din cifra de afaceri 
totală realizată în județ, dintre care industria extractivă a realizat 287 mii lei (3,5% din totalul 
cifrei de afaceri realizată în industria județului), industria prelucrătoare 4.526 mii lei (56%), 
iar producţia de furnizare de energie electrică și termică, apă caldă și aer condiţionat 3.263 
mii lei (40,4%). 
 
 
 
În industria județului Dolj numărul de salariați21 în industrie a scăzut (-11,16% în 2009 față de 
2004), cea mai importantă scădere producându-se în 2009 față de 2008 (-5,8%) ca urmare a 
recesiunii datorată crizei financiare suprapusă peste mai vechi probleme generate de lipsa 
unor tehnologii performante, a unei piețe de desfacere, a neglijării complete a cercetării-
inovării și nu în ultimul rând lipsa capitalului de lucru. Din totalul populației ocupate, în 2008, 
în industrie lucrau 48,3 mii persoane, respectiv 17,5% din totalul populației ocupată din 
județ. 
 
În 2008, în Dolj, din totalul de 14.486 întreprinderi22 activau în industrie 1.701 (11,7%), 
dintre care 22 în industria extractivă, 1651 în industria prelucrătoare, 11 în producția de 
energie electrică, termică, gaze și apă, 17 în alte industrii. 
 
Enumerăm câteva unități care contribuie la ocuparea și realizarea cifrei de afaceri din 
industria județului: 

- PROMAT SRL, Cummins Generator Technologies Romania SA, Tehnoind SRL, TMD 
Filiași, EMW SA Craiova, Electroputere SA  – producător de echipamente electrice, 
transformatoare, motoare electrice 

- Popeci Utilaj Greu SA, Micron SRL, Compania de Mecanică Feroviară SRL, Olteanu 
Ignatovici SRL, SPIACT SA, Metalcom SA – producători de piese mecanice 

- MAT SA și MAT Magrid SRL, SUMA SA Băilești – producători de utilaje agricole 
- INDA SA, INDA ELTRAC SRL, PROMAT SRL, Softronic SRL – producători de 

echipamente electronice de putere 
- Softronic SRL – producător de locomotive electrice 
- AVI SRL – producător obiecte  din fibră de sticlă 
- Casa Noastră SA, WIN SRL, Oz Maraton SRL, Recon SRL – prelucrare mase plastice 

pentru construcții 
- Prefabricate SA, Marmuraproduct SA, Brasilian Marmura SRL – producători materiale 

de construcții 

                                           
20 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.16., I.1.17. 
21 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.19. 
22 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.21, I.1.22. 
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- Olas Prod SRL, Lactido SA, ISIS SA, Top Gel Product SRL, Pan Group SA din Craiova, 
Roquette Romania SRL Calafat – producători produse alimentare 

- Manufactura de Est SRL, Manufatture Italiana Prod SRL, Mentor SRL, IL Cost Prod SRl 
– producători confecții 

- Complexul Energetic SA Craiova – producător energie electrică (putere instalată 930 
MW la SE Ișalnița și la SE Craiova) 

 
Tabel 1.16. Dinamica numărului de persoane 
ocupate în industrie în județul Dolj 

Fig. 1.17. Populația ocupată pe diviziuni ale 
economiei în județul Dolj 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Cea mai mare investiție din județ este realizată de Ford Romania, producător de automobile 
consacrat pe piața internațională; prin această investiție, Doljul va deveni al doilea mare 
producător de automobile din România cu o producție de 250.000 unități/an și va beneficia 
de un număr important de locuri de muncă (în 2009, Ford avea 3700 salariați). Această mare 
investiție va atrage și alți investitori, fabricanți de componente pentru automobile. 
 
Industria județului a fost marcată de declinul marilor întreprinderi (Electroputere, MAT, 
Avioane, Combinatul Chimic, IUG, IRA, Tufon – din Craiova, Celule Electrice Băilești, ITM 
Filiași, Mecanica Filiași, Biosinteza Calafat, Fabricile de Zahăr de la Podari și Calafat), unele 
fiind trecute în conservare sau lichidate, iar altele preluate de  întreprinzători fără puterea 
economică necesară relansării activităților de producție și comerciale, numărul locurilor de 
muncă pierdute după 1989 fiind mai mare de 30.000 (80,4 mii în 1992 și 48,3 mii în 2008). 
Un exemplu semnificativ este SC Electroputere SA care în 1991 avea cca. 15.000 salariați iar 
în 2009 are mai puțin de 1500. 
Principalele resurse naturale ale județului sunt rezervele de petrol și gaze (Stoina, Pielești, 
Coțofeni). 
 
 
 Județul Gorj 
 
Până în anul 2008, economia județului a fost în creștere, Produsul Intern Brut crescând în 
2008 față de 2004 cu 75%. Scăderea indicatorilor economici în 2009 se datorează crizei 
financiare care și-a făcut simțite efectele și în județ, PIB-ul scăzând cu 7%. 
 
         Tabel 1.18.  PIB județ Gorj 

Produsul intern brut 

2004 2005 2006 2007 20081) 20091) 
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4652,9 5120 5974,1 7613,9 8169,7 7589,7 
1) Date estimate 

          Sursa: Direcția Județeană de Statistică Gorj 
 
Industria a contribuit (2008) la cifra de afaceri23 totală a județului cu 52% din care industria 
extractivă a realizat 1.016 mii lei (21,7% din cifra de afaceri realizată de industria județului), 
industria prelucrătoare 1.401 mii lei (29,9%), iar producţia și furnizarea de energie electrică 
și termică, apă caldă și aer condiţionat 2.265 mii lei (48,4%).  
 
În anul 2009, în industria județului Gorj numărul de salariați24 era de 36,6 mii persoane 
(26,6% din totalul populației ocupate a județului), în scădere față de 2008 cu 2,2% ca urmare 
a recesiunii datorată crizei financiare.  
 
În 2008, în Gorj, din totalul de 6.492 întreprinderi25 activau în industrie 814 (12,5%), dintre 
care 28 în industria extractivă, 756 în industria prelucrătoare, 7 în producția de energie 
electrică, termică, gaze și apă, 17 în alte industrii.  
 
 
Întreprinderile active reprezintă 11,1%  (6492) din totalul întreprinderilor din Regiune, dintre 
care microîntreprinderi 5.858 (90%), întreprinderi mici 523 (8%), medii 88 (1,3%) și mari 23 
(0,3%). În 2008 erau înregistrate 624 asociații familiale și 2.929 persoane fizice 
independente. 
 
Tabel 1.19. Dinamica numărului de persoane 
ocupate în județul Gorj 

Fig. 1.20. Populația ocupată pe diviziuni ale 
economiei în județul Gorj 
 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 
Județul Gorj este bogat în resurse naturale diverse, unele dintre ele exploatate și utilizate de 
industriile de profil, altele așteptând oportunități de utilizare.  
Principalele resurse sunt: 

                                           
23 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.16., I.1.17. 
24 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.19. 
25 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.21., I.1.22. 
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Lignit exploatat prin mine subterane sau de suprafață în Rovinari, Jilț și Motru. În Gorj 
depozitele de lignit se află la 50-180 m adâncime. Rezervele sunt estimate la peste 1 miliard 
tone care pot fi exploatate încă 40 ani în condițiile exploatării la productivitate maximă a 
minelor existente.  
Petrol se extrage în Țicleni, Bustuchin și Colibași. La nivelul prezent de producție este de 
așteptat ca rezervele să dureze încă 40-50 de ani.  
Gazul natural se află în asociere cu petrolul. Resurse majore se găsesc la Bustuchin, Stoina și 
Turburea. In județul Gorj se găsesc aproximativ 35% din rezervele de gaze naturale ale 
României, dar nu există unități de procesare. 
Calcarul este prezent în zona localităților Sușeni si Dobrița, exploatarea fiind stopată odată 
cu încetarea producerii cimentului la combinatul de la Bîrsești (grupul Lafarge Romcim). 
Depozite de marmură albă pură, nuanțată alb, galben, cenușiu și gri, de tip carbonic sunt în 
nordul județului, pe râul Bratu. Rezervele sunt estimate la 120 mil. m.c.  
Argila de Lelești, Peștișani, Brădiceni și Rovinari este potrivită pentru producția de ciment și 
cărămidă, cea de Peștișani pentru olărit, de Brădiceni pentru teracotă.  
Urmare a rezervelor de care dispune, în județul Gorj industria extractivă ocupă un loc de 
frunte, principala sa componentă fiind extracția cărbunelui necocsificabil - lignit în două mari 
bazine, Motru și Rovinari. Extracția lignitului a avut și are în continuare un mare impact 
asupra întregii economii a județului. Principala problemă o constituie scăderea consumului 
de energie electrică al României și orientarea spre alte forme de obținere a acesteia (apa, 
energia nucleară, resurse regenerabile). Ca răspuns la acestea au fost luate deja o serie de 
măsuri  pentru reducerea costurilor prin restrângerea activității la exploatările subterane. 
Industria prelucrătoare este reprezentată prin: industria alimentară și a băuturilor, industria 
cauciucului și a produselor din materiale plastice, prelucrarea lemnului și producerea de 
mobilă, industria de confecții, îmbrăcăminte și încălțăminte, industria materialelor de 
construcții, sticla ceramică și ornamentală, prelucrări mecanice, utilaje de presă și forje, 
reparații utilaje miniere, prelucrarea petrolului. 
 
Enumerăm câteva unități care contribuie la ocuparea și realizarea cifrei de afaceri din 
industria județului: 
Societatea Națională a Lignitului Oltenia Tg-Jiu livrează lignit către marile termocentrale de la 
Ișalnița, Craiova II, Rovinari, Turceni, către alte unități industriale și populație. Rezervele 
industriale confirmate sunt de 2,2 miliarde tone de lignit, situate pe teritoriul județelor Gorj, 
Vâlcea și Mehedinți. Lignitul extras are o putere calorică de 1600-1900 kcal/kg, utilizarea sa 
fiind pentru producerea de energie electrică și termică prin ardere în instalațiile industriale și 
în cele gospodărești ale populației. Județul Gorj ocupă primul loc în țară la producția de lignit 
prin cele două bazine carbonifere, Rovinari și Motru. 
Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. Sucursala Tg-Jiu prin Schela Petrolieră Stoina 
(Țicleni, Bâlteni, Colibași, Bustuchin, Colțești, Totea, Vladimir, Socu, Alunu, Vlăduleni) și 
Schela Petrolieră Turburea (Bubuceni și Turburea) realizează circa 35 % din producția de gaze 
și 8 % din cea de petrol a țării. 
S.C. ARTEGO S.A. fabrică benzi de transport, plăci tehnice, garnituri, covoare, manșoane, 
cauciuc regenerat, matrițe și accesorii metalice. Este principalul furnizor de benzi de 
transport pentru exploatările miniere din bazinele Rovinari, Motru și Valea Jiului. Produsele 
realizate includ și articole destinate autovehiculelor, locomotivelor, transformatoarelor 

http://www.judetulgorj.info/rovinari.html
http://www.judetulgorj.info/motru.html
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electrice, instalațiilor de forță. În ultimii ani unitatea și-a extins activitate în domeniul 
serviciilor, confecțiilor textile și a industriei alimentare. 
S.C. ARTA LEMNULUI SA produce gama larga de mobilier. 

S.C. ROSTRAMO S.A. produce cherestea, plăci aglomerate lemnoase, placaj, furnire estetice, 
mobilier, tapițerii, decorațiuni interioare. Materia primă este asigurată de S.C. ROBUR S.A. 
prin exploatările din masivele sudice ale Carpaților Meridionali, zona de exploatare Valea 
Oltețului la Polovragi, Apa Neagră, Baia de Aramă. 

S.C. MIRFO INDUSTRIES S.A. fabrică prese hidraulice, prese mecanice, foarfece ghilotină, 
ciocane de forjare, mașini speciale pentru deformare plastică, mașini de injecție s.a. 
S.C. GRIMEX S.A. cu activitatea orientată pentru service și reparații pentru echipamente de 
exploatare minieră. 
S.C. MACOFIL S.A. fabrică produse ceramice, din beton armat și materiale de construcţii. 
S.C. UNIREA S.A. produce cărămizi dense și termoizolatoare, caolină, şamotă, şamotă grea, 
masă plastică refractară și mortar refractar necesar industriei metalurgice. Dispune de un 
sector minier propriu care asigură materia primă de bază. 
S.C. MARSAT S.A. este specializată în executarea lucrărilor de construcţii montaj, reparaţii, 
retehnologizări, puneri în funcţiune, service și asistenţă tehnică pentru instalaţii electrice și 
de automatizare. 
 
S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A, S.C. Complexul Energetic Turceni S.A sunt cele mai 
importante unități producătoare de energie electrică din țară. Schimbarea strategiei 
energetice la nivel național în sensul reducerii cantității de energie electrică produsă de 
termocentrale cu costuri superioare celorlalte forme de producere (hidrotehnică, 
atomonucleară, surse regenerabile), va antrena o cădere nu numai a celor trei mari agenți 
economici implicați direct, dar și a unui mare număr de firme care depind de existența 
acestora. 
 
 
 
 
 
Județul Olt 
 
Până în anul 2008, economia județului a fost în creștere, Produsul Intern Brut crescând în 
2008 față de 2004 cu 61%; în anul 2009 efectele crizei financiare au dus la scăderea 
economiei reflectată prin PIB mai mic cu 7,8%.  
          
          Tabel 1.21. PIB județ Olt 
 

Produsul intern brut 

2004 2005 2006 2007 20081) 20091) 

3695,2 3937,6 4560,4 5566,3 5972,3 5548,3 
1) Date estimate 

          Sursa: Direcția Județeană de Statistică Olt 
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Industria a contribuit (2008) la cifra de afaceri26 totală a județului cu 55,8%, în principal 
datorită industriei prelucrătoare care a realizat 5.718 mii lei (99,5%) din cifra de afaceri 
realizată de industria județului.  
În industria județului populația ocupată27 în industrie reprezintă 18,8% din totalul populației 
ocupate.  
 
Tabel 1.22. Dinamica numărului de persoane 
ocupate în județul Olt 

Fig. 1.23. Populația ocupată pe diviziuni ale 
economiei în județul Olt 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
 
Întreprinderile28 active care activează în industrie reprezintă 13,4%  (901) din totalul 
întreprinderilor din județ.  
Principalele ramuri ale economiei județului Olt sunt: metalurgia, construcţia de maşini,  
construcţii civile şi industriale, industria energetică, petrol, industria alimentară, industria 
textilă și agricultura. 

Sectorul primar este reprezentat de industria extractivă - Schela Ciureşti, iar sectorul 
secundar este reprezentat de SC ALRO SA Slatina și SC ELECTROCARBON SA Slatina. 
Sectorul terțiar este reprezentat de SC ALPROM SA Slatina, SC ARTROM SA Slatina, PIRELLI 
Slatina, SC ALTUR SA Slatina, SMR Balș, ROMVAG Caracal, TERMEX Balș. 

S.C. ALRO S.A. are ca obiect de activitate producţia și comercializarea aluminiului la intern și 
la extern, know-how, consulting, expertize, asistență tehnică, proiectare; producerea și 
comercializarea de blocuri de aluminiu primar și aluminiu rafinat, bare, plăci și sârmă de 
aluminiu și aliaje de aluminiu; activități de ambalare, transporturi și prestări servicii; 
colectarea, prelucrarea și livrarea deşeurilor refolosibile. Pe plan intern, principalii parteneri 
sunt: Alprom Slatina, IPROEB Bistrița, Sidex Galați. 
 S.C. ALTUR S.A. este un furnizor important pentru industria de autoturisme de oraş și de 
teren, industria de tractoare și maşini agricole, industria de autovehicule pentru transport 
marfă și pasageri, industria electrotehnică și a sistemelor de încălzire cu gaze.  
Datorită varietăţii și calităţii produselor fabricate, firma este un furnizor pentru industria 
europeană a sistemelor de frână și pentru industria centralelor termice producând sisteme 
de evacuare gaze arse. 

                                           
26 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.16., I.1.17. 
27 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.19. 
28 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.22., I.1.22. 
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Sucursala Hidrocentrale Slatina, una dintre cele 12 sucursale ale Societăţii Hidroelectrica, 
pune în valoare potențialul Oltului, are în administrare opt hidrocentrale, însumând o putere 
instalată de 379 MW, respectiv o producție medie de energie de 890 GWh/an. Lungimea 
sectorului amenajat este de 116,7 km, iar căderea brută între prima și ultima centrală a 
cascadei este de 114 m. Volumul de apă total al celor opt lacuri de acumulare este de 692,6 
milioane de metri cubi, acoperind o suprafață de 10.236 ha, la nivelul retenţiei normale. Cel 
mai mare lac de acumulare este lacul Strejeşti cu un volum de 225 milioane de metri cubi și o 
suprafaţă a luciului de apă de 2.378 ha. 
Primele trei hidrocentrale (Strejeşti, Arceşti și Slatina) din sectorul aferent Sucursalei 
Hidrocentrale Slatina sunt amplasate pe cursul mijlociu al râului Olt, iar următoarele cinci 
hidrocentrale (Ipotești, Drăgănești, Frunzaru, Rusănești și Izbiceni) sunt amplasate pe Oltul 
Inferior. S.C. MINATEX S.R.L., firmă cu capital integral privat, este reprezentativă în industria 
confecţiilor textile.  
 
 
În domeniul industriei alimentare activează firme care produc și comercializează produse 
specifice, dintre acestea remarcându-se SC Leader International SA Caracal, firmă 
recunoscută ca fiind parte a unuia dintre cele mai puternice holding-uri din România cu o 
largă arie de activitate: producerea fructelor, strugurilor şi vinului, producerea legumelor de 
seră, a legumelor de câmp, conservarea legumelor şi fructelor.  
În domeniul construcţiilor activează firme S.C. RASUB SRL, S.C. SCADT S.A. Slatina, S.C. 
OLTDRUM S.A. Slatina, S.C. GRUPPRIMACONS S.R.L. Slatina, S.C. CONDOR PÃDURARU S.R.L. 
Slatina, S.C. VLAD CONSTRUCT S.A. Slatina. 
După restructurarea economică, două sectoare nişă au apărut ca fiind în mod particular 
competitive şi cu o notabilă tendinţă de creştere pe piaţa productivităţii: sectorul confecţiilor 
și cel alimentar. În domeniul confecțiilor activează mai multe firme mici și mijlocii și o singură 
firmă mare S.C. MINATEX S.R.L. cu 320 salariați. 
Dezvoltarea procesării produselor agricole (cereale, plante oleaginoase, plante tehnice, 
legume, fructe) constituie o ramură importantă a industriei alimentare prin realizarea unor 
investiţii în crearea de întreprinderi producătoare de uleiuri comestibile, sucuri naturale de 
fructe și legume, conserve de legume, gemuri și dulceţuri prin valorificarea potenţialului 
agricol, pomicol şi legumicol al judeţului Olt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Județul Mehedinți  
 
În perioada 2004 – 2008 Produsul Intern Brut a crescut cu 55%, iar în 2009 față de 2008 a 
scăzut cu 7,6% ca urmare a efectelor crizei financiare. 
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          Tabel 1.24. PIB județ Mehedinți 

Produsul intern brut 

2004 2005 2006 2007 20081) 20091) 

2620,2 2688,6 3246,6 3755,6 4029,7 3743,6 
1) Date estimate 

          Sursa: Direcția Județeană de Statistică  Mehedinți 
 
Cifra de afaceri29 a unităților din industrie a fost (2008) de 2036 mii lei, ceea ce reprezintă 
36,9% din totalul cifrei de afaceri realizată în județ; la realizarea acestui indicator a contribuit 
industria extractivă cu 6,8%, industria prelucrătoare cu 83,7% și producția de energie și apă 
cu 24,2%. 
În industria județului populația ocupată30 în industrie în 2009 este 17,2 mii persoane (16,4% 
din populația ocupată în județ). Întreprinderile31 care operează în industrie reprezintă 11,0%  
din totalul întreprinderilor din județ.  
 
Tabel 1.25. Dinamica numărului de persoane 
ocupate în industrie în județul Mehedinți 

Fig. 1.26. Populația ocupată pe diviziuni ale 
economiei în județul Mehedinți 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 

În județul Mehedinți, Hidroelectrica SA Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier - Drobeta Turnu 
Severin, produce cea mai mare parte a energiei electrice în hidrocentrale, prin cele mai mari 
hidrocentrale din România Portile de Fier I, cu o putere instalată de 1080 MW și Porțile de Fier II, 
cu puterea instalată de 250 MW. Ambele hidrocentrale sunt exploatate în parteneriat cu Serbia, 
centralele română și sârbească la Porțile de Fier I cumulând 2160 MW, iar cele de la Porțile de 
Fier II 500 MW. Centrala Porțile de Fier I este amplasată la 15 km amonte de orașul Drobeta 
Turnu-Severin, iar centrala Porțile de Fier II la 60 km în aval. Navigația pe Dunăre este asigurată 
prin ecluze realizate pe ambele maluri la ambele obiective, ele având împreună o capacitate de 
trafic de 52.4 milioane tone/an pentru ecluzarea pe câte un sens și 37.2 milioane tone/an pentru 
ecluzarea în ambele sensuri. Sistemul Porțile de Fier I este una din cele mai mari construcții 
hidrotehnice din Europa și cea mai mare de pe Dunăre. Lacul său de acumulare cu un volum 
de peste 2200 milioane mc se întinde de la baraj până la confluența cu râul Tisa.  

                                           
29 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.16., I.1.17. 
30 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.19. 
31 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.21., I.1.22. 

http://www.economia-online.ro/industrie/baterii-instalatii-electrice-energie/hidroelectrica_sa_suc_hidrocentrale_portile_de_fier.html
http://www.economia-online.ro/industrie/drobeta_turnu_severin/
http://www.economia-online.ro/industrie/drobeta_turnu_severin/
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În 2009, cele două hidrocentrale au produs 43% din întreaga producţie Hidroelectrica şi circa 
14% din energia electrică a întregii ţări. 

Producția de energie electrică este susținută de firme profilate pe repararea și întreținerea 
echipamentelor hidroelectrice: Mecanoenergetica SA Drobeta Tr. Severin, Hidroelectrica SA - 
Filiala Hidroserv Portile de Fier Drobeta Turnu-Severin, Elvimex Drobeta SRL. 

Regia Autonomă de Activități Nucleare (RAAN) Drobeta Turnu-Severin este unicul 
producător din sudul Europei de apă grea pentru central nucleare. 
SC Forserv SA, Uzina de Reparații Mehedinți, Triton Industry SRL sunt firme care operează în 
domeniul prelucrării metalelor. 
SEVERNAV SA și Șantierul Naval Orșova (SNO) S.A sunt firme care operează în domeniul 
construcției de nave fluvial și maritime. 
 
Județul Vâlcea 
 
Evoluția PIB în perioada 2004 -2009 arată o creștere importantă a economiei până în 2008 și 
în 2009 o scădere datorată crizei financiare. 
 
          Tabel 1.27. PIB județ Vâlcea 

Produsul intern brut 

2004 2005 2006 2007 20081) 20091) 

4187,3 4907,3 5958,7 6808,8 7305,3 6786,6 
1) Date estimate 

          Sursa: Direcția Județeană de Statistică Vâlcea 
 
Cifra de afaceri32 realizată de industria județului este de 4.941 mii lei ceea ce reprezintă  
43,5% din cifra de afaceri realizată de unitățile din județ: contribuția industriei extractive a 
fost 5,7%,  a industriei prelucrătoare 85,6% și a producerii de energie electric, termică, gaze 
și apă de 8,7%. Populația ocupată33 în industrie este de 36,4 mii persoane (21,9% din totalul 
populației ocupate din județ).  
Întreprinderile34 active în industrie reprezintă 13,4%  (1.086) din totalul întreprinderilor din 
județ.  
Tabel 1.28. Dinamica numărului de persoane 
ocupate în industrie în județul Vâlcea   

Fig. 1.29. Populația ocupată pe diviziuni ale 
economiei în județul Vâlcea 

  

                                           
32 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.16., I.1.17. 
33 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.19. 
34 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.21., I.1.22. 

http://www.economia-online.ro/industrie/drobeta_turnu_severin/
http://www.infocompanies.com/Elvimex-Drobeta-SRL-91703.htm


Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Sud Vest Oltenia 

 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

23 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Principalele ramuri ale industriei județului sunt: 
Industria energetică. Județul dispune de rezerve de petrol, gaze naturale, cărbune care 
împreună cu imensul potenţial hidroenergetic au creat posibilitatea dezvoltării industriei 
energetice. Pe lângă Termocentrala Govora care are o putere industrială de 307 MW, în 
judeţ mai funcţionează Hidrocentrala Lotru - Ciunget, cu o putere industrială de 510 MW, 
două hidrocentrale pe râul Lotru, la Brădişor (115 MW), Malaia (18 MW) şi alte 11 
hidrocentrale pe râul Olt cu o putere de 469 MW, cu o producție mai mare de 2700 GWh/an. 
Industria chimică este  puternic dezvoltată (Oltchim, Uzinele Sodice Govora). 
Industria extractivă are ca obiect de acțiune rezervele de sare, calcar (Bistrița), petrol și gaze 
(Drăgășani, Băbeni) și cărbune (Berbeşti, Alunu). 
Industria construcțiilor de mașini produce echipamente pentru industria petrochimică şi 
industria producătoare de autovehicule, elemente hidraulice, atât pentru piaţa internă cât şi 
pentru cea externă. 
Industria alimentară funcționează cu mari unități de prelucrare a legumelor și fructelor 
(parte a holdingului Oltchim), fabrici cu renume în domeniul panificației (S.C. VELPITAR, SC 
BOROMIR), prelucrarea cărnii (S.C. DIANA SRL).  
Industria ușoară este reprezentată de unități noi, cu capital privat, producători de 
încălţăminte din piele și înlocuitori (DCB Componente și Încălțăminte S.A. – companie cu 
capital integral francez, Percom SRL, Iza SRL etc.), producători de textile neţesute (S.C. 
MINET S.A. Râmnicu Vâlcea - vate voluminoase, geotextile, articole insonorizante, mochete). 
Industria de prelucrare a lemnului (exploatare: COZIA FOREST S.A., CARPATINA S.A. și 
prelucrare: ROMOBILA SRL Vlădești, PRELCON SRL Horezu, MOBSPRINT SRL, TRICOSTAR SRL, 
MOBI START SRL, NEGO STAR SRL). 
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Concluzii 
 
 
Județele Regiunii se confruntă cu problemele generale prezente și la nivel național: 

• productivitate scăzută şi tehnologii învechite 
• dinamism antreprenorial scăzut 
• cheltuieli scăzute în domeniul cercetării – dezvoltării 
• penetraţie scăzută a TIC şi a e-serviciilor 
• ineficienţă energetică 
• nivel redus de atragere al investiţiilor străine, în special în Gorj, Mehedinți, Vâlcea 
 

Probleme legate de sectorul economic şi industrie a judeţului: 
• caracterul poluant al industriei 
• lipsă spirit antreprenorial şi activităţi economice reduse în zonele rurale: 

• agricultură ineficientă, lipsită de utilaje şi tehnologii moderne 
• nivel redus de dezvoltare antreprenorială, în general şi în special în rural 

• număr de IMM sub media naţională, cu o distribuţie majoritară în urban şi în 
sectorul servicii 
• rata şomajului în creştere, în special în rândul tinerilor şi al populaţiei feminine 
• restrângerea activităților de tratament balnear datorate unui management cu 
deficiențe (Voineasa, Olănești - Vâlcea) 
• restrângerea activităților turistice datorate câștigurilor salariale mici ale 
potențialilor turiști 
• dependenţa ridicată la nivelul judeţului Gorj de sectorul extractiv (lipsa unor 
activităţi alternative) 
 

Probleme de mediu 
• degradarea mediului datorită industriei 
• degradarea peisajului şi afectarea unor ecosisteme naturale în zonele exploatărilor 
petroliere și de cărbune, a termocentralelor și a unităților de producție substanțe 
chimice 
• teritoriul din sudul judeţului prezintă riscuri de inundaţii  și deșertificare 
 

Gradul de urbanizare și echipare urbană este redus  
• oraşe cu caracteristici predominant rurale şi acces redus la servicii urbane 
• concentrarea populaţiei în rural unde oferta de locuri de muncă este foarte redusă 
• zone rurale cu nivel redus de echipare, sub valorile medii naţionale (în special acces 
la canalizare, alimentare cu gaze naturale) şi grad scăzut de asociativitate 
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2.3. Indicatori economici  
 
a. Indicii producției industriale și ai cifrei de afaceri 
 
Indicii producției industriale arată că în Regiune producția industrială este în creștere pe 
seama industriei prelucrătoare. În toate județele Regiunii industria extractivă și producerea 
energiei electrice sunt în scădere datorită cererii din ce în ce mai scăzute de energie electrică 
și în special de energie electrică produsă prin arderea cărbunelui care este mai scumpă decât 
cea nucleară sau hidro. 
 
Indicii de volum ai cifrei de afaceri a firmelor din Regiune arată că aceasta este în scădere, 
fapt care se datorează scăderii producției industriei extractive și a celei producătoare de 
energie. Comisia Națională de Prognoză35  atribuie scăderea cifrei de afaceri din 2008, 2009 
și scăderii vânzărilor datorită crizei financiare. 
 
 
b. Indicatori ai comerțului internațional36 
 
Volumul valoric al comerţului internaţional al României a înregistrat în anul 2009 o scădere 
faţă de anul precedent, astfel: exporturile FOB au înregistrat valoarea de 29.116 milioane 
euro (în scădere cu 13,7% faţă de anul 2008), iar importurile CIF au fost de 38.897 milioane 
euro (în scădere cu 32,0% faţă de anul 2008), soldul balanţei comerciale în aceste condiţii 
fiind de -9.781milioane euro. 
 
În perioada 2006 – 2009 soldul balanței comerciale al Regiunii a fost pozitiv, exporturile fiind 
mai mari decât importurile, în timp ce soldul balanței comerciale a țării a fost în fiecare an 
negativ, importurile fiind mai mari decât exporturile.  
 
Județul Olt este cel mai important exportator din Regiune; în 2009 a realizat 58,45% din 
totalul exporturilor din Regiune. Cel de al doilea exportator din Regiune este Vâlcea 
(20,65%). Județul Gorj a realizat cel mai mic export, respectiv, 2,5% din totalul exportului 
realizat de Regiune. În ceea ce privește gradul de acoperire a importurilor prin exporturi, în 
mod constant, în perioada 2006 – 2009, sold negativ au județele Dolj (neacoperire – 52,8%) 
și Gorj (-67,2%). 
 

                                           
35 www.cnp.ro 
36 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.24. 
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c. Ocuparea populației active 
 
În România resursele de muncă37 sunt reprezentate de populația aptă de muncă care 
numără 13.875,9 mii persoane. Din acestea populația ocupată este 9.120,1 mii persoane, 
rata de ocupare fiind de 60,9%.  
 
În Regiunea SV Oltenia resursele de muncă38 numără 1.415 mii persoane, iar populația 
ocupată 933,7 mii persoane, rata de ocupare fiind mai mică decât cea la nivel național, 
59,1%.  
Dintre județele Regiunii cea mai mare rată de ocupare o are județul Vâlcea (67,5%), iar cea 
mai mică județul Gorj (54,9%). 
 
Tabel 1.30. Populația activă ocupată  

Populația activă ocupată în Regiunea SV Oltenia – mii persoane 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 848,6 857,1 853 875 867 836,1 

Dolj 263,8 266,6 268,5 276,3 276,6 264,1 

Gorj 142,4 138,5 136,4 139,6 139,4 137,5 

Mehedinți 110,1 112 111,7 113,2 111,8 107,1 

Olt 169,2 173,1 169,5 173,7 169,3 161 

Vâlcea 163,1 166,9 166,9 172,2 169,9 166,4 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Tabel 1.31.  Populația activă ocupată pe ramuri ale economiei 

Populația activă ocupată, pe ramuri ale economiei, în Regiunea SV Oltenia  (2009) 
– mii persoane - 
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Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 327,7 162,7 58,2 92,8 32,8 8,9 17 23,9 39,7 38,8 7,1 

Dolj 107,3 42,1 16,2 35 10,8 2,1 4,5 7 13,8 13,3 2,3 

Gorj 38,5 36,6 13,7 13,1 5,3 2 5,7 4,5 6,8 6,1 1,1 

Mehedinți 49 17,2 7,6 10 4,5 0,9 1,7 3,5 4,5 4,7 0,4 

Olt 76,3 30,4 7,9 13 5,4 1 1,9 4,7 7,4 7,6 1,5 

Vâlcea 56,6 36,4 12,8 21,7 6,8 2,9 3,2 4,2 7,2 7,1 1,8 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

                                           
37 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.10. 
38 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.25., I.1.26., I.1.27. 
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În 2009, în Regiune39 cea mai mare parte a populației este ocupată în agricultură (39%), 
situație care se manifestă în toate județele (50,09% în Dolj, 34,1% în Gorj, 53,79% în 
Mehedinți, 45%  în Olt și 42,78 în Vâlcea).  
În industrie, în Regiune  sunt ocupate 19,37% persoane, în Dolj 20,44%, în Gorj 32,42%, în 
Mehedinți 18,88%, în Olt 22,48%, în Vâlcea 27,51%; în construcții sunt ocupate 6,93%, în Dolj 
27,86%, în Gorj 12,13%, în Mehedinți 8,34%, în Olt 4,71%, în Vâlcea 9,67%; în transporturi și 
depozitare sunt ocupate 9% persoane, în Dolj 5,29%, în Gorj 4,87%, în Mehedinți 538%, în 
Olt 3,22%, în Vâlcea 5,22%; în sănătate sunt ocupate 4,64% persoane, în Dolj 6,46%, în Gorj 
4,87%, în Mehedinți 5,83%, în Olt 4,52%, în Vâlcea 5,37%; în învățământ  sunt ocupate 4,75% 
persoane, în Dolj 5,2%, în Gorj 4,96%, în Mehedinți 4,2%, în Olt 4,59%, în Vâlcea 4,37%. 
  
Specificul județelor după ocuparea populației active 
Se concluzionează că cea mai mare parte a populației din Regiune este ocupată în 
agricultură. Domeniile în care populația este ocupată, atât în Regiune cât și în județele 
regiunii sunt în ordinea descrescătoare agricultura, industria, comerțul cu ridicata și 
repararea autovehiculelor și motocicletelor, construcțiile, transporturile și depozitarea. În 
sănătate și învățământ sunt ocupate atât în Regiune cât și în județele regiunii mai puțin de 
10% din populație. 
 
2.4. Investiții  
 
În perioada 2004-2009, la nivel național investițiile au avut o creștere semnificativă, valoarea 
netă a acestora crescând în 2008 față de 2006 cu 50%, de la 58.554 mil. lei la 88.280 mil. lei. 
În Regiune dinamica investițiilor a fost pozitivă, creșterea în 2008 față de 2006 fiind de 63%; 
au crescut investițiile în industrie (12,7%), construcții (59,7%), comerț (4%) și în celelalte 
ramuri economice. În 2008, Regiunea SV Oltenia a beneficiat de investiții în valoare netă de 
5.492 mil. lei. 
 
                           Tabel 1.32. Dinamica investițiilor brute pe sectoare de activitate 
 

 
      Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 

                                           
39 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.20. 
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2.5. Potențialul de dezvoltare al industriei 
  
Dezvoltarea industriei în Regiune se poate baza pe experiența unităților existente în 
domeniile: 

- prelucrări mecanice și construcția de utilaje grele (IUG Craiova, IMUPF Tg. Jiu) 
- realizarea de piese din aliaje de aluminiu (Piese turnate Slatina) 
- mașini și transformatoare electrice (Elctoroputere Craiova, TM Filiași) 
- mașini și utilaje agricole (MAT Craiova, MAT Magrid Craiova, SUMA Băilești) 
- produse chimice (OLTCHIM și Combinatul de Produse Clorosodice Rm. Vâlcea, 

Combinatul Chimic Craiova) 
- locomotive electrice (Electroputere și Softronic Craiova) 
- instalații de electronică de putere (INDA, INDA ELTRAC, Softronic Craiova) 
- materiale de construcții (Prefabricate Craiova, Lafage Tg. Jiu) 
- industria de automobile (Ford România Craiova) 
- industria fabricației de nave (Șantierele Navale Drobeta Tr. Severin și Orșova) 
- industria articolelor industriale de cauciuc (ARTEGO Tg. Jiu) 
- industria producerii de energie electrică din surse regenerabile (hidro, energie solară) 
- industria alimentară (Boromir și Velpitar Rm. Vâlcea, Pangroup Craiova, Tu-Dor 

Craiova, DIANA Tg. Jiu, Ulei Podari, Zahărul Corabia) 
Acest potențial poate fi exploatat prin investiții în retehnologizare și marketing. 
Potențialul uman calificat în domeniul software poate fi exploatat prin dezvoltarea micilor 
firme de software și crearea altora noi, dezvoltând astfel o industrie cu valoare adăugată 
mare și care poate absorbi o parte însemnată a absolvenților Universității din Craiova. 
 

Concluzii 

  

 
Industria Regiunii SV Oltenia contribuie la realizarea PIB-ului național cu 10,49% (estimare 
2009). Populația ocupată în industrie reprezintă 23,99% din totalul populației ocupate în 
regiune. 
 
Dintre toate regiunile de dezvoltare, după cifra de afaceri realizată, industria Regiunii se 
situează pe penultimul loc cu 26.396 mil. lei (2008)40. Din cifra de afaceri41 realizată în 
Regiune industria extractivă realizează 6,5%, cea prelucrătoare 6,86%, producția de energie 
electrică, termică, distribuție apă și gaze naturale 2,45%, construcțiile 1,8% (2008). 
 
Analizând contribuția ramurilor industriale se concluzionează că industria prelucrătoare este 
cea care contribuie în cea mai mare măsură la crearea de locuri de muncă și la realizarea 
cifrei de afaceri. 
 
Scăderea industriei producătoare de energie electrică prin arderea cărbunilor atrage după 
sine și scăderea industriei extractive. Acest fapt se datorează prețului ridicat de vânzare a 

                                           
40 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.15. 
41 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.16. 
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acestui tip de energie (mai mare decât energia produsă în hidrocentrale) și scăderea 
consumului de energie la nivel național. 
 
Industria cu valoare adăugată mare este foarte timid dezvoltată (industria producătoare de 
software, computere, sisteme de automatizare complexă, roboți, mecanică fină, etc.). 
 
Industria a beneficiat de investiții a căror valoare situează Regiunea pe ultimul loc dintre 
toate regiunile de dezvoltare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Turism 
 
3.1. Principalele atracții turistice existente și potențiale 
Regiunea SV Oltenia se caracterizează prin existența unor obiective turistice diversificate 
dispuse în majoritate în județele Vâlcea, Gorj, Mehedinți și mai puțin în Dolj și Olt. 
Principalele obiective turistice din Regiune sunt: 
 
În judeţul Dolj  
  
Obiective turistice naturale:: 

- Pădurea Ciurumela de la Poiana Mare (la 5 km de Poiana Mare, pe DN Calafat -Bechet 
- Cernavodă), rezervaţie forestieră reprezentând o veche pădure de salcâmi, 
apreciată pentru conţinutul lemnos şi dimensiunile arborilor (unice în Europa). 

- Rezervaţia ornitologică de la Ciupercenii (la sud de Calafat), un însemnat loc de 
cuibărit pentru multe specii de păsări, singurul loc din lunca Dunării neîndiguit. 

- Rezervaţia paleontologică Bucovăţ, lângă Craiova, unde se găseşte un vestit punct 
fosilifer. 

- Rezervaţia de bujori sălbatici de la Pleniţa (la 59 km de Craiova), este un unicat în 
peisajul României. 



Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Sud Vest Oltenia 

 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

30 

- Parcul Romanescu din Craiova, realizat între 1900 - 1903 după planurile arhitectului 
francez E. Redont. Proiectul a obţinut medalia de aur la Expoziţia de la Paris din 1900. 
Este unul dintre cele mai mari (90 ha) şi frumoase parcuri din ţară.  

- Grădina Botanică din Craiova, cuprinde o suprafaţă de 17 ha. 
- Alte rezervaţii şi monumente ale naturii: Pădurea Coşoveni (la 10 km vest de Craiova 

pe DN 6), este o zonă de vânătoare de fazani şi căpriori, Pădurea Radovan (la 30 km 
de Craiova pe DN 56), Pădurea Branişte de stejar brumăriu. 

Obiective istorice 
- Casa Băniei din Craiova, cea mai veche clădire din oraş şi una dintre cele mai vechi de 

acest gen din ţară. A fost construită în 1699 din iniţiativa domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, în prezent adăposteşte Muzeul de Etnografie şi Artă Populară.  

- Casa Glogoveanu din Craiova, clădire din sec. XVIII care a aparţinut boierilor 
Glogoveni, în care a locuit o perioadă şi Tudor Vladimirescu.  

- Casa Jianu din Craiova, se presupune că ar fi fost ridicată la sfârşitul sec. XVIII de 
familia Jianu. 

 
Obiective religioase 

- Mănăstirea Bucovăţ (la 5 km vest de Craiova pe DN 55), interesant monument de artă 
medievală construit între 1506 - 1512, cu refaceri ulterioare. Deţine o cronică murală 
care este un unicat în arta Românească.  

- Biserica Domnească „Sf. Dumitru" din Craiova, cel mai vechi monument de 
arhitectură al Craiovei, ctitorie a lui Matei Basarab între 1651 – 1652. 

Muzee 
- Muzeul de artă localizat în palatul Jean Mihail, una dintre cele mai prestigioase 

instituții muzeale din România având trei secțiuni: Galeria de Artă Universală (școlile 
olandeză, flamandă, franceză și italiană), Galeria de artă Românească și Cabinetul 
Brâncuși 

- Muzeul de Istorie Naturală care cuprinde secțiuni de arheologie și istorie, etnografie, 
științele naturii și artă. 
 

În judeţul Gorj 
 
Obiective turistice naturale: 

- Zona montană din judeţ cuprinde de la est la vest trei lanţuri muntoase principale: 
lanţul Munţilor Parâng cu cel mai înalt vârf din Oltenia - Parângu Mare (2519 m.), 
lanţul Munţilor Vâlcan cu cel mai înalt vârf Oslea (1946 m.), Munţii Godeanu cu cel 
mai înalt vârf - Vârful Gugu (2291 m.). În judeţul Gorj există mai mult de 25 rute 
turistice alpine pedestre, inclusiv două rute europene de lung parcurs pedestru (E3 şi 
E7), trei zone pe care se practică alpinismul și escalada (Cheile Sohodolului - Runcu, 
Cheile Galbenului - Baia de Fier şi Cheile Citeţului - Polovragi), cinci zone speologice 
ce reprezintă cel mai mare potenţial speologic din România având peste 2.000 de 
peşteri - două amenajate pentru vizitare cu căi de acces și electrificare, 1 zonă de 
practicare a canyoningului turistic, un circuit de rafting de 30 km pe Defileul Jiului, o 
staţiune de schi (Rânca) precum şi zone pentru vânătoare şi pescuit, toate 
reprezentând atracţii pentru un mare număr de turişti în fiecare an.  

- Zona Rânca deţine unul dintre cele mai mari domenii schiabile din România. 
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Obiective turistice balneare 

- Săcelu - zonă bogată în ape minerale  
Obiective turistice istorice, ecumenice şi culturale 

- Moştenirea Imperiului Roman și a Daciei se regăseşte de-a lungul întregii regiuni: 
ruinele aşezării romane de la Bumbești Jiu, cetatea dacică de la Polovragi. 

- Gorjul este de asemenea un ţinut al mănăstirilor, bisericilor şi schiturilor: Tismana, 
Lainici, Polovragi, Crasna, Vişina, Strâmba, Tg. Cărbunești, Locurele, Cioclovina de Jos 
și Cioclovina de Sus, Dealu Mare. Bisericile de lemn sau de zidărie reprezintă o altă 
interesantă moştenire din timpurile medievale: Biserica Baia de Fier, Biserica Sf. 
Nicolae Telești, Biserica de lemn Frâncești, Biserica de lemn Rovinari, etc. 

- De un interes special sunt aşa numitele 'Cule', case fortificate ce se găsesc numai în 
Oltenia:  Cornoiu – Curtișoara , Siacu – Slivilești, Groşerea - Aninoasa. 

- Muzeul arhitecturii populare de la Curtișoara, ce cuprinde cele mai reprezentative 
gospodării ţărăneşti ale judeţului. 

- Complexul sculptural în aer liber al lui Constantin Brâncuşi, ce cuprinde: Poarta 
Sărutului, Masa Tăcerii, Coloana Infinitului, precum și multitudinea de sculpturi pe 
care discipolii săi le creează în fiecare an și care se găsesc amplasate în întreg oraşul 

- casa memorială de la Hobiţa  
 
Evenimente importante, meșteșuguri și îndeletniciri tradiționale 

- sărbătorile și târgurile populare organizate cu prilejul unor sărbători religioase (15 
august - Sf. Măria împreună cu Festivalul portului și cântecului popular Tismana, 20 
iulie - SF. Ilie, Polovragi , 6 august Lainici, Godinești) 

- obiceiul străvechi Novaci - urcatul oilor la Munte  
- Baia de Fier - coborâtul oilor de la munte   
- producerea și comercializarea produselor de ceramică (Galeșoaia, Vârtop, Glogova, 

Ștefănești), realizarea de împletituri (Tismana și Runcu), prelucrarea lemnului 
(Mușetești, Lelești, Arcani, Padeș, Polovragi), brânzeturi (Novaci, Polovragi, Arcani, 
Baia de Fier, Bălești, Ciuperceni, Crasna), etc. 

 
 
În judeţul Mehedinţi 
 
Obiective turistice naturale 
Atracţiile turistice naturale sunt legate de cursul Dunării, zona montană şi de podiş, iar 
valoarea lor este în principal estetică, recreativă, terapeutică sau educativă: 

- Cazanele Mici, tăiate între calcarele Ciucarului Mic (310 m) şi ale Masivului Mali 
Strbak de pe malul iugoslav, late de circa 150 m, străjuite de versanţi abrupţi; 

- Cazanele Mari, circa 170 m lăţime, modelate în masivele calcaroase Ciucaru Mare 
(315 m) şi Velik Strbak (768 m), sectorul cel mai impunător şi interesant al defileului;  

- relieful carstic dezvoltat pe platourile şi versanţii masivelor Ciucaru Mic şi Ciucarul 
Mare; 

- peisajele pitoreşti dintre Sviniţa şi Greben, date de abrupturile calcaroase viu 
colorate;  
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- peştera Veterani, inundată de apele lacului Porţile de Fier, aflată la intrarea în 
Cazanele Mari; 

- Complexul carstic Ponoarele, rezervaţie naturală care reuneşte spectaculoase forme 
de relief carstic, unele unicate pe plan mondial: Peştera Ponoarele, lacurile carstice 
Zătonul Mare şi Zătonul Mic, Podul Natural, Peştera Bulba, Peştera Podului; 

- formaţiunile carstice, monumente ale naturii, din împrejurimile comunei Balta (polii, 
sorburi carstice permanente, lacul Balta, Cornetul Mare al Bălţii, grote, Peştera 
Balta); 

- Polia Nadanova, cea mai mare din Podişul Mehedinţi; 
- cornetele calcaroase de la Obârşia Cloşani, monument al naturii; 
- relieful carstic de pe Valea Motrişorului; 
- Peştera Topolniţa, a doua ca mărime din ţară, monument al naturii; 
- Peştera Epuran, monument al naturii; 
- izvoarele şi Cheile Coşuştei, zonă protejată; 
- Cheile Topolniţei (lângă Schitul Topolniţa, 500 m lungime), zonă protejată; 
- Cheile Costeştilor, afluent al Topolniţei; 
- cursul mijlociu al Văii Cerna, între Văile Craiova şi Ţăsna, şi cel inferior, la 5 km, pe E 

70, în amonte de confluenţa cu Dunărea; 
- peisaje pitorești ale traseului rutier DN 67 D (Baia de Aramă - Valea Cernei); 
- peisaje pitorești create de Dunăre pe tot traseul său (DN 57); 
- golfurile lacului Porţile de Fier l: Gura Văii, Bahna, Cerna, Mraconia, Dubova; 

 
 
Obiective istorice, ecumenice, culturale  
vestigii geto-dacice:  

- în municipiul Drobeta - Turnu Severin - ruinele unor aşezări din epoca paleolitică, 
neolitică şi a bronzului (culturile Criş, Gârba Mare);  

- în comuna Șimian (pe ostrovul Șimian) - vestigiile unei aşezări din epoca neolitică şi 
de bronz - cultura Coţofeni;  

- în comuna Malovăţ (sat Bobaiţa) - cetate dacică de pământ (sec. II Î.Hr.); 
vestigii romane: 

- municipiul Drobeta - în satul Gura Văii - fortificaţiile  
- Turnu Severin - ruinele castrului roman "Insula Banului" (sec. IV), ale termelor 

romane (sec. II - V) peste care s-au suprapus alte ruine, podul Traian (sec. ll);  
- fortificaţii romano-bizantine (sec. IV- VI) şi medievale (sec. XIV-XV); în oraşul Orşova: 

Cetatea Dierna, întemeiată de Traian;  
- în comuna Șviniţa - ruinele unui turn roman (sec. al ll-lea) 

 
vestigii medievale:  

- municipiul Drobeta - Turnu Severin - ruinele Cetăţii Severin (sec. Xlll);  
- în comuna Şviniţa, ruinele fortificaţiei Tri Kule (1429);  
- pe Ostrovul Șimian - complexul arhitectonic Ada Kaleh (sec. al XV-lea). 

mănăstiri:  
- "Sf. Ana" (1924) din oraşul Orşova;  
- Baia de Aramă (1699-1705),  
- Strehaia (1645), Cerneţi (1663),  
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- Burnaz (1345),  
- Schitul Topolniţa (1646),  
- ruinele mănăstirii Vodiţa (1370),  
- Gura Metrului (1512 - 1521) din comuna Butoieşti; 

biserici de zid:  
- "Adormirea Maicii Domnului" (1856), din Drobeta Turnu Severin 
- "Sf. loan Botezătorul" (1873) cu picturi de Gh. Tătărescu, din Drobeta Turnu Severin 
- biserica romano-catolică (1855-1875) din Drobeta Turnu Severin;  
- "Sf. Nicolae" (1746) şi Biserica Domnească cu hramul "Sf. Treime" (1659-1660) - din 

satul Cerneţi, comuna Șimian;  
- bisericile din comunele Şişeşti (sat Ciovârnăşani (1837) şi Gorgova (1755) ş.a.; 

biserici de lemn:  
- "Adormirea Maicii Domnului" (1819), Corbița sat Lărgășeni 
- "Sf. Apostoli Petru şi Pavel" (1757) şi "Sf. Dumitru" (sec. al XVIII-lea) din împrejurimile 

oraşului Baia de Aramă;  
- "Sf. Voievozi" (sec. al XVIII-lea) din Baia de Aramă 
- "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril" (1853 - 1854) din satele Balta, Costeşti, Gormoniţa, 

Prejna şi Sfodea care aparţin comunei Balta;  
- "Sf. Dumitru" (1835) din comuna Godeanu;  
- "Sf. Voievozi" (1783-1786) din comuna Obârşia Cloşani;  
- "Sf. Gheorghe" (1876) din comuna Ilovăţ; "Sf. Voievozi" (1783-1823) şi "Sf. Gheorghe" 

(1829) din comuna Izverna;  
- "Sf. Nicolae" (1766) din comuna Ponoarele";  
- "Intrarea în biserică a Maicii Domnului" (1831) din comuna Sovarna; 

 
Monumente istorice şi de artă, ansambluri arhitecturale civile: 
cule:  

- cula fortificată (1800) de Tudor Vladimirescu în 1821 şi cula "Nistor" (1812) din 
Cerneţi, 

- cula "Gutui" (1815) din comuna Broşteni,  
- cula din comuna Jirov (1833); 

 
case vechi:  

- Municipiul Drobeta - Turnu Severin are în partea istorică circa 100 de case vechi, 
ridicate în sec. XIX-XX, din care se remarcă Casa Averescu (sec. ai XX-lea), Casa cu 
Atlanţi (sec. al XX-lea), trei case din anii 1878, 1879 şi 1895, clădirea liceului Traian 
(1891), azi Muzeul Porţile de Fier, Şantierul Naval şi Clădirea Administraţiei Portuare 
(sec. al XIX-lea), Palatul Culturii, Teatrul orăşenesc (1913), Tribunalul (sec. al XX-lea);  

- în Orşova - beciurile Palatului Domnesc (sec. al XVI-lea); Turnu Clopotniţei (1645) din 
Strehaia;  

- Casa Vasilescu (sec. al XIX -lea) din Baia de Aramă;  
- casa "Gh. Popescu" (1832) din comuna Brezniţa, casa de lemn Paraschiva Petolea 

(1866); 
- casele Andrei Dumitru (1850), Gh. Epuraru (1870) şi Gh. Zamfirescu (1860) din 

comuna Cireşu;  
- casa de lemn "Ghiţă Lungu" (1880) din comuna Iloviţa;  
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- casele Elisabeta Negoiţescu, Grigore Drăcea şi Vasile Păunescu (sfârşitul sec. al XIX-
lea) din comuna Izverna;  

- casa Lupulescu (1887) din comuna Obârşia Cloşani; 
 
Monumente de artă plastică şi comemorative:  

- Monumentul - criptă al eroilor de la 1916-1918;  
- Monumentul poetului Mihai; 
- Eminescu - din oraşul Drobeta - Turnu Severin;  
- Monumentul comemorativ al Revoluţiei de la 1821 din satul Cerneţi (comuna 

Șimian);   
- în municipiul Drobeta - Turnu Severin - busturile lui Apolodor din Damasc 

(sculptor l. Murnu), al lui Decebal şi Traian (sculptor Defranasovici, 1906), al lui Ştefan 
Paulian (1932 - 1946) şi al lui Al. Burileanu (1889);  

- bustul lui Tudor Vladmirescu (sculptor C. Bălăcescu) din oraşul Baia de Aramă; 
 
Muzee, case memoriale: 

- "Porţile de Fier" şi Muzeul memorial al sculptorului Dimitrie Anghel din Drobeta - 
Turnu Severin;  

- Complexul muzeal Strehaia, Casa memorială "Tudor Vladimirescu" de la Cerneţi; 
 
Etnografie şi folclor 
monumente de arhitectură şi tehnică populară:  

- bisericile de lemn din satele Balta (sec. al XVIII-lea), Brebina (1757),  Căpăţâneşti   
(1700), Căzăneşti (1740 şi 1800), Cornăneşti (sec. al XVIII-lea), Costeşti (sec. al XVIII-
lea), Prejna (1808) ş.a.;  

- case de lemn în satele Prejna, Izvoru Frumos, Nadanova, Cireşu, Şviniţa, Eibenthal, 
Baia Nouă;  

- mori de apă: Cernăviţa, Izvoru Frumos, Ponoarele şi pivele de la Obârşia Cloşani;  
- creaţie artistică populară: port popular la Balta, Obârşia Cloşani, Ponoarele, Izverna;  
- ceramică la Şişeşti;  
- ţesături la Căzăneşti, Prejna, Izverna;  
- obiecte din piele şi unelte din fier la Nadanova; crucile din lemn şi piatră din comuna 

Izverna;  
manifestări folclorice tradiţionale: 

- serbări câmpeneşti la Balta 
- sărbătoarea liliacului din luna mai de la Nadanova şi Ponoare 
- serbări specifice etniei sârbe la Şviniţa. 

 
În judeţul Olt 
 
Obiective istorice:  

- urme ale culturii paleolitice Prund - Darjov de la Fărcaşele, Slătioara şi Bugiuleşti,  
- urme ale culturii neolitice Vădastra, la Vădastra şi Sălcuţa,  
- vestigiile geto-dacice de la Sucidava (satul Celei) şi Acidava,  
- vestigiile romane de la Sucidava şi Romula (actualul sat Reşca). 

Monumente istorice şi de artă de factură religioasă: 



Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Sud Vest Oltenia 

 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

35 

- Mănăstirea Clocociov (1645), în a cărei incintă se găseşte un muzeu ce deţine o 
importantă colecţie de artă veche românească: icoane, piese de artă decorativă din 
argint, broderii, ţesături şi sculpturi în lemn, cărţi cu ilustraţii gravate în lemn. 
Impresionante sunt patru icoane împărăteşti: lisus Hristos Pantocrator, Maica 
Domnului cu Iisus, Sfântul Nicolae şi Adormirea Maicii Domnului, piese de mari 
proporţii. 

- Schitul Strehareţ (1671), Slatina 
- Mănăstirea Călui - Comuna Călui (1516 – 1588)  
- Mănăstirea Brâncoveni - în comuna Brâncoveni atestată documentar în timpul lui 

Mircea cel Bătrân (1386-1418) unde este ansamblul arhitectural Brâncoveni și 
bisericuţă din lemn (1570). Din vremea lui Matei Basarab se păstrează turnul - 
clopotniţa, spaţioasele pivniţe boltite, precum și zidul de apărare prevăzut cu 
creneluri. 

 
În judeţul Vâlcea 
 
Staţiunile balneoclimaterice vestite pentru apele minerale, geotermale și frumuseţea 
peisajului. Oferta turistică a judeţului cuprinde mai mult de 11.000 de locuri de cazare în 
hoteluri, vile, campinguri și gospodării rurale înregistrate în sistemul românesc de turism 
rural și ecologic în stațiunile: 

- Băile Olăneşti,  
- Băile Govora 
- Staţiunea Călimănești - Căciulata Izvoarele  
- Staţiunea Voineasa, aşezată pe Valea Lotrului la 80 km de Râmnicu Vâlcea, la 580-640 

m altitudine,  
- Zona Ocnele Mari – Ocnița  

 
Obiectivele turistice naturale: 

- Masivul Cozia - (vf. Cozia 1668 m) situat în sud-vestul Munţilor Făgăraş, între râurile 
Olt (la vest), Băiașu (la nord), Topolog (la est), Sălătrucel (la sud), în apropierea 
complexului balneoclimateric Călimănești-Căciulata-Cozia. În 1990 Rezervaţia 
complexă Cozia a fost declarată Parc Național. 

- Defileul Oltului - Oltul a reuşit să sape până la rădăcină cea mai masivă și mai înaltă 
parte a Carpaților Meridionali. Porţiunea din judeţul Vâlcea este cea mai 
spectaculoasă, albia îngustă a Oltului fiind străjuită de Muntele Cozia (la est) și 
Culmea Capatinii (la vest). 

- Valea Lotrului - de o mare frumuseţe peisagistică, se caracterizează prin multitudinea 
"cataractelor" și prin bogăţia folclorică a meleagurilor pe care le străbate. 

- Cheile Bistriţei - (lângă Mănăstirea Bistriţa) cele mai înguste chei din România, se 
caracterizează în special de numeroasele guri de peşteri care se văd în versanții 
abrupţi ai văii Bistriţei. 

 
Obiective istorice, religioase 

- Piramidele de pământ de la Goranu - rezervaţie geologică situată pe valea pârâului 
Stănciou, unde apele rezultate din ploi și din topirea zăpezilor au creat masive 
piramide de pământ, adevărate turnuri gigantice de 80 m înălţime. 
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- Ruinele castrului roman Arutela de la Bivolari (lângă Călimănești) aflat în apropierea 
unor izvoare cu ape termale, folosite în termele castrului. Alte vestigii istorice: 
Ruinele castrului 

- Drumul roman Rusidava-Drăgășani (situat pe drumul antic ce ducea de la Romula la 
Apullum) 

- Vestigiile castrului roman de la Rădăcinești (138 d.Hr.), ruinele termelor romane, de 
la Stolniceni (la 5 km de Râmnicu Vâlcea). 

- Mânăstirea  Horezu (la 6  km  de  Horezu) - cel  mai  important ansamblu  de 
arhitectură religioasă din epoca brâncovenească; a fost ridicată de Constantin 
Brâncoveanu între 1690 și 1697. 

- Mânăstirea Cozia (la 2 km de Călimănești) - reprezintă unul dintre cele mai valoroase 
monumente de arhitectură din secolul XIV și un punct de plecare pentru arhitectura 
de influență bizantină în Țara Românească. Biserica mare a fost zidită între 1386-
1388 de către Mircea cel Bătrân. Aici se afla mormântul lui Mircea cel Bătrân și 
mormântul Tofanei, mama domnitorului Mihai Viteazul. 

- Mânăstirea dintr-un lemn 
- Mânăstirea Bistrița 
- Mânăstirea Arnota 
- Culele din Măldărăști 

 
 
3.2. Structuri de cazare în Regiunea Sud Vest Oltenia 
 
Structurile turistice42 din Regiunea SV Oltenia cuprind aproape toate tipurile: hoteluri, hanuri 
și moteluri, cabane turistice, tabere pentru elevi și preșcolari, pensiuni turistice și 
agroturistice. 
 
Tabel 1.33. Dinamica dezvoltării structurilor 
de  primire turistică cu funcții de cazare 

Tabel 1.34. Structuri de primire turistică cu 
funcțiuni de cazare 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 
Analiza tipurilor de structuri de primire turistică cu funcții de cazare relevă faptul că, în 
perioada 2004 – 2009, în Regiunea SV Oltenia numărul hotelurilor a crescut cu 34% (față de 
creșterea la nivel național cu 25%), numărul  taberelor pentru elevi și preșcolari a scăzut cu 

                                           
42 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.41.     
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73% (față de scăderea la nivel național cu 29%), iar cel al pensiunilor a crescut cu 280% (față 
de nivelul creșterii la nivel național cu 58,3%). 
Analiza dezvoltării capacității de cazare în perioada 2004 – 2009 arată că în Regiunea SV 
Oltenia numărul de locuri de cazare pentru turiști a crescut cu 17% sau 2.413 locuri (31% sau 
332 locuri în Dolj, 68% sau 797 locuri în Gorj, -21,5% sau o pierdere de 156 locuri în Olt, 
67,8% sau 621 locuri în Mehedinți și 8% sau 819 locuri în Vâlcea). Se remarcă faptul că, în 
Regiune, județul Vâlcea are cea mai mare capacitate de cazare, iar creșterea numărului de 
locuri de cazare în județ este de 33,9% din totalul creșterii în Regiune. Se semnalează faptul 
că, în județele Mehedinți și Gorj, creșterea a fost sub potențialul turistic și al posibilităților de 
dezvoltare a acestei activități economice. 
 
 
3.3. Capacitatea de cazare turistică 
 
Capacitatea de cazare43 din Regiune este plasată, în cea mai mare parte în județul Vâlcea, 
care are cea mai dezvoltată structură de cazare turistică dintre toate județele Regiunii SV 
Oltenia. În Regiune, cea mai mare capacitate de cazare este în Vâlcea (10.877 locuri), iar cea 
mai mică în Olt (588 locuri). 
 
Tabel 1.35.  Dinamica dezvoltării capacității 
de cazare turistică51 
 

  Tabel 1.36. Capacitatea de cazare turistică51 

  
  
 
 
 
 

 

Tabel 1.37.Creșterea numărului de locuri de 
cazare               
pe județe51 

Tabel 1.38. Capacitate locuri/zi51 

                                           
43 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.42., I.1.43, I.1.44., I.1.45., I.1.46. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 
În ceea ce privește numărul turiștilor, creșterea de la nivelul Regiunii este nesemnificativă 
(+5.056 turiști), dar se remarcă faptul că, în județul Vâlcea – județ cu tradiție turistică, 
numărul acestora s-a diminuat, în timp ce județele Gorj și Mehedinți au avut creșteri.  
 
Creșterea semnificativă din județul Gorj se datorează, în special, stațiunii Rânca, al cărui 
potențial nu este totuși exploatat la adevărata sa capacitate. 
 
 
Creșteri ale numărului de sosiri și înoptări în 2009 față de 2004 a avut loc în Gorj (+53,1%, 
respectiv, +28,8%) și Mehedinți (+13,2%, respectiv, 14,2%), iar scăderi în toate celelalte 
județe. Cele mai importante scăderi au avut loc în Olt (24,7%, respectiv, 33,6%) și Vâlcea 
(4,5%, respectiv, 7,6%). 
 
 
Tabel 1.39. Sosiri ale turiștilor în structuri 
de primire turistică cu funcțiuni de cazare 
turistică51 

Tabel 1.40. Înnoptări ale turiștilor în 
structuri de primire turistică cu funcțiuni 
de cazare turistică51 

  
  
 
 
 

 

Tabel 1.41. Numărul de turiști în regiune 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
       
                             
 
 
3.4. Tipuri de turism  
 
Formele variate de relief și o infrastructură turistică și de transport satisfăcătoare permit o 
mare varietate de activități turistice: 
 
În județul Dolj 
Turismul de congrese, afaceri, expoziții şi reuniuni se practică în reşedinţa judeţului: unele 
hoteluri au săli de ședință special amenajate, posibilități de organizare târguri și expoziții 
(Casa Științei și Tehnicii Craiova, Centru Expozițional Transfrontalier al Camerei de Comerț 
Craiova) 
 
În județul Gorj 
 
Turismul activ 
Masivul Parâng : 

- Baia de Fier- Polovragi: alpinism, escalada, speologie, canyoning, mountainbike, 4x4 și 
enduro, drumeţie, cicloturism 

- Novaci Rânca: schi, drumeţie și turism montan, zbor cu parapanta, deltaplanul, 4x4 și 
enduro 

- Masivul Vâlcan 
- Bumbești Jiu - Lainici: speologie, drumeţie și turism montan, mountaibike, 4x4, 

enduro, rafting, scufundări 
- Runcu - Cheile Sohodolului: alpinism și escaladă, speologie - peşteri și tavene, 

canyoning - canioane și cascade, 4x4 și enduro, mountainbike și cicloturism, drumeţie 
- Peștișani: drumeţie și turism montan, 4x4, enduro, scufundări, speologie  
- Tismana: drumeţie și turism montan, speologie , 4x4, enduro 

Vânătoarea şi pescuitul 
Se poate pescui păstrăv, lostriţa, clean, somn, crap, caras, etc. 
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Organizatorii acestor activităţi: Romsilva, pentru zona montană și AGVPS pentru zona de 
deal și câmpie.  
Turismul rural, agroturismul 
Zonele rurale oferă o veritabilă ospitalitate bazată pe mediul nepoluat, vinuri şi gastronomie 
de bună calitate şi pe minunate tradiţii folclorice. Deşi aceste forme de turism sunt încă la 
început există în regiune case şi pensiuni în localităţile Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Runcu, 
Arcani, Peștișani, Tismana, Padeș. Atracții deosebite: păstrăvul afumat de Tismana, 
brânzeturile de Novaci, vinul de piatră din Runcu, ţuica de Baia, balmoşul de Rănea. 
Turismul ecumenic 
Se pot vizita mânăstiri renumite (Tismana, Polovraci, Lainici) și biserici, monumente istorice. 
Turismul balnear  
Stațiunea Săcelu situată la 32 km de Tg. Jiu dispune de o modernă bază de tratament. 
Turismul speologic 
Se pot vizita Peștera Muierilor, Peștera Polovraci (amenajate pentru vizitare) și Peșterile 
Martinel și Cloșani. 
 
În județul Mehedinți 
 
Ţinând  cont de  poziţia,  diversitatea,  volumul  şi valoarea  resurselor turistice ale judeţului 
Mehedinţi este posibilă practicarea unei palete largi de forme de turism:  
Turismul de circulaţie: 

- turismul de tranzit - forma de turism care are posibilităţi mari de dezvoltare datorită 
poziţiei geografice, fiind în calea fluxurilor turistice din vestul Europei, căilor rutiere 
ce-l străbat şi dispersia atracţiilor turistice 

- turismul itinerant cu valenţe culturale poate valorifica, prin diverse circuite, 
monumentele culturale,   istorice,  arhitecturale,  moderne sau  medievale,  precum  
şi elementele de etnografie şi folclor. 

Turismul montan 
Aria  montană  circumscrisă  Defileului Dunării oferă atracţii  turistice variate: frumuseţea 
peisajului, numeroase puncte de belvedere, chei, cascade, abrupturi, peşteri. 

- drumeţia montană are mari posibilităţi de dezvoltare datorită peisajelor oferite de 
munţii Banatului, Mehedinţi şi a unor trasee turistice marcate, uşor accesibile; 

- speoturismul, una din formele de turism reprezentative pentru zonă susţinut de 
numeroase peşteri, cu valoare ştiinţifică sau turistică. 

- turismul de odihnă şi recreere este legat de existenţa unui cadru natural cu valenţe 
estetice deconectante, cu un microclimat reconfortant şi posibilităţi de practicare a 
unor activităţi recreative, în zonele: Valea Cernei, Topoiniţei, golfurile Bahnei, 
Dubovei şi Mraconiei, pădurile Stârmina, Balota, Arginteşti, Strehaia, Fulga, Dudașul 
Schelei, Dealul Văratic etc. 

- turismul de vânătoare şi pescuit sportiv este favorizat de existenţa unui bogat fond 
cinegetic (urs, mistreţ, vulpe, căprior etc.) şi piscicol (păstrăv, lipan, scobar, crap, 
somn etc.), în apele Dunării şi afluenţii săi; 

- turismul pentru practicarea sporturilor nautice. Caracteristicile oglinzilor de apă 
create în lungul Dunării prin construcţiile din sistemele hidroenergetice şi de 
navigaţie de la Porţile de Fier l şi II şi condiţiile climatice asigură premise favorabile 
practicării acestei forme de turism.  
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Turismul ştiinţific se adresează în principal specialiştilor din domeniul disciplinelor legate de 
suportul natural şi biologic al zonei. Sunt condiţii de dezvoltare datorită rezervaţiilor naturale 
şi a lacurilor de acumulare de pe fluviul Dunărea. Arealele ce pot fi valorificate prin această 
formă de turism sunt: parcurile naţionale "Porţile de Fier", "Domogled - Valea Cernei" şi alte 
monumente protejate, locurile fosilifere de la Sviniţa și Bahna, tufărişurile mediteraneene de 
la Izverna şi din Defileul Dunării. 
Turismul de congrese, afaceri şi reuniuni se practică în reşedinţa judeţului Drobeta -Turnu 
Severin, la Orşova și în staţiunea Băile Herculane.  
Turismul balnear se poate practica la Schela Cladovei (ape minerale sulfuroase, bromurate, 
iodurate, clorurate, sodice) și în stațiunea Bala. 
Turismul de agrement: vizitarea insulei Șimian, pe care sunt strămutate ruinele cetăţii Ada 
Kaleh, pescuitul pe Dunăre şi pe râurile din zona montană, vânătoarea în zonele muntoase.  
 
În județul Olt 
 
Turismul rural: în zonele rurale s-au păstrat tradiţiile populare: Vitomireşti, lanca, Vădastra și 
Oboga. 
Turismul dunărean: excursii cu vaporul pe Dunăre (din Portul Corabia) 
Turismul istoric: vizitarea ruinelor cetății Sucidava. 
 
În județul Vâlcea 
 
În județul Vâlcea se practică toate formele de turism, infrastructura și condițiile naturale 
permițând aceasta. Se practică turismul balnear, montan, ecumenic, de sfârşit de 
săptămână, de congrese, afaceri şi reuniuni. De altfel, din Regiunea SV Oltenia, în județul 
Vâlcea turismul este cel mai dezvoltat, dispunând de cea mai mare capacitate de cazare și 
cele mai bine exploatate resurse; baza constă în istoria de mai mult de 100 de ani în 
utilizarea capacităților de tratament balnear. 
Turismul de congrese, afaceri şi reuniuni se practică în stațiunile balneare și capitala 
județului, unele hoteluri au săli de ședință special amenajate. 
Turismul balnear se poate practica în stațiunile balneare consacrate: Călimănești, Căciulata, 
Olănești, Ocnele Mari, Ocnița. 
Turismul ecumenic 
Se pot vizita mânăstiri renumite, intrate în circuitul turistic național și internațional (Cozia, 
Bistrița, Horezu, Arnota, Mânăstirea dintr-un lemn). 
 
Vânătoarea şi pescuitul 
Se poate pescui păstrăv, lostriţa, clean, somn, crap, caras, etc. (lacurile Vidra, Brădișor, 
râurile Lotru și Olt) 
Turismul montan 
Se pot vizita obiective din Munții Cozia, Lotrului (Cheile Oltețului, Bistriței, Pietrenilor, 
abruptul Târnovului, peșterile Stogsoarele, Sorbul Mare) 
 
 
3.5. Potențialul de dezvoltare turistică 
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Potenţialul turistic al Regiunii SV Oltenia îl formează peisajul format de fluviul Dunărea şi 
defileul său, de diversitatea reliefului din zona muntoasă, de existenţa elementelor floristice 
şi faunistice deosebite, monumente istorice, de arhitectură şi artă.  

Pentru cele trei judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi cursul şi lunca Dunǎrii reprezintǎ un potenţial 
turistic insuficient exploatat cu toate că porturile Orşova, Drobeta Turnu Severin şi Calafat 
sunt pe lista vaselor de croazierǎ ce vor circula pe Dunǎre prin programul Croaziere 
Dunărene.  

Potenţialul turistic cultural și de afaceri au cele mai importante șanse de dezvoltare. În acest 
sens, existǎ și pot fi valorificate mai eficient:  

 evenimente cultural-artistice de anvergurǎ naţionalǎ şi internaţionalǎ: Festivalul 
"Amza Pellea"/ Cavalerul Veselei Figuri, Craiova Shakespeare Festival (al doilea 
festival din Europa dedicat exclusiv creaţiilor shakespeare-ene), Festivalul Naţional de 
Folclor "Maria Tǎnase", Festivalul "Zilele Craiovei", Festivalul "Craiova Muzicalǎ", 
Festivalul „Rock, Jazz, Folk”, toate la Craiova, Festivalul „Oltenii şi restul lumii” de la 
Slatina. Toate aceste festivaluri au avut participǎri internaţionale. 

 instituţii de spectacole cu stagiuni permanente: Filarmonica Oltenia - Craiova, 
Ansamblul Folcloric „Maria Tǎnase”, Teatrul de Operǎ şi Operetǎ - Craiova, Teatrul 
Pentru Copii şi Tineret- Craiova, Teatrele „Ariel” şi „Anton Pan” din Râmnicu-Vâlcea, 
Teatrul „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu, Filarmonica „Ion Dumitrescu” din Râmnicu-
Vâlcea.  

 obiective turistice ca: ansamblul expoziţional de la Târgu Jiu şi casa memorialǎ 
„Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa, muzeul Olteniei, muzeul de Artǎ Theodor Aman 
din Craiova (cu colecţia de lucrǎri originale "Constantin Brâncuşi"), muzeul Câmpiei 
Bǎileştilor, Casa Bǎniei, Catedrala Mitropolitanǎ din Craiova, monumentele 
Independenţei din Calafat, cel mai mare parc natural din Europa - Parcul Romanescu  

 serbǎri populare precum: Sǎrbǎtoarea bujorului (Pleniţa), Sǎrbǎtoarea salcâmului 
(Bǎileşti), Sǎrbǎtoarea berii, Târgul meşterilor olari, Ziua recoltei (Craiova), precum şi 
festivaluri de interes zonal cum sunt: Festivalul „Corabia de aur” (Corabia), Festivalul 
„Maria Lǎtǎreţu” (Târgu Jiu), Festivalul de muzicǎ folk (Calafat). 

 obiective turistice însemnate din judeţele Vâlcea (Mânăstirile Cozia, Bistrița, 
Mânăstirea dintr-un lemn, Horezu, Frasinei), respectiv Gorj (Mânǎstirile Tismana şi 
Polovragi), Staţiunea Rânca, Valea Sohodolului, Podul de la Ponoare, Peştera Muierii, 
Peştera Polovragi etc).  

 centre de creaţie populară: centrele pentru ceramicǎ de la Horezu, Oboga 

 manifestǎri expoziţionale economice cu organizare anualǎ şi participare naţionalǎ şi 
internaţionalǎ (târgurile: Electroutil, Agrotex).  

 capacitatea de cazare având un număr de peste 13.000 locuri de cazare (hoteluri, 
moteluri,vile etc.), alimentație publică, infrastructură și mijloace de transport. 

 garǎ şi un aeroport civil în Craiova, 3 puncte de trecere a frontierei (Calafat, Rast, 
Oreahovo), drumuri europene, precum şi proiectul de realizare a noului pod peste 
Dunǎre Calafat-Vidin.  

 
Alt potențial exploatat parțial este turismul balnear, care deși are o veche tradiție, în special 
în Vâlcea, este în scădere; în acest sens, este necesară modernizarea stațiunilor existente, a 
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bazei de tratamente și introducerea în circuit de noi stațiuni cu potențial terapeutic deja 
recunoscut (Gighera - Dolj, Bala – Mehedinți).  
Un alt potențial ce poate fi exploatat fără mari investiții, dar în condiții de eficiență este 
turismul cinegetic și de pescuit din zonele Dunărene, montane și submontane.  
 
 
 
Concluzii 
 
În perioada 2004 – 2009, în Regiunea SV Oltenia, capacitatea de cazare turistică a crescut cu 
16,9% (a crescut numărul de structuri turistice, inclusiv a celor cu funcțiuni de cazare) dar, 
numărul turiștilor a crescut numai cu 1,3%, fapt care nu reflectă potențialul real al Regiunii.  
 
Creșterea numărului de turiști în Gorj se datorează dezvoltării stațiunii Rânca, în timp ce în 
Mehedinți au fost dezvoltate și promovate servicii turistice tradiționale (croaziere pe 
Dunăre). 
Scăderile din județele Dolj și Olt se datorează mediului de afaceri aflat în recesiune, specific 
acestora fiind turismul de afaceri.  
Scăderea din județul Vâlcea care dispune de cea mai dezvoltată structură de cazare din 
Regiune și de un brand consolidat – tratamente balneo-climaterice – se datorează, în primul 
rând unor cauze organizatorice locale (ex: în Olănești se percepe taxă pentru accesul la 
izvoarele cu ape minerale), degradării unor stațiuni (Voineasa, Olănești), dar și scăderii 
veniturilor reale ale populației. 
 
Creșterea activităților turistice în Gorj, Vâlcea și Mehedinți necesită modernizarea 
infrastructurii de transport, a străzilor din stațiuni, pregătirea superioară temeinică a 
cadrelor care lucrează în turism, un  management eficient al administrațiilor locale  și o 
promovare agresivă de către firme de publicitate și agenții turistice. 
 
 
 
4. Servicii 
 
4.1. Transporturi 
 
4.1.1. Transportul urban de pasageri 
 În Regiunea SV Oltenia transportul urban de pasageri se realizează cu tramvaie (Craiova), 
autobuze și microbuze (în toate județele Regiunii) și cu troleibuze (Slatina, Târgu Jiu). 

 

    Tabel 1.42. Transportul urban de pasageri 

Transportul urban de pasageri în Regiunea SV Oltenia, la 31 decembrie 

 

Numărul vehiculelor în inventar 
- la sfârşitul anului - 

Pasageri transportaţi 
(mii) 

Tramvaie
1) 

Autobuze  
Troleibuz

e 
Tramvai

e 
Autobu

ze 
Troleibuz

e 
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2005 44 553 19 20838 66288,7 2669 

2006 44 454 19 23996 70026,6 2745 

2007 61 512 17 24580 68603,4 2775 

2008 50 491 17 41708 88251,2 2278 

2009 47 451 17 21301 50942,7 3637 

1) Vagoane          
 Sursa: http://www.dolj.insse.ro 
 
În comparație cu anul 2006 numărul total al pasagerilor transportați în 2009 este mai mic cu 
cca. 5%. Numărul total al pasagerilor transportați în 2009 este în scădere pentru transportul 
cu tramvaie și autobuze și în creștere pentru troleibuze. Acest fapt se datorează, atât 
serviciilor de calitate scăzută oferite de societățile locale de transport cât și a utilizării 
excesive de către populație a mijloacelor de transport personale, în special a autoturismelor, 
costul transportului în comun fiind comparabil cu costul transportului cu autoturismul. 
 
 
4.1.2. Transportul auto 
Accesul rutier la coridoarele vest-europene, precum și la cele est și sud-europene este 
îngreunat de capacitatea de transport și calitatea anumitor elemente de infrastructură și 
inexistența unor drumuri expres sau autostrăzi.  
La nivelul graniţei, infrastructura rutieră transnațională este deficitară, Bulgaria şi România 
fiind legate printr-un singur pod peste Dunăre, între oraşele porturi Ruse şi Giurgiu (Regiune 
de Dezvoltare Sud-Muntenia). Transportul rutier din Regiunea Sud-Vest Oltenia spre Bulgaria 
se realizează prin transbordarea Dunării cu feribotul prin porturile Bechet și Calafat. 
Trecerea în Serbia se face pe podul de peste barajul Porțile de Fier I din apropierea 
municipiului Drobeta Tr. Severin. 
România şi Bulgaria construiesc un pod cu căi rutiere și cale ferată dublă în dreptul 
localităților Calafat și Vidin. Pe teritoriul românesc infrastructura de acces la pod va însemna 
construirea a 8,7 km de drum, din care 3 km de autostradă cu două benzi până la drumul 
naţional Craiova-Calafat. Calea ferată se va întinde pe 3,3 km de la capătul podului până la 
calea ferată existentă Golenți - Calafat - Craiova.  
 
În 2009, în Regiunea SV Oltenia sunt înregistrate 3.335 autobuze și microbuze, 362.138 
autoturisme (în creștere cu 29,75% față de 2006), 3.846 motociclete și mopede, 51.987 
autovehicule de marfă (în creștere cu 48,57% față de 2006) și 2.040 autotractoare. 
4.1.3. Transportul pe căi ferate 
Principalii operatori pe cale ferată în Regiune sunt CFR Marfă și CFR Călători. Regionala CFR 
Craiova este una dintre cele mai mari din ţară, acoperind opt judeţe: Argeş, Vâlcea, Gorj, 
Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman şi Sibiu. Pe raza Regionalei calea ferată traversează 2.218 de 
poduri (663 de poduri și 1.555 de podețe), 64 de tuneluri cu o lungime totală de 18.825 m,  
dispune de 2.777 km de cale, dintre care 2.158 km cale simplă și 618 cale dublă; dintre acestea 
sunt electrificate 632 km cale simplă și 555 km cale dublă (cca. 50% din total). Teritoriul Regiunii 
este traversat de magistrala Timișoara – București via Caracal și de liniile secundare Craiova – Tg. 
Jiu – Petroșani, Craiova – Piatra Olt – Rm. Vâlcea – Sibiu, Craiova - Piatra Olt – Pitești, Piatra Olt – 
Corabia. Transportul de mărfuri pe calea ferată în Regiune se realizează de Societatea Națională 
de Transport Feroviar de Marfă, Regionala Craiova principalele mărfuri transportate fiind 
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cărbunele și bauxita. Regionala Craiova deține aproximativ 34% din totalul traficului de marfă pe 
calea ferată din întreaga țară (1.500.000-2.000.000 tone/lună). Transportul de călători pe calea 
ferată în Regiunea SV Oltenia se realizează de Societatea Națională de Transport Feroviar de 
Călători. În anul 2009 (11 luni), pe reţeaua feroviară, au circulat zilnic în medie 1.562 trenuri de 
călători, cu 7.4% mai puţin faţă de media zilnică a anului 2008, oferind o capacitate de transport 
de 57,9 locuri/km, mai mică cu 6.1% faţă de media zilnică din anul 2008. Comparativ cu anul 
2008, la nivelul societăţii pe anul 2009 (11 luni) parcursul călătorilor a scăzut cu 12% iar numărul 
de tren km realizaţi zilnic a fost redus cu 2,4%. 
 
 
4.1.4. Transportul aeroportuar 
În regiunea Sud Vest Oltenia există un singur aeroport situat în Craiova. 
Dotarea tehnică a Aeroportului Craiova permite operarea în regim de Aeroport 
Internaţional, având în vedere lucrările recente de modernizare: montarea instalației de 
balizaj, a sistemului de supraveghere a traficului conform standardelor internaționale, 
modernizarea spațiilor funcționale. Destinațiile în 2009 ale zborurilor derulate pe aeroportul 
Craiova cu escală la Timișoara sunt: 
- Italia: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Florența, Roma, Torino, Veneția, Verona 
- Grecia: Atena 
- Germania: Dusseldorf, Munchen, Stuttgart 
 
 
4.1.5. Transportul naval 
Dunărea face parte din axa prioritară de transport fluvial TEN-T-18 Rin/Meusia-Main-Dunăre. 
De-a lungul celor 1.075 km ai Dunării din România, cele 19 orașe localizate pe malul 
românesc sunt de asemenea porturi fluviale; dintre acestea 5 aparțin regiunii Oltenia: 
Orșova, Drobeta Turnu-Severin, Calafat, Bechet și Corabia. 
 
Tabel 1.43. Transportul naval: porturi fluviale 

 
Orșova 

Tr. 
Severin 

Calafat Bechet Corabia 

Localizare  km 945 Km 933- 
931 

km 795 km 679 km 626 -
631 

Chei pentru pasageri (m) da da da da da 

Curse feribot nu nu da da nu 

Acces rutier sau cai ferate da da da da nu 

Capacitate maxima nave 
(t) 

3000 3000 2000 2000 - 

Capacitate trafic (mii t/an) 1200 600 270 50 - 

RO-RO Terminal nu nu da da nu 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
4.1.6. Dezvoltarea transporturilor 

a) Dezvoltarea transportului urban, în special în capitalele de județ este determinată de 
necesitatea de deplasare a populației, în special, la și de la locurile de muncă. În 
prezent, transportul urban de călători este asigurat de mijloace de transport 

http://www.cfrcalatori.ro/download/1057


Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Sud Vest Oltenia 

 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

46 

învechite și de un ritm de circulație considerat nesatisfăcător. De altfel, singura 
posibilitate de a descongestiona circulația auto și de a îmbunătăți calitatea mediului 
este legată de existența unui transport de persoane cu mijloace de transport în 
comun care să asigure confort, fluență și un cost rezonabil. Înnoirea parcului auto 
(autobuze și microbuze) pentru transportul urban trebuie să aibă în vedere apariția 
pe piață a mijloacelor de transport urbane nepoluante, care să fie în acord cu 
normele naționale și europene de mediu. 

b) Dezvoltarea transportului auto este determinată de îmbunătățirea calității drumurilor 
și asigurarea condițiilor tehnice pentru siguranța sporită a circulației. Principalul 
obstacol pe care-l întâmpină transportul auto în zonă este legat de inexistența unor 
centuri ocolitoare pentru localități, astfel că, circulația se desfășoară cu dificultate. 
Existența unor drumuri expres, care să ocolească localitățile ar determina implicit 
creșterea traficului auto pe căile rutiere din Regiune. 

c) Dezvoltarea transportului pe calea ferată este determinată, în primul rând, de 
finalizarea podului peste Dunăre, Calafat – Vidin. O mare parte a volumului de marfă 
care se va transporta spre și dinspre Balcani pe această rută va fi transportat pe calea 
ferată. În prezent, în România, se lucrează la prelungirea căii ferate de la Calafat până 
la intersecția cu locația podului. 

d) Dezvoltarea transportului naval este determinată de utilizarea porturilor  din Regiune 
pentru transportul de mărfuri, în special agricole. Viitoarea Bursă de cereale de la 
Corabia poate relansa activitatea de transport a cerealelor.  

e) Dezvoltarea transportului aerian este determinată de dezvoltarea industrială a zonei, 
cei mai numeroși utilizatori ai acestui mijloc de transport fiind oamenii de afaceri. De 
altfel, pentru a crea suportul viitoarei creșteri a transportului de pasageri și mărfuri, 
Aeroportul din Craiova se află în proces de extindere și modernizare, oferind 
companiilor operatoare și pasagerilor toate condițiile tehnice și organizatorice 
necesare. 
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Concluzii 
 
 
Dezvoltarea infrastructurii de transport  rezultă ca necesară în toate domeniile de transport 
deoarece Regiunea, din acest punct de vedere, prezintă un deficit cronic, în special în 
domeniul transportului rutier.  
 
Centrele economice și sociale al Regiunii ca puncte nodale de transport vor trebui să-și 
realizeze cu prioritate centuri de ocolire a zonelor urbane. Accesul din drumurile naționale 
spre centrul localităților și municipiilor este necorespunzător, majoritatea localităților situate 
de-a lungul drumurilor naționale sau europene nu au variante de ocolire. 
 
Capitalele județelor Regiunii sunt unite prin căi rutiere modernizate sau în curs de 
modernizare. Una din marile probleme ale acestor căi rutiere este legată de existența și 
dezvoltarea continuă a mai multor localități tangente cu acestea, fapt care determină o 
circulație dificilă marcată de restricții de viteză, treceri pietonale, circulația bicicliștilor, a 
mijloacelor cu tracțiune animală, utilajelor agricole, etc.  
 
Acest fapt se datorează, pentru cele mai multe localități, lipsei unui plan de dezvoltare locală 
care să așeze localitatea în apropierea drumurilor. În același timp, lipsa investițiilor în 
drumurile secundare (mai ales în zonele rurale) a dus la continuarea dezvoltării localităților 
de-a lungul și pe ambele părți ale drumurilor naționale ducând continuu la îngreunarea 
circulației rutiere. 
 
Luând în considerare densitatea populaţiei, se identifică în Regiunea Sud-Vest Oltenia trei 
zone caracterizate de un deficit substanţial de infrastructură, în comparaţie cu restul 
regiunii: două dintre aceste zone sunt localizate la sud de Craiova, iar cealaltă se găseşte pe 
axa Craiova – Rm. Vâlcea. 
 
Aeroportul Internațional Craiova fiind singurul aeroport din Regiune va trebui să promoveze 
o politică de atragere de operatori care să realizeze conexiuni cu principalele aeroporturi din 
lume; în perspectiva aderării României la Spațiul Shengen  trebuie să îndeplinească cerințele 
necesare pentru a executa curse în/din acest spațiu.  
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4.2. Activități de poștă, radio și televiziune 
 
 
Activitățile de poștă se desfășoară în mediul concurențial creat pe piața corespondenței și a 
mesageriei, mediu în care Poșta Română are, cel puțin în prezent, supremația. În Regiune 
operează și alte societăți care execută servicii de poștă și mesagerie. 
 
Tabel 1.44. Activități poștale 

Activități poștale în Regiunea SV Oltenia - 2009 
 

 
 - mii bucăţi - 

Coresponden
ţă şi 

imprimate 

Trimiteri 
recomandate 

Trimiteri cu 
valoare 

declarată 

Colete 
poştale 

Regiune  9013 4057 14 72 

Dolj 3435 488 3 33 

Gorj 1130 1285 3 7 

Mehedinți 1808 424 2 9 

Olt 1348 610 2 9 

Vâlcea 1292 488 4 14 

Sursa: www.dolj.insse.ro 
 
 
 
 
4.3. Activități de telefonie 
 
Activitatea de telefonie se referă la telefonia fixă. Acest mijloc de comunicare a evoluat 
datorită concurenței existente pe piața din Regiune (RomTelecom și RDS&RCS). 
 
           Tabel 1.45. Activități de telefonie (rețeaua telefonică fixă) 

Activitățile de telefonie (rețeaua telefonică fixă) în Regiunea SV Oltenia (2008) 

Denumire activitate U/M Total 

Abonamente telefonice la sfârşitul  număr 408895 

Convorbiri telefonice realizate    

   Trafic naţional, în reţea proprie: Mii minute 360477 

   Trafic internaţional Mii minute 5255 

   Trafic fix-mobil Mii minute 43293 

   Trafic fix-fix Mii minute 100725 

   Acces special internet Mii minute 83400 

           Sursa: www. insse.ro 
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Telefonia mobilă este reprezentată de firme de prestigiu la nivel național: ORANGE, 
VODAFONE, COSMOTE; acestea dețin un număr important de abonați. Se apreciază că toate 
firmele din Regiune dispun de cel puțin un abonament de telefonie mobilă. 
 
 
 
 
 
 
5. Zone și activități rurale 
 
 
5.1. Fondul funciar 
 
Fondul funciar44 al Regiunii SV Oltenia este format din teren arabil, pășuni și fânețe naturale, 
vii şi livezi, păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, construcții, drumuri și căi ferate, 
ape şi bălți, alte suprafețe; este apropiat ca suprafață de cel al celorlalte Regiuni de  
dezvoltare cu excepția Regiunii București-Ilfov care are cea mai mică suprafață. Dinamica 
variației fondului funciar în perioada 2004 – 2009 este constantă, în această perioadă 
neapărând modificări administrative care să determine o nouă repartiție a terenurilor. 
 
Fig. 1.46. Suprafața fondului funciar în 
România 

Fig.1.47.  Suprafața fondului funciar în 
regiune 

  
  

Fig. 1.48. Suprafața agricolă Fig.1.49. Suprafața arabilă 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

                                           
44 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.28. 
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În cadrul Regiunii SV Oltenia, principalele categorii de teren ale fondului funciar sunt 
împărțite între terenuri agricole, arabile, pășuni, fânețe, vii și pepiniere viticole, livezi și 
pepiniere pomicole, păduri și alte vegetații forestiere. 
 
Suprafețele arabile ale Regiunii sunt repartizate inegal, Doljul având 39%, Oltul 31%, 
Mehedinițiul 15%, Gorjul 8% și Vâlcea 7%. Suprafețele agricole ale Regiunii aparțin județelor 
Dolj 32%, Olt 24%, Mehedinți 16%, Gorj și Vâlcea 14%. Cele mai mari suprafețe de vii sunt în 
județele Dolj (44%) și Olt (19%), iar cele mai mari suprafețe de livezi sunt în Dolj (30%), Gorj 
(19%), Vâlcea și Mehedinți (18%) și Olt (15%). 
 

Fig. 1.50. Suprafața pășunilor 
 

 
  

 
 

Fig. 1.51. Suprafața viilor Fig. 1.52. Suprafața livezilor 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
               
5.2. Parcul de mașini agricole 
 
 
Parcul de mașini agricole și tractoare45 din Regiune se caracterizează prin numărul insuficient 
pentru suprafața agricolă și prin vechimea sa, ceea ce determină o productivitate scăzută a 
activităților agricole. 
 

                                           
45 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.29. 
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                Tabel 1.53. Parcul de tractoare și principalele mașini agricole 
 

Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole, 
la sfârşitul anului 

- bucăţi - 

 2005 2006 2007 200
8 

200
9 

Tractoare agricole fizice 22147 
22337 22055 

2195
6 

2261
1 

Pluguri pentru tractor 1857 
19033 18848 

1881
3 

1874
4 

Cultivatoare mecanice  3608 3605 3589 3483 

Semănători mecanice 11153 
11427 11222 

1118
5 

1122
8 

Maşini de stropit şi prăfuit cu 
tracţiune mecanică 

 
267 204 177 316 

Combine autopropulsate pentru 
recoltat cereale păioase, furaje 

4733 4620 4398 4241 4365 

Vindrovere autopropulsate pentru 
recoltat furaje 

- 
132 129 124 114 

Prese pentru balotat paie şi fân - 240 289 291 426 

Suprafaţa arabilă ce revine pe un 
tractor fizic 

- 
56 57 57 57 

      Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
În Regiune utilizarea îngrășămintelor chimice este în scădere în perioada analizată (-26,3% în 
2009 față de 2006); raportat la cantitatea totală de îngrășăminte utilizate îngrășămintele 
naturale utilizate sunt în cantitate  mai mică de 2%. 
 
 
                Tabel 1.54. Îngrășăminte chimice folosite în agricultură 
 

Îngrăşăminte chimice folosite în agricultură – mii tone 

 2006 2007 2008 2009 

Îngrăşăminte chimice aplicate 
– total (substanţă activă) 57196 48873 46994 42660 

 Azotoase 46222 39038 37196 37522 

 Fosfatice 10684 9659 9487 4788 

 Potasice 290 176 311 350 

 Naturale 1174 1431 1140 868 

      Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

 
 
5.3. Irigare, amenajări prin desecări, combaterea eroziunii solului 
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Păstrarea solului în condiții normale de exploatare pentru a fi util generației prezente și 
generațiilor viitoare a fost și este o preocupare permanentă a fiecărei țări. 
În România, în perioada 2004 – 2009 lucrările de ameliorare și combatere a eroziunii 
solului46 au cunoscut o evoluție ușor retrogradă; cele mai importante lucrări au fost 
executate în Regiunea Nord-Est, în timp ce în cadrul Regiunii SV Oltenia un loc fruntaș îl 
ocupă județul Mehedinți.  
 

Fig. 1.55.  Suprafața terenurilor amenajate   
cu  lucrări de ameliorare pe regiuni (Tab. 
I.1.30) 

Fig. 1.56. Suprafața terenurilor amenajate cu 
lucrări de ameliorare în Regiunea SV Oltenia 
(Tab. I.1.30) 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
         
România este o țară cu un climat temperat afectat vizibil de încălzirea globală și de 
fenomene meteorologice extreme, între care seceta este o prezență anuală semnificativă 
generând producții agricole slabe sau chiar catastrofale. În același timp, sudul Regiunii SV 
Oltenia este posibil deșertificabil datorită prezenţei solurilor preponderent nisipoase și a 
unor veri excesiv de călduroase. În aceste condiții, utilizarea irigării este o condiție necesară 
pentru susținerea agriculturii în scopul obținerii unor producții medii situate la un nivel 
acceptabil economic.  
În perioada de după 1989, sistemul de irigații din sudul Regiunii a fost devalizat astfel că, 
începând cu anii 1997 a fost nevoie de refacerea acestuia. În prezent, o parte este refăcută 
funcționând la parametrii normali, dar continuarea acestor lucrări este determinată de 
necesitatea unor investiții de amploare. Lipsa acestor investiții a determinat ca în perioada 
2004 – 2009 suprafețele amenajate pentru irigații47, atât la nivelul Regiunilor de dezvoltare 
ale României cât și la nivelul Regiunii SV Oltenia și a județelor sale să fie relativ constante. 
 
 
 
Fig. 1.57.  Suprafața terenurilor amenajate cu 
lucrări de irigații pe regiuni 

Fig. 1.58. Suprafața terenurilor amenajate cu 
lucrări de irigații în Regiunea SV Oltenia 

                                           
46 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.30 
47 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.31 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 
 
 
5.4. Producția agricolă, principalele culturi48 
 
 
Utilizarea parțială și ineficientă a terenurilor agricole, fărâmițarea acestora, utilizarea unor 
metode și tehnici învechite, lipsa unei dotări adecvate cu mașini și utilaje a condus la o 
producție agricolă insuficientă atât cantitativ cât și calitativ pentru asigurarea hranei 
populației și pentru crearea unor rezerve, eventual pentru export. Deficitară este producția 
de cereale pentru boabe, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, tomate, ceapă, usturoi, struguri 
de masă, fructe. 
În perioada 2004 – 2009, producția de cereale pentru boabe are o dinamică relativ 
constantă, producția nedepășind 3000 kg/ha considerat un minim de productivitate la 
această cultură (Franța realizează o producție de grâu de 6000 – 11000 kg/ha). În 2009, în 
Regiunea SV Oltenia s-au produs 3.144 kg/ha cereale boabe, mai mult decât în oricare altă 
regiune de dezvoltare, în timp ce la nivel național producția a fost de 2.822 kg/ha. 
 
În perioada 2004 – 2009,  producția de porumb boabe a cunoscut o scădere relativ constantă  
(-23%) atât la nivelul țării cât și la nivelul Regiunii (-11%), scădere datorată condițiilor 
climaterice neprielnice acestei culturi. În 2009, în Regiune producția a fost de 3.801 kg/ha, 
iar la nivel național de 3.398 kg/ha. 
 
Producția de floarea soarelui în perioada 2004–2009 a cunoscut o scădere cu 10%, deși la 
nivelul Regiunii SV Oltenia s-a înregistrat o creștere cu 3,9%. În 2009, în Regiune producția a 
fost de 1.617 kg/ha, iar la nivel național de 1.507 kg/ha. 
 
 
Fig. 1.59. Cereale pentru boabe pe regiuni   
producția medie la kg/ha (2009) 
 

      Fig. 1.60. Cereale pentru boabe în 
regiunea SV 

                                           
48 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.32, I.1.33., I.1.34. 
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Fig. 1.61. Porumb boabe pe regiuni – 
producția medie la kg/ha (2009)   
 

Fig. 1.62. Porumb boabe în Regiunea SV 
Oltenia 

  
  
Fig. 1.63. Floarea soarelui pe regiuni – 
producția medie la kg/ha (2009) 
 

Fig.1.64. Floarea soarelui în regiunea SV 
Oltenia 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

         
      
La nivelul țării producția de tomate a avut o scădere importantă de 26% în 2009 față de 
2004, în timp ce în Regiunea SV Oltenia scăderea este de cca. 32%, fapt care se datorează 
utilizării de metode și tehnici neperformante, dar și reducerea preocupării cultivatorilor  
pentru această cultură care în perioada dinainte de 1.989 ocupa un loc important pentru mai 
multe zone din Regiune.  
În 2009, în Regiune producția a fost de 13.568 kg/ha, iar la nivel național de 16.379 kg/ha.  
Cultura de varză albă prezintă o scădere de 5%  în 2009 față de 2004, la nivelul țării și de 
11,5% la nivelul Regiunii SV Oltenia.   
Culturile de  ardei, ceapă și pepeni sunt de asemenea în scădere în perioada 2004 – 2009 
atât la nivelul țării cât și la nivelul Regiunii SV Oltenia. 
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Fig. 1.65. Suprafața viilor pe rod (ha) pe 
regiuni 

Fig.1.66. Suprafața viilor pe rod în regiunea 
SV 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
    Producția de fructe este în regres constant, scăderea la nivelul țării fiind de 24% în 2009 
față de 2004 și de 10% la nivelul Regiunii SV Oltenia. 
 
Fig. 1.67. Producția de fructe (tone) pe 
regiuni 

Fig. 1.68. Producția de fructe (tone) în 
regiunea Sud-Vest Oltenia 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 
5.5. Animale, producția animală49 
 
După anul 1990, producția animală a scăzut continuu, România ajungând în situația de a fi 
nevoită să apeleze la importuri pentru a satisface consumul intern. În perioada 2004 – 2009 
numărul de bovine (-4,5% la nivel de țară în 2009 față de 2004 și – 13,5% în Regiunea SV 
Oltenia) și porcine (-11% la nivel de țară și Regiune), principalele animale crescute pentru 
carne, a scăzut semnificativ. În schimb, datorită resurselor mai mici și mai puțin pretențioase 
a crescut numărul de caprine (+38,7%  la nivel de țară, respectiv +26,2% la nivelul Regiunii). 
O situație aparte o prezintă cabalinele (-9%, respectiv +23%) și păsările (-5,7%, respectiv 
+6,2%) al căror număr a scăzut la nivelul țării, dar a crescut în Regiune. 
 
 
 
5.6. Fondul forestier50 

                                           
49 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.35 
50 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.36 
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Repartizarea fondului forestier pe Regiuni este determinată de formele de relief, astfel că 
Regiunile Centru, Nord-Est și Vest dețin cele mai mari suprafețe forestiere. Aceeași tendință 
se constată și în Regiunea SV Oltenia unde județele Vâlcea, Gorj și Mehedinți dețin cea mai 
mare parte a acestor suprafețe. 
 
Fig. 1.69. Suprafața fondului forestier – total 
ha pe regiuni 

Fig. 1.70. Suprafața fondului forestier total 
ha în regiunea Sud-Vest Oltenia 

  

  
  
Fig. 1.71. Suprafața pădurilor – total ha pe 
regiuni de dezvoltare 

Fig. 1.72. Suprafața pădurilor, total ha în 
regiune SV 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 5.7. Împăduriri51 
După 10 ani de exploatare intensivă și necontrolată din anul 2000 ritmul exploatării 
pădurilor a devenit unul normal, tăierile pentru lemn fiind o urmare firească a necesității 
pieței. După anul 2004 împăduririle la nivelul țării și al regiunilor de dezvoltare a scăzut la -
20% în 2008 față de 2004; în distonanță cu situația din alte Regiuni, în Regiunea SV Oltenia s-
a împădurit în 2008 o suprafață de 2,4 ori mai mare decât în 2004, cele mai ample lucrări 
executându-se în  județul Dolj. 
Fig. 1.73.  Împăduriri (ha) pe regiuni de 
dezvoltare 

Fig.1.74.  Împăduriri (ha) în regiunea SV 
Oltenia 

                                           
51 ANEXA I.1.1., Tabel nr. I.1.37. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 5.8. Producția silvică 
 
Producția silvică este rezultatul activităților de exploatare a pădurilor, principalul produs 
fiind lemnul, dar se obțin venituri importante din exploatarea fondului cinegetic și culegerea 
fructelor de pădure. 
 

Fig. 1.75. Cifra de afaceri a ocoalelor silvice  
mii lei pe regiuni  (Tab. I.1.38) 

Fig.1.76. Cifra de afaceri a ocoalelor silvice 
mii lei în regiunea Sud-Vest Oltenia  (Tab. 
I.1.38) 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 

La nivelul țării și al Regiunii SV Oltenia, în 2009 față de 2004 volumul de lemn recoltat este 
mai mic cu 2%. Tendința de scădere se manifestă în toate județele Regiuni cu excepția 
județului Vâlcea unde creșterea este constantă an de an. 
 

Fig. 1.77. Volum de lemn recoltat mii mc pe 
regiunii (Tab. I.1.39) 

Fig. 1.78. Volum de lemn recoltat mii mc în 
regiunea Sud-Vest Oltenia (Tab. I.1.39) 
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Fig. 1.79. Suprafața fondului cinegetic ha pe 
regiuni (Tab. I.1.40) 

Fig. 1.80. Suprafața fondului cinegetic ha în 
Regiunea Sud-Vest Oltenia (Tab. I.1.40) 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

          
 
   
5.9. Potențialul de dezvoltare agricol 
 
 
În prezent, România, ca urmare a aderării la UE trebuie să adopte o politică agricolă în 
condițiile date de Politica Agricolă Comună (PAC) europeană care reglementează 
instrumentele obligatorii și opționale pentru toate statele membre. Aceste noi reguli impun 
o serie de limitări în modernizarea și creșterea eficienței agriculturii, fără a știrbi prea mult 
din specificul național al produselor și al modurilor de producție. 
Desființarea CAP-urilor și a IAS-urilor nu a fost urmată de un program de susținere a 
dezvoltării de noi structuri de producție (ferme familiale, ferme asociative) bazate pe 
proprietatea privată, de un program de investiții în mijloace de producție noi, de organizare 
și reglementare a piețelor agroalimentare bazat pe principiile economiei de piață.  
Ca urmare a acestei situații, potențialul agricol al României este un potențial materializat, în 
principal, prin existența fondului funciar și a forței de muncă și mai puțin prin baza 
tehnologică, politici și măsuri organizatorice. 
În acest sens, potențialul agricol al Regiunii SV Oltenia este dat de existența resurselor 
exploatate parțial: 
 
1. capitalul uman 
Populaţia rurală a Regiunii SV Oltenia numără 1181,3 mii persoane, o mare pondere având 
populaţia vârstnică. Această realitate impune necesitatea asigurării unui cadru instituţional 
de pregătire profesională şi consultanţă de specialitate pentru garantarea continuităţii şi a 
schimbului de generaţii. Nivelul educaţional redus al agricultorilor în ceea ce priveşte 
agricultura modernă, durabilă se reflectă atât în calitatea producţiei agricole, cât şi în 
utilizarea „bunelor practici agricole”. Un potenţial important pentru dezvoltarea socio-
economică a zonelor rurale este reprezentat de tineret care trebuie stimulat să rămână sau 
să se stabilească în comunități rurale.  
2. potenţialul fizic agricol şi forestier  
Fondul funciar al Regiunii prezintă caracteristici specifice, respectiv, existența de suprafețe 
de categorii diferite: de calitate agricolă bună și foarte bună, aride și nisipoase, arabile dar 
neutilizate, degradate sau supuse pericolului degradării. Pentru exploatarea potențialului 
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fizic agricol și forestier este necesară utilizarea în întregime a suprafețelor agricole şi 
forestiere, îmbunătăţirea performanţelor fermelor prin investiţii destinate menţinerii sau 
îmbunătăţirii potenţialului productiv al solului, refacerea potenţialului terenurilor agricole şi 
forestiere afectate de dezastre naturale (inundații, eroziuni), extinderea sistemului de 
irigare, reducerea utilizării de îngrășăminte și pesticide chimice, utilizarea cu precădere a 
îngrășămintelor naturale, asigurarea unei structuri a producţiei conforme cerinţelor pieţei, 
crearea şi/sau refacerea infrastructurii specifice. 
Cercetarea agricolă, prin revigorarea centrelor de cercetare existente și a căror activitate din 
prezent este practic inexistentă, reprezintă un important factor în exploatarea potențialului 
agricol și forestier. Asigurarea cu soiuri de plante adaptate condițiilor pedoclimatice din 
Regiune nu poate fi realizată prin importuri așa cum s-a procedat după 1989.  
Exploatarea ecologică a unor suprafețe pentru a obține produse cu valoare de piață mare 
este o altă oportunitate de exploatare a potențialului agricol. În prezent, România are 
200.000 ha cultivate ecologic, potențialul fiind de 1,2 – 1,5 milioane hectare. 
3. infrastructura locală (transport, mediu, sănătate, educaţie, asistenţă socială, utilităţi 
publice) 
Potențialul de dezvoltare a agriculturii este strâns legat de dezvoltarea mediului urban prin 
crearea unei infrastructuri menite să asigure locuitorilor accesul la utilități, transport și nevoi 
sociale.  
Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale (învățământul și sănătatea) și a 
utilităților (canalizare, apă potabilă, salubritate) creează premizele creșterii nivelului de trai 
și ca urmare a atractivității mediului rural pentru populația locală și pentru investitori.  
Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport va facilita mobilitatea populaţiei şi a 
bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului 
pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi 
timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor 
productive. 
4. dezvoltarea turismului și agroturismului 
Turismul rural este un sub-sector cu potenţial de dezvoltare, reprezentând o alternativă 
ocupaţională pentru forţa de muncă rurală, o modalitate de diversificare a activităţilor 
economice din mediul rural şi un factor de stabilizare a populaţiei rurale. Dezvoltarea 
acestuia poate contribui la atenuarea dezechilibrelor apărute între diverse zone, constituind 
o sursă de creştere a veniturilor populaţiei rurale. 
Agro-turismul este favorizat în zone cu valoare peisagistică ridicată unde sunt păstrate 
tradiţiile şi obiceiurile străvechi, în zonele unde se poate practica pescuitul, vânătoarea și 
diverse activități sportive.  
5. atragerea investitorilor 
Dezvoltarea agriculturii este determinată de potențialul oferit investitorilor. Acesta se referă 
la mărimea și calitatea fondului funciar, existența în mediul rural de specialiști cu pregătire 
medie și superioară, a unei infrastructuri de transport rutier, a unor centre rurale în 
dezvoltare.  
 
6. calitatea producției agricole 
Potențialul de creștere a agriculturii este dat și de cantitatea și calitatea producției. 
Eficientizarea activităților agricole prin obținerea unor produse agricole conforme cu 
standardele de calitate europene creează potențialul creșterii valorii acestora și accesul pe 
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piețele europene. Producătorii de produse agricole trebuie să se conformeze standardelor 
europene de calitate privind protecţia mediului, sănătate publică, sănătatea animalelor şi a 
plantelor, bunăstarea animalelor, agricultura ecologică.  
 
Pentru punerea în valoare a potențialului agricol  este utilă adoptarea unor măsuri privind: 
 
1.  dezvoltarea și modernizarea infrastructurii agricole 
Infrastructura agricolă este formată din căi de acces la fermele agricole şi forestiere (acele 
drumuri care leagă ferma de cel mai apropiat drum sau drumurile care sunt utilizate în 
comun pentru accesul la terenul agricol), sisteme pentru furnizarea energiei, sistemele de 
irigaţii, de drenaj, de furnizare a apei. În prezent, infrastructura agricolă este deficitară și 
necesită atât dezvoltare cât și modernizare, acțiuni care vor contribui la creșterea 
potențialului de utilizare a suprafețelor funciare. 
2. dezvoltarea formelor asociative 
Exploataţiile agricole din România sunt în marea lor majoritate de dimensiuni mici, 
fragmentate, slab dotate, cu randamente reduse comparativ cu fermele europene. Se 
caracterizează printr-un profund caracter de subzistenţă şi/ sau semi-subzistenţă ceea ce 
înseamnă că deţinătorii lor produc, în principal, pentru asigurarea consumului propriu şi doar 
o mică parte pentru comercializare.  
Formarea grupurilor de producători pentru practicarea unei agriculturi eficiente în condiții 
tehnice și tehnologice moderne, cu respectarea standardelor de calitate și mediu reprezintă 
un potențial de creștere a calității și cantității producției.  
 
3. modernizarea comercializării produselor agricole 
România se confruntă cu lipsa unui flux al circuitului organizat al producţiei agricole. Actualul 
mod de comercializare a producţiei este greoi, deficitar, deoarece nu există încă raporturi 
parteneriale instituţionalizate pentru toate etapele fireşti ale circuitului producţiei, de la 
producţia primară până la destinaţia produsului finit, la cumpărător. O ilustrare a acestui 
aspect este dată de inexplicabila lipsă de pe piaţă a produselor indigene, în raport cu 
abundenţa produselor similare importate.  
Existența unor piețe organizate de produse agricole - de gross și/sau burse agricole -  
reprezintă un potențial de dezvoltare a agriculturii și al mediului rural. Aceasta va avea ca 
rezultat apariţia unor exploataţii de dimensiuni optime, va contribui la stabilitatea populaţiei 
rurale, la crearea de locuri de muncă și la creşterea atractivităţii vieţii în spaţiul rural. 
4. îmbunătățirea mediul de afaceri rural 
Dezvoltarea firmelor care activează în domeniul producției și serviciilor agricole, prelucrării 
produselor agricole, servicii pentru populația rurală reprezintă un important potențial de 
creștere a producției agricole, a ocupării și implicit, a calității vieții din mediul rural. 
Dezvoltarea micro-întreprinderilor este recunoscută ca fiind sursa cea mai semnificativă de 
creare de locuri de muncă alternative, sursă de venituri adiţionale din activităţi non-agricole, 
reorientarea forţei de muncă spre activităţi non-agricole productive şi dezvoltarea serviciilor 
pentru populaţia rurală.  
 
 
Concluzii 
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În Regiunea SV Oltenia agricultura beneficiază de o suprafață agricolă de 1.803.084 ha pe 
care se cultivă cele mai multe dintre plantele care se cultivă în România. Raportat la ceea ce 
se produce în alte regiuni de dezvoltare ale țării, producția agricolă nu este dintre cele mai 
bune. Astfel, în 2009, în Regiune s-au produs: 

- cereale boabe, 2.593.180 tone, mai mult producându-se în Regiunea Sud Muntenia 
- porumb boabe, 1.453.235 tone, mai mult producându-se în Regiunea Sud Muntenia 

și în Nord-Est 
- floarea soarelui, 110639 tone, mai mult producându-se în alte 3 regiuni de dezvoltare 
- sfecla de zahăr – nu se cultivă 
- cartofi, 276.825 tone, mai mult producându-se în Regiunea Sud Muntenia și în Nord-

Est și Centru 
- legume, 621.898 tone, mai mult producându-se în Regiunea Sud Muntenia 
- tomate, 131.110 tone, mai mult producându-se în Regiunea Sud Muntenia. 

 
În Regiune se utilizează tehnologii moderne într-o mică măsură, numărul de mașini agricole 
are un grad avansat de uzură și este insuficient, cantitatea de îngrășăminte chimice este în 
scădere, iar de irigații pot beneficia suprafețe reduse. 
Una dintre cele mai importante probleme ale agriculturii din Regiune este dată de faptul că 
populația ocupată în agricultură este 52,47% din totalul populației din Regiune, iar 
contribuția sectorului la realizarea cifrei de afaceri și a PIB-ului nu este corelată cu această 
resursă și cu suprafața fondului funciar. Populația Regiunii prezintă un fenomen de 
îmbătrânire, existent, de altfel și la nivel național. 
 
2. Infrastructura 
 
 
6. Infrastructura de transport 
 
6.1. Străzi orășenești52 
Oltenia are o rețea de 2.539 km de străzi orășenești (10,15% din totalul rețelei naționale), 
din care 1.555 km sunt modernizați (10,61% din totalul de km la nivel național modernizați). 
 

Tabel 1.81. Lungimea străzilor orășenești din România 

        
                       Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

                                           
52 ANEXA I.2.5., Tabel nr. I.2.1., I.2.2. 
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Concluzie. Pentru desfășurarea traficului rutier orășenesc în condiții cel puțin apropiate de 
normalitate, în Regiune sunt necesare investiții de anvergură în:  

- Replanificarea planurilor urbanistice având ca obiectiv principal fluența traficului 
(construcția de noi străzi, lărgirea celor existente la numărul necesar de benzi de 
circulație, construcția de pasaje supraterane, subterane și pasarele, planificarea 
viitoarelor zone de dezvoltare industrială, străzile și a celor de locuit) 

- Modernizarea străzilor existente (48% sunt nemodernizate)  prin lucrări de reabilitare 
a carosabilului, refacerea trotoarelor, lărgirea benzii de circulație, realizarea de 
marcaje și elemente de dirijare. 

 
 
 
6.2. Drumuri publice53 
La nivel național, la sfârșitul anului 2009, drumurile publice totalizau 81.713 km, din care 
16.503 km (20,2%) drumuri naţionale, 35.048 km (42,9%) drumuri judeţene şi 30.162 km 
(36,9%), drumuri comunale. Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, în structura 
reţelei de drumuri publice s-au înregistrat: 23.847 km (29,2%) drumuri modernizate (în 
proporţie de 86,5% drumuri modernizate cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu), 
22.515 km (27,6%) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere şi 35.351 km - drumuri pietruite 
şi de pământ (43,2%). În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 49,0% din 
lungimea drumurilor modernizate şi 57,5% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare 
rutiere aveau durata de serviciu depăşită. Din totalul drumurilor naţionale, 6.180 km (37,4%) 
erau drumuri europene, iar 321 km (cu 14,2% mai mult decât în anul 2008 respectiv 40 km) 
erau autostrăzi. Din totalul drumurilor publice, 212 km (0,3%) reprezintă drumuri cu 3 benzi 
de circulaţie şi 1.347 km (1,6%) drumuri cu 4 benzi de circulaţie. 
La nivel național, drumurile judeţene, erau, în proporţie de 48,0%, drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare 
rutiere, iar drumurile comunale, erau în proporţie de 50,4% drumuri pietruite. 
Fiind localizată în partea de sud-vest a României, pe graniţa dintre România şi Bulgaria, Regiunea 
Sud-Vest Oltenia este traversată de Axa 7 (Coridorul Pan - European IV,  lungime totală de 3.258 
km), care face legătură între Europa Centrală şi Europa de Sud-Est, din Germania şi Republica Cehă, 
până în Bulgaria şi Turcia (Istanbul), via Bratislava, Budapesta, Arad şi Craiova. 
Regiunea Sud-Vest Oltenia este traversată de patru drumuri europene: 
- E70: La Coruña - Gijón – Torrelavega - Santander - Bayonne -Bordeaux - Brive la Gaillarde - 
Clermont Ferrand - St.Etienne - Givors - Chambéry - Frejus - Torino - Piacenza - Brescia - 
Venetia -Trieste - Ljubljana - Zagreb - Beograd - Pancevo -Vrsac – Timișoara- Craiova - Caracal 
- Alexandria – București - Ruse -Varna // Samsun - Ordu - Trabzon - Batumi – Poti; 
- E79: Miskolc - Debrecen - Oradea - Brad - Deva – Petroșani -Craiova - Vidin - Botevgrad - 
Sofija -Serres – Thessaloniki; 
- E81: Mukaceve - Halmeu - Satu Mare - Cluj-Napoca – Sebeș -Sibiu – Rîmnicu Vâlcea – Pitești 
– București; 
- E574: Bacău – Onești – Brașov – Pitești – Craiova. 
 
În anul 2009 față de 2004, lungimea totală a infrastructurii rutiere a Regiunii Sud-Vest Oltenia 
rutiere a rămas aproximativ constantă (+2,09%). Ponderea drumurilor publice modernizate este 

                                           
53 ANEXA I.2.5., Tabel nr. I.2.3. 
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37,2% din lungimea totală, situându-se peste media națională (29,18%). Câștigul în modernizare în 
2009 față de 2006 este de 15,49%, peste media națională de 11,07% . 
 
Fig. 1.82. Gradul de modernizare al 
drumurilor publice în regiunea Sud-Vest 
Oltenia53 

Fig. 1.83. Gradul de modernizare a 
drumurilor publice pe regiuni53 

  
  

Tabel 1.84. Dinamica modernizării drumurilor publice 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Regiunea SV Oltenia are o rețea totală de drumuri de 10.700 km (13,09% din totalul național), 
din care 2.118 km sunt drumuri naționale (12,83% din total drumuri naționale) și 8.582 km 
drumuri județene și comunale (13,11 % din totalul național). Din totalul de 8.582 km drumuri 
județene și comunale din Regiune sunt modernizate 2.211 km (25,76%), au îmbrăcăminți ușoare 
rutiere 2344 km (27,33%), sunt pietruite 3266 km (38,06%) sau sunt de pământ 761 km (8,87%). 
Cel mai mare nivel al modernizării drumurilor județene în Regiunea SV Oltenia este în județul 
Dolj, în principal, datorită Municipiului Craiova, cel mai important pol regional de dezvoltare 
precum şi principalul nod de transport din partea de sud-vest a României. 
 
Fig. 1.85. Categorii de drumuri53 Tabel 1.86. Drumuri de pământ53   
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
6.3. Căi ferate54 
 
La sfârșitul anului 2009 liniile de cale ferată de folosinţă publică, în exploatare însumau 
10.784 km, din care 10.645 km (98,7%) linii cu ecartament normal, 5 km (0,1%) linii cu 
ecartament îngust şi 134 km (1,2%) linii cu ecartament larg. 
Densitatea liniilor la 1000 km2 teritoriu a fost de 45,2‰, cele mai mari s-au înregistrat în 
Regiunea Bucureşti-Ilfov (153,2‰), Regiunea Vest (59,1‰) şi Sud Est (48,9‰).  
La sfârşitul anului 2009, lungimea liniilor de cale ferată în exploatare, electrificate, era de 
4.002 km, cunoscând o creştere de 0,7% faţă de anul 2008 (+28 Km) şi reprezentând 37,1% 
din reţeaua de cale ferată în exploatare. 
În Regiunea SV Oltenia lungimea căilor ferate este de 988 km, dintre care 235 km în județul 
Dolj, 239 km în Gorj, 124 km în Mehedinți, 237 km în Olt și 163 km în Vâlcea; lungimea căilor 
ferate electrificate era în 2009 de 507 km. 
 

Tabel 1.87. Repartiția regională a căilor 
ferate54 

Tabel 1.88. Distribuția căilor ferate în 
regiunea                                                                                                 
Sud-Vest Oltenia54 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
   Concluzii 
 
 
Infrastructura de transport a Regiunii SV Oltenia este cronic deficitară. Lipsa unor căi rutiere 
expres sau a unor autostrăzi creează probleme de fluiditate și viteză transportului rutier 
între principalele orașe ale Regiunii, capitale de județ. Deși, capitalele județelor Regiunii sunt 

                                           
54 ANEXA I.2.5., Tabel nr. I.2.4. 
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unite prin căi rutiere modernizate sau în curs de modernizare una din marile probleme ale 
acestor căi rutiere este legată de existența și dezvoltarea continuă a mai multor localități 
tangente cu acestea, fapt care determină o circulație dificilă marcată de restricții de viteză, 
treceri pietonale, circulația bicicliștilor, a mijloacelor cu tracțiune animală, utilajelor agricole, 
etc.  
Acest fapt se datorează, pentru cele mai multe localități, lipsei unui plan de dezvoltare locală 
care să așeze localitatea în apropierea acestor căi și nu în lungul lor. 
 
În același timp, lipsa investițiilor în drumurile secundare (mai ales în zonele rurale) a dus la 
continuarea dezvoltării localităților de-a lungul și pe ambele părți ale drumurilor naționale 
ducând continuu la îngreunarea circulației rutiere. 
 
Accesul din drumurile naționale spre centrul localităților și municipiilor este 
necorespunzător, majoritatea localităților situate de-a lungul drumurilor naționale sau 
europene nu au variante de ocolire. 
 
Luând în considerare densitatea populaţiei, se identifică în Regiunea Sud-Vest Oltenia trei 
mari zone caracterizate de mici localități situate la o distanţă importantă una față de alta şi 
la 30 km de cel mai apropiat oraş. Două dintre aceste zone sunt localizate la sud de Craiova, 
iar cealaltă se găseşte pe axa Craiova - Râmnicu Vâlcea; toate aceste zone sunt afectate de 
un deficit substanţial de infrastructură, în comparaţie cu restul regiunii. 
 
Căile ferate din Regiune, la fel ca și cele din celelalte regiuni de dezvoltare necesită reabilitări 
de amploare pentru asigurarea securității transportului feroviar și pentru asigurarea unei 
viteze superioare de transport. 
 
Aeroportul Internațional Craiova fiind singurul aeroport din Regiune pentru a fi util și altor 
zone ale Regiunii va trebui să promoveze o politică de atragere de operatori care să realizeze 
conexiuni cu principalele aeroporturi din lume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Infrastructura de mediu 
 
Principalele obiective ale politicii de mediu din România vizează îmbunătățirea condițiilor de 
mediu şi urmăresc să asigure o viaţă sănătoasă populaţiei, să ducă la degradarea mediului, să 
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regenereze economia pe baza principiilor de dezvoltare durabilă şi să armonizeze legislaţia 
naţională privind protecţia mediului cu cea a Uniunii Europene. 
 
7.1. Atmosfera 
 
Aerul este factorul de mediu cel mai important pentru transportul poluanţilor, astfel că 
supravegherea calităţii atmosferei este pe prim loc în activitatea de monitorizare. 
Din datele de calitate ale aerului, obţinute din reţeaua de monitorizare, rezultă o uşoară 
reducere a factorilor poluanți datorată diminuării activităţilor economice şi programelor de 
retehnologizare şi modernizare realizate la nivelul unor unităţi industriale, precum şi 
intensificării activităţii agenţiilor de protecţia mediului. 
Indicatorii cu privire la calitatea aerului sunt calculaţi pe baza datelor înregistrate de sistemul 
de monitorizare a calităţii aerului şi sunt utilizați în scopul evaluării situaţiilor concrete, în 
comparaţie cu ţintele de calitate stabilite de reglementări. 
 
În Regiunea SV Oltenia cei mai importanți factori poluanți sunt: 
1. Emisiile atmosferice ale substanţelor acidifiante rezultate în principal din arderea 
comestibililor fosili, pot persista în atmosferă timp de câteva zile şi pot fi transportate la mii 
de km până când are loc procesul de conversie în acizi (sulfuric, respectiv azotic). 
Poluanţii primari SO2, NOx şi NHs împreună cu produşii lor de reacţie conduc la schimbări 
chimice în compoziţia solului şi apelor de suprafaţă. Acest proces afectează ecosistemele, 
conducând la procesul de acidifiere. 
2. Compuşi chimici organici volatili provin, în principal din procese de ardere în 
termocentrale și procese de producţie. 
3. Metalele grele - cupru, crom, mercur, cadmiu, nichel, zinc - sunt compuşi care nu pot fi 
degradaţi pe cale naturală, având timp îndelungat de remanență în mediu, iar pe termen 
lung se pot acumula în lanţul trafic. Metalele grele pot proveni de la: procese de ardere a 
combustibililor şi deşeurilor, procese tehnologice din metalurgia metalelor neferoase grele şi 
traficul rutier. Acestea pot provoca afecţiuni musculare, nervoase, digestive, stări generale 
de apatie și pot afecta procesul de dezvoltare al plantelor, împiedicând desfăşurarea 
normală a fotosintezei, respiraţiei sau transpiraţiei. 
4. Poluanţii organici persistenţi sunt substanţe chimice foarte stabile care se pot acumula în 
lanţurile trofice biologice, cu un grad mare de risc asupra sănătăţii omului şi mediului 
înconjurător. POP sunt compuşi organici de origine naturală sau antropică cu următoarele 
caracteristici:   
•   sunt rezistenţi la degradarea în mediu; 
•    au solubilitate scăzută în apă dar ridicată în mediile grase; 
•    pot fi transportaţi pe distanţe mari, depozitându-se departe de locul de origine; 
•   se acumulează în sistemele terestre şi acvatice; 
•    prezintă efecte acute şi cronice asupra sănătăţii umane şi speciilor animale. 
Principala sursă care contribuie la emisiile de substanţe toxice persistente este agricultura, în 
special prin depozitele existente cu substanţe interzise, neidentificate, şi/sau expirate. O altă 
sursă o constituie industria chimică producătoare de pesticide, precum şi diverse substanţe 
comerciale. 
5. Hidrocarburile policiclice aromatice  sunt generate de procesele de  ardere incompletă  a 
combustibilii solizi sau lichizi. 
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6. Solvenţi toxici din vopsele și din agenţii de curăţare. Aceste deșeuri toxice sunt generate 
de aproape fiecare industrie, chiar nepoluantă, prin utilizarea de produse care produc 
deşeuri. 
7. Oxizii de azot provin în special din arderea combustibililor şi din traficul auto. Sunt toxici, 
în special NO2 care provoacă asfixiere prin distrugerea alveolelor pulmonare, căderea 
frunzelor la copaci, formarea smogului și a ploilor acide. Până la anumite concentraţii 
(praguri toxice) oxizii de azot au efect benefice asupra plantelor, contribuind la creşterea 
acestora, dar s-a constatat că în aceste cazuri creşte sensibilitatea la atacul insectelor şi la 
condiţiile de mediu (geruri). La suprafaţa de contact aer-apă are loc transformarea gazelor 
acide în acizi tari care conduc la creşterea acidităţii apei şi la încărcarea acesteia cu compuşi 
ai azotului. 
8. Monoxidul de carbon are drept surse procesele de ardere industrială și traficul.  
9. Pulberi în suspensie. Poluarea atmosferei cu pulberi în suspensie se datorează industriei 
metalurgice şi industriei siderurgice, centralele termice care utilizează combustibili fosili și  
traficul rutier. 
 
În Regiunea Sud-Vest Oltenia, supravegherea calităţii aerului se realizează prin intermediul 
sistemului automat de monitorizare a calităţii aerului, format din 12 staţii automate 
amplasate în cele 5 judeţe (cf. Ord. 592/2002) şi cu ajutorul staţiilor manuale de prelevare 
pulberi sedimentabile. Staţiile de monitorizare a calităţii aerului din cele 5 judeţe sunt:   
Judeţul Dolj 

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului Calea Bucureşti DJ1 - staţie de 
trafic; 

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului Primărie DJ2 – stație de fond 
urban; 

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului Billa DJ3 - staţie industrială şi de 
trafic; 

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului Işalniţa DJ4 - staţie industrială; 
- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului Breasta DJ5 - staţie de fond 

regional. 
Judeţul Olt  

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului amplasată în municipiul Slatina, 
staţie de tip industrial  

Judeţul Gorj  
- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului GJ-1, staţie de tip industrial – Tg. 

Jiu 
- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului GJ-2, staţie de tip industrial - 

Rovinari  
- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului GJ-3, staţie de tip industrial - 

Turceni   
 Judeţul Mehedinţi 
- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului MH -1, staţie de tip industrial-

amplasată in vecinătatea sediului A.P.M. și a fluviului Dunărea, Dr. Tr. Severin 
Judeţul Vâlcea  

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului VL1 - staţie de fond urban - grădina 
zoologică Rm. Vâlcea  
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- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului VI2 - staţie de tip industrial - 
platforma chimică Rm. Vâlcea 

 
Monitorizarea atmosferei în Regiunea SV Oltenia a relevat faptul că depășirile  pragurilor 
admise pentru principalii poluanți s-au redus substanțial față de anii precedenți.  
 
Astfel, la indicatorul pulberi în suspensie, în judeţul Dolj în anul 2009 se constată scăderea 
valorii mediilor anuale (limita admisă 40 µg/mc ) şi scăderea numărului de depăşiri ale valorii 
limită admise pentru mediile zilnice (50µg/mc) faţă de anii precedenţi. La staţia amplasată în 
centrul oraşului, în anul 2009 pentru acest indicator al calităţii aerului s-a înregistrat o medie 
anuală de 25µg/mc.  
Reducerea poluanților cu agenți chimici se datorează desființării unor capacități de producție 
la Combinatul Chimic Ișalnița și modernizării celor aflate în operare. Principalii agenți de 
poluare se datoresc solului friabil nisipos din zona de sud a judeţului care permite 
antrenarea de către curenţii de aer a particulelor materiale. Ca urmare a acestui fapt datorat 
şi distrugerilor perdelelor forestiere de protecţie, în perioadele de primăvară-vară secetoasă 
vânturile sezoniere antrenează mari cantităţi de pulberi în suspensie care produc disconfort 
locuitorilor din zonă. 
 
În județul Mehedinţi media zilnică a concentrațiilor pulberilor în suspensie a avut valori care 
au depăşit 50 µg /mc/zi (7 depăşiri) datorate traficului şi încălzirii domestice. In  perioada 
2004-2009 starea atmosferei a depins de interacţiunea factorilor naturali (mişcarea maselor 
de aer, precipitaţii, etc.) dar şi de emisiile de noxe ca urmare a acțiunii antropice. Având în 
vedere nivelul de dezvoltare industrială a zonei, se poate afirma că rolul hotărâtor în evoluţia 
stării aerului este deţinut încă de factorii meteorologici. 
 
În județul Gorj s-au înregistrat depăşiri frecvente ale valorii limită zilnice (50 µg/mc) la 
ambele staţii. Depăşirile sunt cauzate de aportul combinat al mai multor surse, respectiv: 
încălzirea rezidenţială în sezonul rece, exploatările miniere de carieră din zona Rovinari 
precum şi arderea combustibililor fosili (în principal lignit) pentru producerea energiei 
electrice la CE Rovinari. Se observă, în general, o tendinţă descrescătoare pentru toţi 
poluanţii, exceptând poluanţii NO2 şi CO; pulberile care impurifică atmosfera au o natură 
diversă în funcţie de sursele ce le generează, respectiv: centrale termoelectrice pe 
combustibili fosili, exploatări de cariere, depozite de zgură şi cenuşă, halde de steril, trafic 
rutier, producători de materiale de construcţii, precum si încălzirea rezidenţială pentru 
perioada rece.  
 
În județul  Olt valoarea concentraţiei medii anuale a pulberilor în 2009 a fost de 23,97µg/mc. 
Prin amplasarea geografică în zona de câmpie a Dunării, cât şi datorită unor factori geo-
climatici şi hidro-meteorologici specifici, judeţul Olt prezintă o serie de particularităţi privind 
poluarea cu pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile. Solul friabil nisipos din zona de sud 
şi cea centrală a judeţului permite antrenarea de către curenţii de aer predominanţi din 
direcţia E-V şi SV-NE a particulelor materiale. 
Ca urmare a acestui fapt şi distrugerilor perdelelor forestiere de protecţie, în perioadele de 
primăvară secetoasă martie-mai vânturile sezoniere antrenează mari cantităţi de pulberi în 
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suspensie. Astfel de situaţii, în care determinările efectuate au evidenţiat valori de până la 
29,32 g/mp/lună pentru pulberile sedimentabile, au existat în lunile secetoase din 2009. 
Starea atmosferei este evidenţiată prin prezentarea poluării de impact cu diferite noxe, 
calitatea precipitaţiilor atmosferice, dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră şi unele 
manifestări ale schimbărilor climatice. 
 
În județul Vâlcea sursele majore responsabile de concentraţiile cele mai mari de pulberi în 
suspensie sunt procesele de ardere de la centrala termoelectrică a S.C. CET Govora S.A., S.C. 
Uzinele Sodice Govora Ciech Chemical Group S.A., cele provenite din activităţile domestice 
(încălzire), de la halda de cenuşă şi zgură a CET Govora şi de pe şantierele de construcţii. 
Traficul rutier contribuie cu pulberile produse de pneurile maşinilor şi arderea incompletă a 
carburanţilor.  
Evoluţia concentraţiilor poluanţilor arată o uşoară îmbunătăţire a calităţii aerului, exceptând 
pulberile în suspensie. Pentru poluanţii uzuali, SO2 și NO2, nivelul de impurificare a 
atmosferei în perioada 2008-2009 prezintă o constanţă a concentraţiilor determinate. 
Pulberile în suspensie sunt principalul poluant pentru care depăşirile concentraţiei maxime 
admise sunt semnificative, pe intervalul de mediere de 24 h. Astfel în 2009 frecvenţa de 
depăşire a fost de 9,91%  (la staţia VL2) comparativ cu anul 2008, când frecvenţa a fost de 
20%. 
Datorită depăşirilor valorilor limită prevăzute în Ord. 592/2002 pentru anumiți poluanți, în 
anul 2008 a fost demarat Programul de Gestionare a Calităţii Aerului care cuprinde o serie de 
măsuri a căror aplicare conduce la scăderea concentraţiilor vizate la valorile admise, 
domeniile vizate fiind o mai gestionare a traficului şi a emisiilor provenite din industrie şi de 
la instalaţiile mari de ardere. 
În anul 2009, se constată scăderea valorii mediilor anuale a suspensiilor (limita admisa 40 
µg/mc) și scăderea numărului de depăşiri ale valorii limită admise pentru mediile zilnice 
(50µg/mc). De asemenea, valorile medii ale monoxidului de carbon în 2009 au valori mai 
mici decât cele corespunzătoare ale anului anterior şi se încadrează în limita admisă de10 µg 
/mc/ 8 ore. 
 
Concluzie. Reducerea emisiilor poluante din surse fixe şi în special cele din instalaţiile mari 
de ardere şi a celor din traficul rutier sunt obiective majore pentru agenţii economici şi 
administraţiile locale. Rezultă ca, în anii următori să fie luate măsuri severe pentru: 
- reabilitarea şi modernizarea unităților industriale generatoare de poluanți 
- înnoirea parcului auto destinat transportului în comun și transportului de persoane 
- informarea şi conştientizarea populaţiei cu privire la promovarea transportului durabil 
 
7.2. Apa 
Resursele de apă cuprind 6 subsisteme, din care 5 se referă la sursele naturale: 

- ape curgătoare de suprafaţă;  
- lacuri (naturale şi de acumulare);  
- ape tranzitorii (fluviale şi lacustre);  
- ape costiere;  
- ape subterane; 
- ape uzate.  
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În Regiunea SV Oltenia pentru  realizarea echilibrului  dintre cerinţele utilizatorilor şi 
disponibilul apă, în decursul anilor s-au realizat numeroase lucrări de gospodărire a apelor: 
baraje şi lacuri de acumulare, derivaţii, diguri şi regularizări de cursuri de apă. Aceste lucrări 
acoperă în general cerinţele de apă ale populaţiei, industriei, agriculturii, transporturilor, 
pisciculturii, reduc riscul de inundaţii şi diminuează efectele secetelor. 
Cerinţa de apă pentru anul 2009 a fost: 
•    pentru Bazinul Hidrografic Olt - 61581,6 mii mc 
•    pentru Bazinul Hidrografic Dunăre - 14259,2 mii mc 
în timp ce resursele de apă teoretice şi tehnice utilizabile sunt cele redate în tabelele de mai 
jos. 
Tabel 1.89. Resursele de apă DA Jiu Craiova 

Resurse de apă în Regiunea SV Oltenia – DA Jiu Craiova 

Județul 
Resursa de suprafață – mii mc Resursa din subteran – mii mc 

Teoretică Utilizabilă Teoretică Utilizabilă 

Dolj 2047000 156341,171 545000 13277,715 

Gorj 2047000 507946,685 545000 17983,069 

Mehedinți 168,144 65,55 63 3,78 

Sursa: Raport anual privind starea factorilor de mediu – Regiunea 4 Sud Vest Oltenia – 2009 
Tabel 1.90. Resursele de apă DA Olt Rm. Vâlcea 

Resurse de apă în Regiunea SV Oltenia – DA Olt Rm. Vâlcea 

Categoria de resurse Resursa potențială – mil.mc Resursa tehnic utilizabilă – 
mil.mc 

Râuri interioare 5480 1682 

Ape subterane 1079 934 

TOTAL 6559 2616 

Sursa: Raport anual privind starea factorilor de mediu – Regiunea 4 Sud Vest Oltenia – 2009 
 
 
Tabel 1.91. Volumele de apă captate pe destinații 

Volumele de apă captate pe destinații conform Balanţei Apei - 2009 

DESTINAŢII B. H. JIU B. H. Dunăre TOTAL DA JIU 

populaţie 23985,69 0,00 23985,69 

industrie 567730,54 563.65 568294,19 

agricultura 5427,91 1190.1 6618,03 

Total râuri interioare 597144,14 1753.77 538897,91 

populaţie 32737,30 4432.51 37169,81 

industrie 22120,34 856,45 22976,78 

agricultura 423.03 437,54 360,57 

Total surse de subteran 55280,66 5726,49 81007,14 

populaţie 0.0 10 109 39 10109,39 

industrie 0.00 46007,99 46007,99 

agricultura 0.00 63805,42 63305,42 

APA DE DUNĂRE 0.00 119922,81 119922,81 

Sursa: Raport anual privind starea factorilor de mediu – Regiunea 4 Sud Vest Oltenia – 2009 
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În anul 2009 s-au captat: 
-  din Bazinul Hidrografic Olt: 40.676,706 mii mc de apă, din care 

•    pentru populaţie 10.663,759 mii mc, 
•    pentru industrie 10.952,947 mii mc ( 13493,077 mii mc din suprafaţă ), 
•    pentru irigaţii 19.060 mii mc . 

-  din Bazinul Hidrografic Dunăre : 4995,202 mii m de apă 
•    pentru populaţie 863,392 mii mc, 
•    pentru industrie 2.586,81 mii mc (865,184 mii mc din suprafaţă), 
•    pentru irigaţii 1.545 mii mc. 

 
 
 
Tabel 1.92. Principalele fluvii/râuri din județul Dolj 

Principalele fluvii/râuri din jud. Dolj (km) 

 În România În Jud Dolj 

Dunărea 1075 150 

Jiu 339 140 

Amaradia 103 34 

Desnățui 95 84 

Teslui 92 73 

Sursa: Raport anual privind starea factorilor de mediu – Regiunea 4 Sud Vest Oltenia – 2009 
 
Cel mai important lac din judeţul Dolj este lacul Bistreţ, cu o suprafaţă totală de 1.867 ha şi 
un volum de 28 milioane de mc. Alte lacuri mai mici sunt Işalniţa (lac de acumulare), 
Călugăreni, Rast şi Maglavit, Fântanele, Buzatu, Vârtop, Caraula şi Râpa Roşie. 
 
În județul Gorj lacul Motru are un volum util de 3 mii mc (înălţime max. a barajului 49 m). 
Acumularea Valea Sadului ( în construcţie) realizează un volum total de 306 mii. mc şi este 
proiectată pentru a satisface cerinţele complexe ale zonei (în prezent sistată, în conservare). 
Acumularea Tg. Jiu are un volum util de 1,330 mii mc, iar Acumularea Vădeni cu un volum 
proiectat de 4 mii. mc, în prezent are un volum util de numai 0.8 mii. mc, datorită colmatării 
cu suspensii de cărbune din bazinul carbonifer Valea Jiului. 
 
În județul Mehedinți se află Complexul hidrotehnic şi energetic Cerna - Motru -Tismana, 
executat cu scopul principal al asigurării apei industriale şi potabile pentru consumatorii din 
bazinul mijlociu al Jiului. La acestea se adaugă acumularea Vâja (volum util cea. 2 mii. mc) şi 
acumularea Clocotiş (volum util cea. 5 mii. mc) pe râul Bistriţa. 
Reţeaua hidrografică a județului Vâlcea aparţine în întregime bazinului mijlociu şi inferior al 
Oltului, care străbate județul pe o distanţă de 135 km. În aval de Călimăneşti au fost 
construite mai multe lacuri de acumulare (Cornetu, Gura Lotrului, Călimăneşti, Dăeşti, 
Râmnicu Vâlcea, Râureni, Govora, Bâbeni, loneşti, Zăvideni, Drăgăşani). În arealul judeţului 
Vâlcea, Oltul primeşte numeroşi afluenţi, între care Boia, Băiaş, Sălătrucel, Topolog, 
Călineşti, Lotru, Muereasca, Olăneşti, Bistriţa, Luncavăţ, Olteţ şi Cerna. Pe lângă rețeaua de 
ape curgătoare cu debite relativ bogate şi scurgere permanentă, pe teritoriul judeţului 
Vâlcea se află câteva lacuri de origine glaciară (Gâlcescu, Iezerul Latoriţei, Cioara, 
Singuraticul, Zănoaga Mare ş.a.), şi lacurile de acumulare din sistemul hidroenergetic Lotru. 
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În județul Olt, rețeaua hidrografică este formată, în principal, din râurile Olt și Olteț și lacurile 
de acumulare de pe râul Olt, cu rolul cel mai important de regularizare a cursului de apă. 
După anul 2004, alimentarea cu apă potabilă a localităților  a avut o dinamică crescătoare, 
capacitatea instalațiilor de producere și lungimea conductelor de distribuție crescând astfel 
că tot mai mulți locuitori beneficiază de apă potabilă din rețele centralizate de producere și 
distribuție. 
 
 
Tabel 1.93. Dinamica capacității 
instalațiilor de producere a apei potabile 

Fig. 1.94. Capacitatea instalațiilor de 
producere a apei 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Tabel 1.95. Lungimea totală a rețelei 
simple de  distribuție a apei potabile pe 
regiuni 

Tabel 1.96. Lungimea totală a rețelei simple 
de distribuție a apei  potabile în regiunea 
Sud-Vest Oltenia 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În Regiunea SV Oltenia județul cu cele mai multe localități (urban + rural) cu instalații de 
producere și distribuție a apei potabile este Oltul (53), iar județul cu cele mai puține este 
Doljul. În același timp, în Dolj se distribuie cea mai mare cantitate de apă potabilă, iar în 
Mehedinți cea mai puțină. 
 
Tabel 1.97. Numărul localităților de 
distribuție a apei                        

 Tabel 1.98. Volumul apei potabile 
distribuite consumatorilor (Tab.I.4.2.) 

 

 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
În Regiune, tratarea apelor uzate menajere pentru a fi redate circuitului natural se realizează 
numai în 68 localități (din care 39 sunt orașe), lungimea conductelor de canalizare fiind de 1639 
km (2009). Din totalul locuitorilor Regiunii, numai 359.755 (15,98%) beneficiază de canalizare. 
 
                                      Tabel 1.99. Locuitorii cu locuințele conectate la sistemele de canalizare 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Concluzie. În domeniul gospodăririi apelor, în scopul atingerii standardelor europene, se 
conturează câteva din obiectivele dezvoltării durabile: 

- asigurarea unui standard ridicat de viaţă din punct de vedere al apelor;  
- protecția şi conservarea ecosistemelor acvatice şi prevenirea degradării acestora;  
- îmbunătăţirea calitativă a  mediului acvatic prin măsuri specifice  pentru  reducerea 

progresivă a descărcărilor de ape uzate şi oprirea evacuărilor, emisiilor sau 
pierderilor de substanţe periculoase;  

- asigurarea  reducerii  progresive a  poluării  apelor subterane şi  prevenirea  poluării 
- diminuarea efectelor inundaţiilor şi secetei; 
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- adoptarea directivelor europene în domeniul gestionării durabile a resurselor de apă 
şi 
de protecţie a mediului acvatic.  

 
 
7.3. Solul 
 
În regiune SV Oltenia solul este supus unor presiuni de alterare a calității prin utilizarea de 
îngrășăminte, pesticide, insecticide, fungicide, erbicide, reziduuri zootehnice, poluare cu 
reziduuri industriale. 
 
Tabel 1.100. Situația utilizării îngrășămintelor  
 

Situaţia utilizării îngrăşămintelor în anul 2009, în Regiunea 4 SV Oltenia 

2009 Îngrășăminte chimice folosite (tone substanță 
activă) 

N+P2O5+K2O (kg/ha) 

N P2O5 K2O Total Arabil Agricol 

Gorj 3424 49 - 3473  - 

Dolj 17970 1448 227 19645   

Mehedinți 3130 510 - 3640 47,9 47,7 

Olt 6.832 5.102  11.934 29,2 28,5 

Vâlcea 6303 232 123 6658 76 27 

Total 19689 5893 123 25705 153,1 103,2 

Sursa: Raport anual privind starea factorilor de mediu – Regiunea 4 Sud Vest Oltenia – 2009 
 
Poluarea cu reziduuri industriale se datorează, în principal Combinatului  Chimic Ișalnița, 
Oltchim Rm. Vâlcea, Uzinele Sodice Govora, Salina Ocnele Mari, termocentralelor Ișalnița, 
Craiova, Turceni, Rovinari, Govora, Tr. Severin (cenușă), deșeuri din industria metalurgică 
produse de SMR Balș, ALRO Slatina, Electrocarbon Slatina, steril carbonifer datorat 
exploatațiilor de cărbune din județele Gorj și Vâlcea.  
Principalele probleme ale calităţii solurilor, sunt date de o serie de factori: temperatura 
medie anuală a zonei, precipitaţiile medii anuale ale zonei, gleizarea, pseudogleizarea, 
salinizarea sau alcalizarea, textura în orizontul a 20 cm, poluarea, panta, alunecări de teren, 
adâncimea apei freatice, inundabilitatea, conţinutul de CaCO3 total pe 0-50 cm, volumul 
edafic, rezerva de humus în stratul 0-50 cm (cf. Normei tehnice Publicată in Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 705 din 27 septembrie 2002). 

Defrișările din ultimi 20 ani au contribuit la favorizarea alunecărilor de teren, în special în 
zonele preponderent argiloase, evenimente de acest gen petrecându-se în toate județele 
Regiunii. 
Pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate şi pentru ameliorarea stării de 
calitate a solurilor existente s-au întreprins următoarele acţiuni (Ministerul Mediului și 
Pădurilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Durabile): 

- elaborarea unor programe de ameliorare a terenurilor degradate în urma desfăşurării 
activităţilor socio-economice; 

- elaborarea unor programe de ameliorare a terenurilor cu soluri afectate de diverşi 
factori limitativi ai producţiei agricole (compactare, formarea de cruste la suprafaţa 
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solului, excesul frecvent de apă în sol sau la suprafaţa acestuia, eroziuni puternic 
excesive la suprafaţa solului, alunecări de teren, rezerva mică şi foarte mică de 
humus în sol, aciditatea sau alcalinitatea ridicată, carenţă de microelemente, poluări 
de diferite tipuri, etc.); 

- studii pedologice şi agrochimice pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor din 
localităţile: Corcova, Broşteni, Strehaia, Căzăneşti, Tâmna, Prunişor, Gârla Mare, 
Gruia.  

Pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate şi pentru ameliorarea stării solurilor 
existente s-au întreprins următoarele acţiuni: 

- elaborarea unor programe de ameliorare a terenurilor degradate în urma desfăşurării 
activităţilor socio-economice; 

- elaborarea unor programe de ameliorare a terenurilor cu solul afectat de diverşi 
factori ai producţiei agricole (compactare, formarea de cruste la suprafaţa solului, 
excesul frecvent de apă în sol sau la suprafaţa acestuia, eroziuni puternic excesive la 
suprafaţa solului, alunecări de teren, rezerva mică şi foarte mică de humus în sol, 
aciditatea sau alcalinitatea ridicată, carenţă de microelemente, poluări de diferite 
tipuri, etc.); 

- studii pedologice şi agrochimice pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor din 
localităţile: Corcova, Broşteni, Strehaia, Căzăneşti, Tîmna, Prunişor, Gîrla Mare şi 
Gruia, Jilț, Turceni, Baia de Aramă, Halânga, Șimian, Florești, Bala, Balta, Breznița 
Motru. 

În Regiunea SV Oltenia responsabil cu monitorizarea calității solului este Oficiul de Studii 
Pedologice și Agrotehnice Craiova. 
 
Concluzie. Analizând datele privind starea factorului de mediu sol, la nivelul Regiunii SV 
Oltenia, presiunile asupra stării de calitate a solurilor sunt relativ mici. 
Relaţia dintre agricultură şi mediu este complexă. Pe de o parte agricultura este afectată de 
un mediu alterat de poluarea atmosferică, schimbări climatice şi de competiţia cu alte 
sectoare asupra utilizării terenurilor (industrie, infrastructură). Pe de altă parte agricultura 
constituie una dintre cauzele principale ale poluării apelor, eroziunii şi poluării solului, 
emisiilor de gaze cu efect de seră, distrugerea habitatelor şi diminuării diversităţii biologice. 
Dezvoltarea durabilă a agriculturii trebuie să se facă în acord cu protejarea mediului prin 
diminuarea utilizării fertilizanţilor chimici şi creşterea utilizării celor naturali.  
Solul este un component al ecosistemelor terestre cât şi al geo-sistemelor continentale, 
importanţa şi interesul pentru sol depăşeşte domeniul agriculturii şi silviculturii, inclusiv 
îmbunătăţirile funciare, ramuri ale economiei naţionale şi mondiale care se bazează pe sol ca 
resursă esenţială pentru producţia vegetală şi derivată. 
 
 
7.4. Schimbări climatice 
 
Schimbările climatice se datorează emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Efectul natural de 
seră, reglează temperatura Pământului menţinând condiţiile de viaţă. Cinci gaze care apar în 
mod natural provoacă în principal acest efect de seră: vaporii de apă, metanul, protoxidul de 
azot şi ozonul. Activităţile umane determină degajarea unor cantităţi semnificative de GES 
care rămân în atmosferă pe termen lung şi sporesc efectul natural de seră. Ca răspuns la 
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activităţile umane, clima a început să se modifice în conformitate cu existenţa unui strat mai 
gros de gaze cu efect de seră. Modelele climatice prognozează o creştere a temperaturii la 
nivel mondial de circa 1,4 - 5,8 °C până în anul 2015. Această schimbare va influenţa stările 
de vreme, resursele de apă, ciclul anotimpurilor, ecosistemele, evenimentele meteorologice 
extreme. Prin activitățile economice și nu numai, Regiunea SV Oltenia contribuie la efectul 
de seră: 
 
Tabel 1.101. Emisii totale anuale de gaze cu efect de seră GES 

Emisii totale anuale de gaze cu efect de seră GES (mii tone CO2 Eq) 

Județul/anul Mehedinți Gorj Dolj Vâlcea Olt 
Regiunea 

SV Oltenia 
- total 

2008 7397 14879 7439 2667 655 33037 

2009 2367 12332 6139 2405 121 23364 

Sursa: Raport anual privind starea factorilor de mediu – Regiunea 4 Sud Vest Oltenia – 2009 
 
Poluarea aerului se datorează în proporţie de 50% dioxidului de carbon. Crescând 
concentraţia de CO2 şi nereducându-se ceilalţi factori care contribuie la producerea efectului 
de seră, în anul 2050 supraîncălzirea va creşte cu 4 – 50C. Cea mai mare parte a emisiilor de 
CO2 provin din arderea combustibililor fosili pentru producerea de energie (electrică şi 
termică). 
Emisiile de CO2 intervin în generarea efectului de seră. Acestea provin din: 

-    arderi în energetică şi industrii de transformare 
-    instalaţii de ardere neindustriale 
-    agricultură 
-    transport rutier 

 
 
Tabel 1.102. Emisii anuale de CO2 (mii tone) 

Emisii anuale de CO2 (mii tone) 

Județul/anul Mehedinți Gorj Dolj Vâlcea Olt 
Regiunea 

SV Oltenia 
- total 

2008 3019 14308 6092 2175 587 26181 

2009 2276 12316 5598 1920 116 22226 

Sursa: Raport anual privind starea factorilor de mediu – Regiunea 4 Sud Vest Oltenia – 2009 
 
 
Emisiile de metan (CH4) provin din: arderi în energetică și industrii de transformare, instalații 
de ardere neindustriale, agricultură, transport rutier. 
 
Tabel 1.103. Emisii anuale de metan (tone) 

Emisii anuale de metan (tone) 

Județul/anul Mehedinți Gorj Dolj Vâlcea Olt 
Regiunea 

SV Oltenia 
- total 
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2008 270 2182 10843 3618 977 17890 

2009 2076 538 2316 4254 107 9291 

Sursa: Raport anual privind starea factorilor de mediu – Regiunea 4 Sud Vest Oltenia – 2009 
 
 
Protoxidul de azot din atmosferă provine din arderea combustibililor fosili şi din transportul 
rutier. Chiar şi agricultura contribuie substanţial la poluarea atmosferică mai ales prin 
consumul sporit de îngrăşăminte cu azot. 
 
Tabel 1.104. Emisii anuale de protoxid de azot (tone) 

Emisii anuale de protoxid de azot (tone) 

Județul/anul Mehedinți Gorj Dolj Vâlcea Olt 
Regiunea 
SV Oltenia 

- total 

2008 424 1695 1925 1343 71 5458 

2009 299 14 1589 1276 11 3189 

Sursa: Raport anual privind starea factorilor de mediu – Regiunea 4 Sud Vest Oltenia – 2009 
 
Pentru reducerea emisiilor GES este necesară reevaluarea creşterea capacităţii energetice 
prin: 

- realizarea a noi centrale hidroelectrice și nucleare 
- creşterea eficienţei instalaţiilor energetice 
- dezvoltarea unităţilor de co-generare a energiei (energia vânturilor, solară) 
- dezvoltarea formelor alternative de generare a energiei,  

iar economisirea energiei trebuie să se realizeze prin: 
- modernizarea punctelor termice 
- modernizarea şi reabilitarea reţelelor de transport a agentului termic 
- îmbunătăţirea izolaţiei termice la clădiri 
- controlul şi măsurarea căldurii livrate. 

Industria este unul dintre sectoarele cu cel mai mare potenţial de economisire şi conservare 
a energiei prin: 

- schimbări structurale (reducerea ponderii industriilor intensiv consumatoare de 
energie); 

- modernizarea şi reabilitarea tehnologiilor existente; 
- îmbunătăţirea managementului energiei. 

 
Prin Protocolul de la Kyoto ratificat prin Legea nr. 3/2001, România și-a asumat 
angajamentul de reducere a emisiilor GES cu 8% comparativ cu anul de bază 1989, pentru 
perioada 2008-2012, realizarea unui sistem de monitorizare a GES, elaborarea și aplicarea 
politicilor de dezvoltare durabilă. Protocol permite părţilor care l-au ratificat să-şi 
îndeplinească angajamentele de reducere a emisiilor de GES combinând politicile şi măsurile 
interne cu trei mecanisme flexibile, şi anume: Implementare în comun - (Jl); Mecanism de 
dezvoltare curată -(CDM), Comercializarea internaţională a emisiilor - (IET). 
Mecanismele Jl şi CDM asigură reducerea de emisii prin dezvoltarea unor proiecte specifice 
în ţările eligibile în care condiţiile de realizare sunt mai avantajoase. 
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Dacă o ţară emite mai mult decât cantitatea alocată ei sub Protocol, ea poate folosi aceste 
mecanisme pentru a achiziţiona fie unităţi de cantitate alocată - AAU prin comercializarea 
acestora, fie unităţi de reducere a emisiilor - ERU, obţinute în urma proiectelor elaborate în 
comun, fie reduceri certificate de emisii - CER prin mecanismul de dezvoltare curată. 
 
Politicile şi măsurile privind reducerea de gaze cu efect de seră la nivelul Regiunii Sud-Vest 
Oltenia fac referire la: 

- participarea la  Programul  ,,Energie   inteligentă pentru Europa" 
- promovarea producţiei de energie din surse regenerabile 
- promovarea eficienţei energetice la utilizatorii finali de energie 
- promovarea sistemelor de cogenerare şi a eficienţei energetice în sistemele de 

încălzire centralizată 
- gestionarea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din transport 
- promovarea recuperării energiei  
- închiderea depozitelor de deşeuri 
- utilizarea  eficientă și ecologică a terenurilor; 
- introducerea sistemelor de utilizare integrată a terenurilor 

 
Pentru  emisiile de GES care nu conţin CO2, (reprezintă 6%), vor fi promovate măsuri care să 
cuprindă: 

- consolidarea punerii în aplicare a măsurilor conform Politicii agricole comune şi 
Planului de acţiune pentru silvicultură în vederea reducerii emisiilor din agricultură şi 
a promovării captării biologice a gazelor; 

- stabilirea unor limite pentru emisiile de metan provenite de la motoarele cu gaz şi din 
producţia de cărbune, petrol şi gaz, sau includerea acestora în UE ETS; 

- restricţionarea suplimentară sau interzicerea gazelor fluorinate; 
- reducerea emisiilor de protoxid de azot din combustie, şi includerea celor provenite 

de la instalaţiile mari de ardere în UE ETS 
 
De menţionat este că după 1989, în ţara noastră volumul de gaze cu efect de seră a scăzut 
atât ca urmare a recesiunii economice din perioada 1990-1994, cât şi datorită demarării unor 
programe de reducere a emisiilor. 
Regiunea SV Oltenia are alocate un număr de 99.598.214 autorizații integrate (IPPC) prin 
care sunt impuse limite la emisiile în aer (altele decât emisiile de CO2). 
 
 
 
7.5. Conservarea naturii și a biodiversității 
 
România este una din ţările europene cu un capital natural divers şi bine conservat datorită 
interferenţei pe teritoriul ţării a cinci regiuni biogeografice, respectiv, Alpină, Continentală, 
Panonică, Stepică şi a Mării Negre. De asemenea, datorită poziţiei geografice a României, 
flora şi fauna prezintă influenţe asiatice dinspre nord, mediteraneene dinspre sud şi 
componente continental europene dinspre nord-vest. România are o diversitate biologică 
ridicată, exprimată atât la nivel de ecosisteme, cât şi la nivel de specii. Ecosistemele naturale 
şi seminaturale reprezintă aproximativ 47% din suprafaţa ţării. 
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În vederea conservării diversităţii biologice, pe teritoriul României sunt constituite 963 de 
arii naturale protejate, conform legislației naționale conforme cu prescripțiile Uniunii 
Internaționale de Conservarea Naturii (UICN). S-au constituit arii protejate în care intervenția 
omului este aproape inexistentă, dar și zone în care intervenția omului este prezentă, cum e 
cazul peisajelor modificate ce au o importanță peisagistică și culturală deosebită. Printre 
acestea sunt 3 rezervaţii ale biosferei, 4 situri Ramsar, 2 situri care au primit Diploma 
Europeană pentru arii protejate acordată de Consiliul Europei, 13 parcuri naţionale şi 13 
parcuri naturale, care constituie baza reţelei ecologice Natura 2000. 

Arii de interes naţional şi Arii de interes internaţional în Regiunea SV Oltenia: 
 
Dolj 
Totalul ariilor protejate este de 37, dintre care, 18 sunt declarate prin Legea 5/2000 (661 ha), 
18 - prin HCJ 26/1994 şi una prin HG 2151/2004(351,3 ha). 
Din totalul   celor 18 arii protejate declarate prin Legea 5/2000  şi  prin HG 2151/2004, 10 arii 
au fost atribuite în custodie. 
 
Gorj 
La nivelul judeţului există un număr de 50 arii naturale protejate, din care 40 de interes 
naţional, conform Legii nr. 5/2000 iar diferenţa de 10 arii naturale protejate sunt de interes 
judeţean conform Deciziei nr. 82/1994 a Consiliului Judeţean Gorj, alături de care s-au 
constituit și două parcuri naţionale. 
Din totalul celor 40 arii protejate declarate prin Legea 5/2000, una a fost atribuită în 
custodie, către APM Gorj. 
Parcurile naţionale sunt: Domogled Valea Cernei – 29.806 ha şi Defileul Jiului – 10.600 ha, 
pentru acestea constituindu-se structuri de administrare. 
 
Mehedinţi 
Suprafaţa protejată este reprezentată de cele trei parcuri, respectiv Parcul Natural Porţile de 
Fier, Parcul Naţional Domogled Valea - Cernei și Parcul Natural Geoparcul Platoul Mehedinţi, 
patru arii de interes judeţean (cu cele două zone umede, respectiv Hinova - Ostrovul 
Corbului şi Gârla Mare - Salcia). Ariile naturale protejate de interes naţional din judeţul 
Mehedinţi declarate conform Legii nr. 5/2000 sunt în număr de 32 la care se adaugă, 
conform H.G. 2151/2004 - Peştera Izverna. Starea de întreţinere a ariilor naturale protejate 
este bună fiind asigurată de administraţiile existente, pentru Parcul Natural Porţile de Fier, 
Parcul Național Domogled Valea Cernei şi Geoparcul Platoul Mehedinţi, iar pentru restul de 
rezervaţii, de custozi şi administraţiile locale. 
 
Olt 
Ariile naturale protejate şi monumentele naturii listate în Legea 5/2000 sunt în număr de 
șase și sunt situate în fondul forestier. Mai există șase arii protejate declarate prin HG 
2151/2004 și 4 arii declarate la nivel judeţean (Rezervația de Bujori a Academiei, Aria de 
Protecție Specială Avifaunistică Strejești, Rezervația Naturală Reșca.  Rezervația de arborete 
de Gârnița, Rezervația Naturală Valea Oltețului, Aria Protejată Braniștea Catârilor, Aria 
Protejată Casa Pădurii din Pădurea Potelu, Aria Protejată Pădurea Seaca-Optașani, Aria 
Protejată Pădurea Topana). 
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Vâlcea  
În prezent, se află constituite, conform Legii nr.5/2000, un număr de 30 arii naturale 
protejate, dintre care un parc naţional (Parcul Naţional Cozia), un număr de 18 rezervaţii 
naturale şi un număr de 11 monumente ale naturii (speologice). La acestea se adaugă ariile 
naturale protejate, instituite prin H.G.2151/2004, respectiv, Parcul Naţional Buila -
Vânturariţa, și aria de protecţie specială avifaunistică - Lacul Strejeşti, aparţinând de judeţele 
Olt şi Vâlcea şi prin HG 1581/2005 Muzeul Trovanţilor. 
 
Arii de interes comunitar: 
NATURA 200055 - este o Reţea ecologică de arii naturale protejate formată din: Arii speciale 
de conservare (SAC) constituite conform Directivei Habitate (Directiva 92/43/CEE privind 
Conservarea Habitatelor Naturale şi a Faunei şi Florei Sălbatice) şi Arii de protecţie specială 
avifaunistică (SPA) constituite conform Directivei Păsări (Directiva 79/409/CEE referitoare la 
Conservarea păsărilor sălbatice). În Regiunea Sud-Vest Oltenia există situri Natura 2000. 
Fondul forestier național cuprinde 6.334 mii ha păduri, din care păduri de rășinoase 1934,8 
mii ha, foioase 4399,1 mii ha. 
 
Fondul forestier din Regiunea SV Oltenia: 
 
Dolj 
Suprafaţa totală a pădurilor ce formează fondul forestier naţional al judeţului este de 87.600 
ha. Din această suprafaţă, în proprietatea statului şi administrarea Direcţiei Silvice Craiova se 
află 62.564 ha, restul de 25.036 ha fiind atribuite diverşilor proprietari persoane fizice sau 
juridice) în baza legilor fondului funciar (Legea 18/1991, Legea 1/2000 şi Legea 247/2005). 
Din acestea, circa 8.000 ha se află în paza personalului Direcţiei Silvice Craiova pe bază 
contractuală, conform H.G. 139/2005. 
 
Gorj 
Direcţia Silvică Gorj administrează un fond forestier în suprafaţă totală de 117.475 ha. 
 
 
 
Mehedinţi 
La data de 31.12.2009 suprafaţa fondului forestier administrat de Direcţia Silvică Mehedinţi 
a fost de 12.132.255 ha fond forestier, din care 123.668 ha proprietate publică a statului, 
731 ha proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale (primării) şi 7.836 ha pădure 
proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice.  
 
Olt 
Fondul forestier al judeţului se întinde pe o suprafaţă de 31.876 ha din care: 28.859 ha, 
administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva și Direcţia Silvică Slatina: - 13.531 
păduri cu funcţii de protecţie, 15.328 păduri cu funcţii de producţie şi protecţie. 
 

                                           
55 ANEXA I.2.6. Tabelul nr. I.2.6. 



Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Sud Vest Oltenia 

 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

81 

 
 
Vâlcea 
În judeţ fondul forestier totalizează o suprafaţă de 270.299 ha din care 103.165 ha aparţine 
fondului forestier de stat şi este administrat de către RNP - Romsilva prin Direcţia Silvică 
Vâlcea, iar 162.609 ha aparţine fondului forestier reprezentat de pădurile proprietate 
publică a unităţilor administrativ teritoriale şi proprietate privată (persoane fizice + persoane 
juridice de drept privat) şi este administrat printr-un număr de 7 Ocoale silvice private. 
 
 
Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire 
 
Dolj 
La nivelul judeţului s-a calculat un procent mediu de împădurire de 11,6%, ceea ce 
evidenţiază un procent redus având în vedere că, în conformitate cu Legea nr. 46/2008 
(Codul silvic), judeţul în care suprafaţa pădurilor reprezintă sub 16% din totalul suprafeței 
acestuia, este considerat zona deficitară în păduri. 
Zona „Nisipurilor din sudul Olteniei „reprezintă una din zonele ţării expusă în cea mai mare 
măsură secetei şi aridizării şi în acelaşi timp, are și unul dintre cele mai slabe grade de 
împădurire din ţară. 
Identificarea suprafeţelor ce pot fi împădurite, şi constituirea acestora în perimetre de 
ameliorare, având ca scop lucrări de construcţie ecologică, se face conform legislaţiei în 
vigoare, şi are caracter permanent. 
 
Gorj 
Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilitate de împădurire nu se înregistrează în 
cadrul judeţului (560.820 ha), ponderea suprafeţelor de fond forestier de stat administrat de 
Direcţia Silvică Târgu Jiu fiind de 20.94 %. La aceasta se mai adaugă şi suprafaţa de pădure 
retrocedată în baza legilor retrocedării (116.830 ha), ridicând ponderea suprafeţelor de 
păduri la 41,80%. Majoritatea suprafeţelor împădurite retrocedate au fost către asociaţiile 
de proprietari, denumite obşti. 
 
Mehedinţi 
La nivelul judeţului Mehedinţi zonele cu deficit de vegetaţie forestieră se regăsesc în zona de 
sud a judeţului, unde au fost identificate 112 ha, pentru împăduriri la alţi deţinători.  
 
Olt 
În anul 2009 au fost întocmite mai multe proiecte de împădurire, totalul suprafețelor 
împădurite (2009) fiind de 158 ha din partea cetăţenilor din localităţile Corabia, Orlea, Ştefan 
cel Mare, Bucinişu, Redea. 
 
Vâlcea 
În zona de sud a judeţului se simte deficitul de vegetaţie forestieră, existând terenuri inapte 
folosinţei agricole, care sunt pretabile pentru împăduriri, de aceea Direcţia Silvică Vâlcea 
furnizează celor interesaţi puieţi forestieri şi asistenţă tehnică contra cost. În județ (2009) s-
au împădurit 180 ha. 
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Datorită procentului mic de împăduriri și a distribuției preponderent în mediul rural a 
populației în Regiune, presiunea antropică asupra pădurilor este extremă. Aceasta se 
manifestă în special prin tăieri ilegale și pășunat excesiv. 
 
 
Presiuni antropice asupra biodiversității 

- pescuitul ilegal 
- braconajul 
- abandonarea deșeurilor  
- construcții neautorizate 
- pierderi de habitate și dezmembrarea habitatelor faunei din cauza dezvoltării 

urbanistice și a infrastructurii 
- exploatarea intensivă a pădurilor 
- reducerea rezervelor de ape subterane 
- supraexploatarea sistemelor și ecosistemelor 
- poluarea 
- utilizarea în exces a îngrășămintelor chimice, pesticidelor, fungicidelor 
- slaba conștientizare a publicului asupra conservării biodiversității 
- educația ecologică slabă 

 
 
 
7.6. Deșeuri  
 
Deşeurile reprezintă una din problemele cele mai acute legate de protecţia mediului. În 
fiecare an se generează mari cantităţi de deşeuri atât din procesele de producţie cât şi de la 
populaţie. Acestea pot fi deşeurile municipale nepericuloase şi periculoase (deşeurile 
menajere şi asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii), la care se adaugă alte câteva fluxuri 
speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje, deşeurile din construcţii şi demolări, nămoluri de 
la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice care au un mod de gestionare specific. 
 
Volumul de deşeuri eliminat poate fi privit ca reprezentând un indicator de eficienţă a 
utilizării resurselor într-o societate, deoarece generarea în exces a deşeurilor este legată de 
ineficiența proceselor de producţie, durabilitatea scăzută a produselor puse pe piaţă şi 
modelor necorespunzătoare de consum. 
Pentru a fi asigurată o bună protecţie a mediului este necesar ca deşeurile generate să fie 
colectate şi eliminate într-un mod care să nu prezinte pericol pentru sănătatea populaţiei şi 
pentru mediul înconjurător. 
 
Având în vedere că volumul de deşeuri depozitate în depozitele de deşeuri trebuie stabilizat 
sau redus, creşterea volumului de deşeuri evidenţiază importanţa asigurării de noi capacităţi 
de tratare a deşeurilor (reciclare, compostare, co-incinerare, etc.). 
Pentru succesul tehnicilor de reciclare, este important să se obţină deşeuri colectate selectiv 
cât mai curate. Pentru aceasta trebuie organizată sortarea la sursă şi colectarea selectivă a 
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deşeurilor, o sarcină dificilă, care depinde în anumită măsură de comportarea şi de gradul de 
conştiinţă ecologică al consumatorilor dar și realizarea infrastructurii respective. 
 
 
Deşeuri municipale56 
 
Evoluţia economico-socială, creşterea nivelului de trai şi a posibilităţilor de consum ale 
populaţiei, au drept consecinţă creşterea alarmantă a cantităţii deşeurilor municipale 
produse şi depozitate. Diversificarea compoziţiei deşeurilor municipale şi acumulările 
cantitative produc un impact negativ asupra factorilor de mediu, care are tendinţa depăşirii 
capacităţii de autoreglare a ecosistemelor. 
Deşeurile municipale constituie o problemă de strictă actualitate, ţinând seama de pericolul 
potenţial pentru sănătate și mediu. În structura deşeurilor municipale, cea mai mare 
pondere o au deşeurile menajere (75 - 80%), urmate de deşeurile stradale (10 - 12%), de 
nămolul de epurare orăşenesc (7 - 9%), precum şi de alte deşeuri, cum ar fi cele din 
construcţii și demolări (7 - 9%), excavaţii (3 - 4%), etc. Peste 90% din aceste deşeuri sunt 
depozitate fără a fi tratate sau reciclate. 
La nivelul Regiunii în anul 2008 gradul de acoperire cu servicii de salubrizare era de 84,26 % 
pentru mediul urban şi 6,18% pentru mediul rural, iar la nivelul anului 2009 gradul de 
acoperire cu servicii de salubrizare a crescut la 87,82 % în mediul urban iar în mediul rural la 
13,64% în mediul rural. Deşi se constată o creştere a gradului de acoperire cu servicii de 
salubrizare, atât în mediul urban cât şi în mediul rural, această creştere se apreciază ca fiind 
nesemnificativă, comparativ cu ţintele prevăzute pentru anul 2009 prin Strategia Națională 
pentru Dezvoltare Durabilă.  

 
Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale 
 
Deşeurile municipale şi asimilabile conţin în cea mai mare parte categorii de deşeuri care pot 
fi şi trebuie valorificate: hârtie, carton, plastic, metale, lemn, sticlă şi materiale 
biodegradabile. 
Pentru anumite tipuri de deşeuri nu există opţiuni viabile de valorificare. 
La sfârşitul anului 2009, în Regiune, îşi desfăşurau activitatea 65 de operatori economici 
autorizaţi pentru colectarea deşeurilor de ambalaje şi 16 operatori economici autorizaţi 
pentru reciclarea deşeurilor de ambalaje. Capacitatea totală a facilităţilor de reciclare este 
de 50 000 tone/an pentru hârtie şi carton, 55 985 tone/an pentru metal şi 6398 tone/an 
pentru plastic. 
Deşeurile selectate vor fi preluate la reciclat iar deşeurile nereciclabile vor fi transportate la 
depozite. Depozitarea rămâne principala opţiune de eliminare a deşeurilor municipale, din 
totalul deşeurilor municipale generale, aproximativ 98% fiind depozitate în fiecare an. 
Conform calendarului de sistare prevăzut în H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor, în cursul anului 2009 și-au sistat activitatea 19 depozite neconforme. 
În ceea ce priveşte realizarea de noi depozite de deşeuri municipale, conforme cerinţelor 
Directivei 1999/31/CE, în 2009 a fost pus în funcțiune depozitul de la Tg. Jiu iar în 2010 cel de 
la Fețeni (Vâlcea). 

                                           
56 ANEXA I.2.6. Tabelul nr. I.2.7., I.2.8. 

http://www.euractiv.ro/download.php?file=articleFiles/SNDD-12%20noiembrie%202008_11181327.doc
http://www.euractiv.ro/download.php?file=articleFiles/SNDD-12%20noiembrie%202008_11181327.doc
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Fig. 1.105. Conectarea la servicii de 
salubritate              
mediul urban 

Fig. 1.106. Conectarea la servicii de 
salubritate mediul rural 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
              
                
                Tabel 1.107. Compoziția deșeurilor din regiune 

Compoziția deșeurilor în Regiunea SV Oltenia (%) 

Hârtie, 
carton 

Sticlă Metale Plastice Lemn Biodegradabile Altele 

12,32 4,69 3,85 10,59 3,27 54,88 10,4 

                Sursa: Raport anual privind starea factorilor de mediu – Regiunea 4 Sud Vest Oltenia 
– 2009 
 
 
Deșeurile municipale colectate în Regiune sunt valorificate în cea mai mare parte. Totuși, se 
constată o capacitate scăzută de valorificare pentru PET, PE, hârtie și carton, anvelope uzate 
și deșeuri lemnoase, stocuri de astfel de materiale fiind importante (în 2009, 2.302 tone PET, 
4.430 tone PE, 4.806 tone hârtie și carton, 4220 tone deșeuri lemnoase, 749 tone anvelope 
uzate). 
 
Gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile municipale57 
Sunt considerate deșeuri periculoase uleiul de motor, vopselele, pesticidele, antigelul, 
substanţele de conservare a lemnului, bateriile, cosmeticele şi unele dintre substanţele 
utilizate pentru curăţat care pot conţine solvenţi, produşi petrolieri, metale grele sau 
substanţe toxice chimice. Atunci când aceste produse sunt aruncate la gunoi sau vărsate în 
canalizare, contaminează mediul. 
În Regiunea SV Oltenia nu s-a înregistrat nici un progres în colectarea selectivă a acestor 
deșeuri, cu toate că administrațiile publice locale sunt obligate să asigure, prin firmele de 
salubritate, colectarea selectivă. În prezent, în cea mai mare parte aceste deșeuri sunt 
colectate împreună cu deșeurile menajere nepericuloase. 

                                           
57 ANEXA I.2.6. Tabelul nr. I.2.9. 
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Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 
Deşeurile din construcţii şi demolări continuă să fie un flux de deşeuri sensibil, cele mai mari 
cantităţi, constând  de regulă în resturi de betoane, cărămida sau mixte (cărămidă sau 
mortar) provin din zona societăţilor de construcţii, care de regulă nu le declară, întrucât fie le 
concasează şi le reutilizează, fie le depozitează de cele mai multe ori în locuri nepermise. 
 
 
Gestionarea deșeurilor de producție 
Acest tip de deșeuri se colectează, în cea mai mare parte în conformitate cu reglementările 
legale. 
 
Vehicule scoase din uz58 
Acest tip de deșeuri se colectează în Regiune de 19 agenții economici autorizați, programul 
Rabla fiind cel care a contribuit decisiv la colectare și valorificare. 
 
Deșeuri generate de activități medicale 
Acest tip de deșeuri face parte din grupa deșeurilor considerate periculoase; în Regiune sunt 
doi agenți economici autorizați să colecteze și distrugă aceste deșeuri. 
 
Deșeurile provenind de la echipamente electrice și electronice 
Acest tip de deșeuri este o sursă de materii prime pentru alte industrii. În Regiune sunt 
autorizați 37 agenți economici care le colectează și 5 care le tratează prin dezmembrare, 
selectare și valorificare. 
 
 
7.7. Calitatea mediului în spațiul urban 
 
Cele mai multe oraşe din Regiune se confruntă cu un set comun de probleme de bază: 
calitatea aerului, trafic intens, nivelul crescut de zgomot, situri industriale abandonate, emisii 
de gaze cu efect de seră provenite în special de la autovehicule, generarea de deşeuri şi ape 
uzate. 
Printre cauzele acestor probleme sunt creşterea utilizării resurselor pe cap de locuitor, 
creşterea numărului de gospodării individuale, modificările demografice, creşterea 
numărului de maşini proprietate personală.  
 
În domeniul amenajării teritoriale şi urbanismului, în scopul creşterii calităţii vieţii urbane, 
principalele lucrări de investiţii realizate în ultimii ani în Regiunea SV Oltenia au vizat 
domeniile: 

- reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare; 
- extinderea reţelelor de gaze naturale; 
- întreţinerea şi modernizarea drumurilor şi podurilor; 
- construcţia de locuinţe sociale; 
- îmbunătăţirea transportului local public; 

                                           
58 ANEXA I.2.6. Tabelul nr. I.2.10. 
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- îmbunătăţirea serviciului de salubritate şi gestiunea deşeurilor urbane; 
- întreţinerea străzilor, spaţiilor şi obiectivelor din domeniul public; 
- reabilitarea școlilor; 
- reabilitarea centrelor de asistență socială; 
- modernizarea transportului public de persoane. 

 
Conceptul Casa Verde răspunde noilor norme de eficienţă energetică. Acestea impun tehnici 
de construcţie care izolează termic și fonic, în prim plan stând consumul de energie primară 
pentru încălzirea, respectiv prepararea apei calde menajere din surse regenerabile. 
Deja se realizează studii de fezabilitate din care să rezulte raportul cost-beneficiu al 
instalaţiilor de panouri solare, pompe de căldură, eoliene, panouri fotovoltaice. Aceste studii 
sunt necesare susţinerii dosarului în programul de înlocuire sau completare a sistemelor ce 
folosesc energii convenţionale, cu sisteme care folosesc energii neconvenţionale cum sunt 
radiaţia solară, puterea vântului, căldura geotermală. 
 
 
Spațiile verzi59 
În Regiunea SV Oltenia spațiile verzi au avut o creștere constantă, dar creșterea este 
insuficientă, deși suprafața care revine unui locuitor este de 11,2 mp/locuitor, în timp ce 
norma recomandată de Organizația Mondială de Sănătate este de 12 mp/locuitor. 
  
Tabel 1.108. Dinamica spațiilor verzi                                    Tabel 1.109. Suprafața spațiilor verzi 
 

        
  Sursa: Institutul Național de Statistică                                  Sursa: Institutul Național de 
Statistică 
 
 
Dintre județele Regiunii numai Doljul are o suprafață de spații verzi/locuitor care este în 
concordanță cu cerințele OMS. 

 
8. Infrastructura de afaceri 
 
8.1. Activitatea întreprinderilor  
În 2009, în Regiunea SV Oltenia activau 57.327 firme60 care acopereau cele mai multe dintre 
activitățile economice. Regiunea SV Oltenia are 21,45 firme/1000 locuitori față de media 

                                           
59 ANEXA I.2.6. Tabelul nr. I.2.11. 
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națională de 30,78. În județele Regiunii Doljul are 25,47 firme/1000 locuitori, Vâlcea 24,59, 
Gorj 20,24, Mehedinți 16,38 și Olt 16,85 (2008). 
 
Tabel 1.110. Întreprinderi active în regiune Tabel 1.111. Întreprinderi active pe județe 

  
  
 
 
Tabel 1.112. Întreprinderi active după 
numărul                 
de salariați60 

 
 
Fig. 1.113. Efectivul de personal angajat la 
firme 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Tabel 1.114. Situație număr firme/număr angajați/cheltuieli/profit/productivitatea muncii pe 
regiuni 

Regiunea 
Nr. firme  

(2008) 
Nr. salariați 

Cheltuieli cu 
personalul 

(mil.lei) 

Profit la 
1000 lei 
salarii 

Productivitatea 
muncii 
(mii lei) 

Nord Est 72.356 327.595 4230 597,5  137,5 

Sud Est 76.491 340.706 4820 734,1 151,73 

Sud 70.288 323.406 4670 792,9 160,9 

Sud Vest 48.531 228.740 4410 695,6 138,2 

Vest 62.381 287.224 4350 655 143,2 

Nord Vest 94.422 407.019 5750 654 150,6 

Centru 81.873 389.193 5770 745 140,7 

București 155.648 688.071 16700 1195 367,81 

                                                                                                                                    
60 ANEXA I.2.6. Tabelul nr. I.2.12., I.2.13. 
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Ilfov 

Total 661.990 2.957.274 48.700   

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
În 2008 față de 2007, la nivel național numărul de salariați61  din IMM-uri a crescut cu 85.751 
persoane (+2,99%), în timp ce în Regiune a crescut în 2005 față de 2004 cu 3,47%, în 2006 
față de 2005 cu 4,26%, în 2007 față de 2006 cu 8,62% și cu 4,39% în 2008 față de 2007.  În 
perioada 2004 – 2008 se remarcă scăderea numărului de salariați din întreprinderile mari din 
Regiunea SV Oltenia cu 16,15%. 
 
 
Tabel 1.115. Numărul întreprinzătorilor 
privați 

Tabel 1.116. Cifra de afaceri a firmelor62 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 
 
Cele mai multe firme din Regiune activează în domeniul serviciilor (51,75%) și comerțului 
(34,29%). Profitul mediu la 1.000 lei salarii se situează la un nivel mediu față de celelalte 
regiuni de dezvoltare, dar mai mic de 2,66 ori față de Regiunea București-Ilfov. 
 
 
 
Tabel 1.117. Distribuția IMM-urilor pe 
principalele activități economice60       

Tabel 1.118. Distribuția persoanelor ocupate 
din IMM60 

  
                                           
61 Carta albă a IMM-urilor, 2010 
62 ANEXA I.2.6. Tabelul nr. I.2.14. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
 
 
 
 
Ca urmare a reorganizării, privatizării sau reducerii activității, numărul firmelor mari din 
Regiune (cu peste 250 salariați) a scăzut de la 214 în 2004 la 180 în 2008. 
 
 

Tabel 1.119. Situația firmelor active pe activități ale economiei naționale 
 

 
                                                Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
 
 
8.2. Infrastructura mediului de afaceri: parcuri industriale, incubatoare, clustere  
 
Infrastructura de afaceri a Regiunii SV Oltenia este formată din două parcuri operaționale, 
situate în Dolj (Craiova) și în Gorj (Sadu) și un parc greenfield în Olt (Corabia). În anul 2003, s-
a creat cadrul legislativ pentru formarea de parcuri industriale.  
 
În judeţul Gorj63 s-a creat parcul administrat de S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu.  
Suprafaţa totală a Parcului este de 186.200 mp pe care se află amplasate suprafeţe 
construite de 38.000 mp, iar în prezent sunt ocupaţi aproximativ 20.000 mp. Parcul dispune 
de toate utilităţile necesare desfăşurării  activităţilor tehnologice în diferite domenii: energie 
electrică cu reţele de joasă tensiune, gaze naturală, apă potabilă, canalizare, telefonie.  
 
Căi de acces: din drumul naţional DN 66 (E 79) care leagă municipiul Tg-Jiu de municipiul 
Petroşani, prin drumul comunal modernizat  DC 3; în  partea de nord Parcul Industrial 
dispune de o linie de cale ferată ce se conectează la calea ferată naţională  în gara Bumbeşti-
Jiu; la  120 km se află Aeroportul Craiova.  
 

                                           
63 www.bumbesti-jiu.ro/documente/parc_ind_ro.pdf 
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Activităţi care se pot desfășura:  prelucrări mecanice, producţie în diferite domenii, industrie 
uşoară, prelucrarea lemnului, servicii industriale diverse, manipulare – depozitare, activităţi 
de cercetare şi producţie tehnologică avansată şi alte activităţi auxiliare. În prezent,  în 
Parcul Industrial Gorj îşi desfăşoară activitatea 15 societăţi comerciale. 
 
Parcul industrial Craiova64 este o infrastructură de afaceri administrată de o societate pe 
acțiuni la care acționari sunt Consiliul Local al Județului Dolj, comunele Gherceşti, Pieleşti, 
Cârcea și Coșoveni. Acesta dispune terenuri în suprafață de 10,03 ha, împărțită în 22 parcele 
cu dimensiuni cuprinse între 153 – 20.000 mp. Parcul are rețea proprie de drumuri interioare 
și posibilitatea alimentării tuturor parcelelor cu utilitățile necesare desfășurării activităților 
productive și de servici (energie electrică, gaze, apă, canalizare, salubritate, rețea de 
comunicații).  
 
Accesul la parc este  direct la drumurile europene: E574, E70, E79 (axa Budapesta - Craiova – 
Pitești – București – Constanța), la Aeroportul Internațional Craiova; 
la stația CFR Craiova (cu terminal containere); la drumurile naționale DN55, DN6. 
 
În Regiune SV funcționează și 5 incubatoare de afaceri: 

- Centrul de afaceri pentru Dezvoltarea IMM-urilor, Tg. Jiu 
- IPACIFAT Craiova 
- Fundaţia pentru Dialog Social – Centrul pentru Dezvoltarea Locală Tg. Jiu 
- Incubatorul de afaceri EUROPA  
- Centrul de Afaceri Flandra - Rm.Vâlcea 

 

 

Concluzie. Spiritul antreprenorial redus, în special în domenii de activitate care necesită 
cunoştințe tehnologice și științifice de nivel ridicat, a generat un număr mare de firme care 
activează în domeniul comerțului sau al serviciilor. Această situație generează o valoare 
adăugată mică fără o abordare de tip dezvoltare bazată pe cunoştințe, pe noi tehnologii şi 
garantează un viitor neperformant al Regiunii. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                           
64 www.parcindustrialcraiova.ro 
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9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare65 
 
Regiunea SV Oltenia se caracterizează printr-un nivel redus al activităților de cercetare-
dezvoltare-inovare, ocupând locul al șaselea între regiunile de dezvoltare după cheltuielile 
pentru activitatea de cercetare-dezvoltare (în 2008, 88.164 mii lei).  
 
În cadrul Regiunii, în 2008, pentru activități CDI în Dolj s-au cheltuit 59.395 mii lei, în Vâlcea  
24.209 mii lei, în Gorj 4.031 mii lei, în Olt 510 mii lei și în Mehedinți 19 mii lei. 
 
În regiune funcționează următoarele unități CDI:  

- județul Dolj: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare și Încercări pentru 
Electrotehnică (ICMET) Craiova, IPA-CIFAT Craiova, Stațiunea de Cercetare-
Dezvoltare Pomicolă Craiova, Stațiunea de Cercetări Agricole Șimnicu de Jos, 
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Legumicolă Ișalnița, Stațiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor de Nisipuri Dăbuleni, Stațiunea 
Didactică Experimentală Craiova; 

- județul Vâlcea: Institutul de Criogenie și Separări Izotopice în cadrul căruia 
funcționează și Centrul Național de Cercetare pentru Hidrogen și Pile de 
Combustie, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare în Pomicultură, Stațiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Viti-vinicolă Dragășani; 

- județul Gorj: Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Tg.Jiu, Stațiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Horticolă Tg. Jiu, Stațiunea de Cercetare și Producție 
Pomicolă Strejești.  

 
În paralel cu unitățile de cercetare-dezvoltare unele firme desfășoară propriile activități de 
cercetare-dezvoltare punând accentul pe dezvoltare de noi produse și pe inovare (Artego SA 
Tg. Jiu, Oltchim Rm. Vâlcea, Popeci Craiova, INDA Craiova, INAS Craiova, Softonic Craiova, 
etc.).  
Numărul salariaților în cercetare în Regiune este de 2321 persoane (0,22% din populația 
ocupată), dintre care 1845 în Dolj.  
 
 

                                           
65 ANEXA I.2.8., Tabel nr. I.2.15., I.2.16.  

http://www.infocompanies.com/Statiunea-de-Cercetare-Dezvoltare-Legumicola-Isalnita-132213.htm
http://www.infocompanies.com/Statiunea-de-Cercetare-Dezvoltare-pentru-Cultura-Plantelor-de-Nisipuri-Dabuleni-132218.htm
http://www.infocompanies.com/Statiunea-de-Cercetare-Dezvoltare-pentru-Cultura-Plantelor-de-Nisipuri-Dabuleni-132218.htm
http://www.infocompanies.com/Statiunea-Didactica-Experimentala-Craiova-132255.htm
http://www.infocompanies.com/Statiunea-Didactica-Experimentala-Craiova-132255.htm
http://www.infocompanies.com/Statiunea-de-Cercetare-Dezvoltare-Viti-vinicola-Dragasani-132244.htm
http://www.infocompanies.com/Statiunea-de-Cercetare-Dezvoltare-Viti-vinicola-Dragasani-132244.htm
http://www.infocompanies.com/Statiunea-de-Cercetare-si-Productie-Pomicola-Tg.Jiu-132199.htm
http://www.infocompanies.com/Statiunea-de-Cercetare-Dezvoltare-Horticola-Targu-Jiu-132212.htm
http://www.infocompanies.com/Statiunea-de-Cercetare-Dezvoltare-Horticola-Targu-Jiu-132212.htm
http://www.infocompanies.com/Statiunea-de-Cercetare-si-Productie-Pomicola-Strejesti-132197.htm
http://www.infocompanies.com/Statiunea-de-Cercetare-si-Productie-Pomicola-Strejesti-132197.htm
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Concluzie. Competitivitatea economică a Regiunii este redusă datorită preocupărilor mult 
prea mici pentru cercetare-dezvoltare-inovare, deși potențialul uman de care se dispune în 
diverse unități și în învățământul superior este cu mult mai mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 . Infrastructura serviciilor sociale 
 
 
10.1. Asistența socială  
 
La sfârşitul anului 2009, reţeaua instituţiilor de ocrotire medico-socială pentru persoanele 
adulte cu handicap înregistra un număr de 323 unităţi specializate care oferă îngrijire pe 
timpul zilei sau cu spitalizare. Aceste unităţi au funcţionat în principal în sectorul public, în 
sectorul privat înregistrându-se numai 3 unităţi. În aceste unităţi pacienţii au dispus de un 
număr de 17.461 paturi.  
Pe parcursul anului 2009 au beneficiat de asistenţă medicală specială cu internare un număr 
de 17.573 persoane, fiecare dintre aceste persoane beneficiind în medie de asistenţă de 
specialitate 346 zile/an. 
Personalul sanitar din unităţile de asistenţă medico-socială pentru persoane adulte cu 
handicap a fost format din: 214 medici, 8 medici dentişti, 3 farmacişti; numărul personalului 
sanitar mediu a fost de 2.456, iar cel al personalului sanitar auxiliar de 5.645 persoane. 
 
În Regiune (2009) activează următoarele tipuri de centre cu beneficiari copii66 (din structura 
DGASP):  

- centre de recuperare: 304 
- servicii de tip rezidențial: 963 
- centre de primire în regim de urgență pentru copii în dificultate: 64 
- centre de consiliere: 188 
- centre pentru copii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal: 85 

 
În Regiune funcționează 15 cantine de ajutor social care au în total o capacitate de 1.783 
locuri, numărul beneficiarilor fiind de 1.75967. 
 

                                           
66 ANEXA I.2.9., Tabel nr. I.2.17. 
67 ANEXA I.2.9., Tabel nr. I.2.22., I.2.23., I.2.24., I.2.25. 
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10.2. Protecția socială a șomerilor68 
 
În România numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă (ANOFM) a scăzut în mod constant de la un an la altul, până în 2007. Ca efect al crizei 
financiare, în anul 2009 faţă de anul 2008, numărul şomerilor a înregistrat o creştere 
covârşitoare, ajungând la 709 mii persoane (+75,9%). 
 
În rândul şomerilor înregistraţi, în mod constant în perioada 2004 – 2009, bărbaţii au fost 
majoritari: 58,5% la sfârşitul anului 2006, respectiv, 57,4% la sfârşitul anului 2009.  
Numărul femeilor şomere este în creștere, la sfârşitul anului 2009 fiind cu 115 mii persoane 
mai mult faţă de anul 2008. 
 
 
Ca urmare a creșterii numărului de șomeri din Regiune au crescut corespunzător și 
cheltuielile cu șomajul, ajungând în 2009 la 334 mil. lei, de două ori mai mari decât în 2008. 
În județele Regiunii, în 2009 față de 2006, cheltuielile cu șomajul au fost mai mari de 2 ori în 
Dolj, de 1,6 ori în Gorj, de 2,8 ori în Mehedinți, de 2,5 ori în Olt și de 2,4 ori în Vâlcea. 
 
 
Tabel 1.120. Numărul de șomeri în România                 Tabel 1.121. Dinamica cheltuielilor cu 

șomajul  

  
 
 
 

Tabel 1.122. Cheltuieli anuale cu protecția socială a șomerilor 

                                           
68 ANEXA I.2.9., Tabel nr. I.2.18., I.2.19., I.2.20. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      10.3. Pensionari69 
 
În perioada analizată, în Regiunea SV Oltenia, numărul de pensionari a scăzut cu 11,5%: în 
Dolj 13,27%, Gorj  4,5%, Mehedinți 13,88%, Olt 12,0 și Vâlcea 12,34%. 
 
 
Tabel 1.123. Dinamica numărului de 
pensionari   

Tabel1.124.Pensionari pe județele Regiunii 
 

                                           
69 ANEXA I.2.9., Tabel nr. I.2.21. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică,                                  
Breviar statistic – România în cifre 2010 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 
 
10.4. Intervenții în situații de urgență  
 
Inspectoratele pentru Situații de Urgență împreună cu Serviciile voluntare din fiecare 
localitate au participat în 2009 la un număr foarte mare de intervenții în situații de urgență: 
 
Tabel 1.125. Situația intervențiilor în situații de urgență și valoarea pagubelor 
 

Județul Nr. intervenții Valoarea pagubelor (mii lei) 

Dolj 919 390.495 

Gorj 498 2.671.270 

Mehedinți 584 18.907. 453 

Olt 1700 1.331.215 

Vâlcea 1404 6.126.106 

Sursa: Inspectoratele Județene de Urgență Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea 
 
 
Este de remarcat faptul că valoarea pagubelor este deosebit de mare și se datorează, în 
principal, inundațiilor. 
 
 
 
10.5. Cultura și sportul 
 
10.5.1. Activitatea culturală 
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Cinematografe70 
În perioada analizată, în Regiunea SV Oltenia, numărul cinematografelor a scăzut de la 14 în 
2004 la 6 în 2009, numărul de locuri în cinematografe de la 4.637 la 2.523,  numărul de 
spectacole cinematografice de la 7.075 la 2.281, numărul de spectatori în cinematografe de 
la 164 mii la 38 mii. 
 
Spectacole și concerte71 
Numărul instituțiilor organizatoare de spectacole și concerte a crescut de la 11 la 12 prin 
înființarea Teatrului de păpuși din Rm.Vâlcea; numărul de spectacole a crescut în aceeași 
perioadă cu 34,4%, cea mai mare creștere înregistrându-se în jud. Vâlcea.  
 
Muzee72 
Numărul muzeelor a crescut de la 57 în 2004 la 70 în 2009, dar numărul vizitatorilor s-a 
redus cu 25,5%. 
 
Biblioteci73 
Deși, în Regiune, numărul bibliotecilor și al volumelor a rămas constant în perioada 2004 – 
2009, numărul cititorilor a scăzut cu 12,3%, iar al volumelor împrumutate a crescut cu 1,1%.  
 
Activitatea editorială74 
Numărul titlurilor de ziare (2009) este de 27 din care 17 sunt ziare tipărite și 10 online. 
Tirajul ziarelor tipărite a fost în 2008 de 27.212 mii exemplare. Se remarcă faptul că în 
mediul rural nu sunt apariții de ziare sau reviste cotidiene sau săptămânale, ci numai cu 
periodicitate de o lună sau mai mare, tirajul total fiind de 9.760 mii exemplare. (Sursa: 
Anuarul statistic al Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia).  
 
 
 10.5.2. Activitatea sportivă75 
 
În Regiunea SV Oltenia activitatea sportivă este în progres, numărul secțiilor sportive, al 
antrenorilor și al sportivilor legitimați fiind în creștere. Cea mai mare creștere a numărului de 
sportivi legitimați s-a identificat în județul Vâlcea (87,5%, de la 3063 în 2004  la 5745 în 
2008), iar scăderi în Mehedinți  (-6%); în Olt s-a înregistrat o creștere apropiată de 0%, în 
timp ce în Gorj creșterea a fost de  14,85% și respectiv de 32,4% în Dolj (Sursa: Anuarul 
statistic al Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia).  
 
 
 
10.6. Infrastructura educațională 76 

                                           
70 ANEXA I.2.10., Tabel nr. I.2.30., I.2.31., I.2.32., I.2.33. 
71 ANEXA I.2.10., Tabel nr. I.2.26., I.2.27., I.2.28., I.2.29. 
72 ANEXA I.2.10., Tabel nr. I.2.38., I.2.39. 
73 ANEXA I.2.10., Tabel nr. I.2.34., I.2.35., I.2.36., I.2.37. 
74 Institutul Național de Statistică, Direcția Regională de Statistică Dolj - Regiunea de Dezvoltare Sud Vest 

Oltenia în cifre, iulie 2010 
75 ANEXA I.2.10., Tabel nr. I.2.40., I.2.41., I.2.42. 
76 V ANEXA I.2.11. 
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În România infrastructura educațională este formată din totalitatea unităților de învățământ 
și baza materială aferentă. Ca urmare a scăderii demografice a populației de vârstă școlară 
cu 4,8% în 2009 față de 2006, numărul unităților de învățământ s-a redus cu 2,8%. 
 
Tabel 1.126. Situație privind învățământul pe niveluri de educație în România 

Învăţământul pe niveluri de educaţie – total România 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Numărul unităţilor de învăţământ 8484 8230 8221 8244 

Populaţia şcolară pe niveluri de 
educaţie (mii) 

4346 4405 4325 4177 

în învăţământul: 
Preşcolar 

649 650 653 666 

Primar şi gimnazial 1842 1790 1752 1720 

Liceal 781 792 785 838 

Profesional şi de ucenici 250 220 189 115 

Postliceal şi de maiştri 38 46 55 63 

Superior 786 907 891 775 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Breviar statistic – România în cifre 2010 
 
 
 
10.6.1. Unitățile de învățământ din Regiunea SV Oltenia 
 
Datorită evoluției demografice a populației de vârstă preșcolară și școlară s-a modificat 
numărul și structura unităților de învățământ din Regiune. Astfel, în perioada 2004 – 2009 a 
scăzut numărul de grădinițe de copii de la 471 la 113, de școli din învățământul primar și 
gimnazial de la 788 la 529, de licee și colegii teoretice de la 59 la 56 și de instituții de 
învățământ superior de la 6 la 4; a crescut numărul de unități școlare din învățământul 
secundar ciclul 2 de la 155 la 175 și al liceelor tehnice de la 53 la 68.  
 
Scăderea cea mai accentuată s-a produs în mediul rural, unde, în aceeași perioadă, 
grădinițele de copii au scăzut de la 250 la 8 (în mediul urban de la 221 la 105), de școli din 
învățământul primar și gimnazial de la 631 la 403 (în mediul urban de la 165 la 132).  
 
În județele Regiunii, scăderea numărului de grădinițe de copii din mediul rural a fost în Dolj 
de la 82 la 1 (în mediul urban de la 66 la 29), în Olt de la 167 la 7 (în mediul urban de la 57 la 
25).  
 
La unitățile de învățământ preuniversitar în Dolj scăderea a fost de la 173 la 125 (în mediul 
urban a rămas constant - 87), în Gorj scăderea a fost de la 124 la 63 (în mediul urban a de la 
51 la 45), în Mehedinți în mediul rural a fost o creștere de la 64 la 65, iar în urban scădere de 
la 39 la 38, în Olt scăderea a fost de la 160 la 108 (în mediul urban a de la 58 la 48), iar în 
Vâlcea scăderea a fost de la 148 la 88 (în mediul urban a de la 54 la 52). 
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Numărul unităților de învățământ gimnazial a scăzut, scăderile mai importante producându-
se în mediul rural: Dolj urban de la 47 la 44 și rural de la 161 la 111, Gorj urban de la 26 la 18 
și rural de la 113 la 53, Mehedinți urban de la 22 la 21 și rural de la 60 la 59, Olt urban de la 
34 la 22 și rural de la 155 la 196, Vâlcea urban de la 32 la 25 și rural de la 141 la 84. 
 
În Regiune numărul facultăților a scăzut de la 54 la 42, în special ca urmare a scăderii 
interesului pentru anumite specializări; din totalul de 42 facultăți, 33 aparțin formei de 
proprietate de stat (2009). 
 
Tabel 1.127. Dinamica numărului de unități 
școlare în regiune 

Tabel 1.128. Dinamica numărului de unități 
școlare pe județe 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

          
                           
 
10.6.2. Populația școlară în Regiunea SV Oltenia 
 
Evoluția demografică din perioada 2004 – 2009 a determinat scăderea numărului total de 
elevi în Regiunea SV Oltenia cu 10,3% față de scăderea la nivel național cu 2,8% 
Scăderea cea mai importantă s-a produs pe segmentul de populație de vârstă preșcolară și 
gimnazială (–17%). Se remarcă scăderea dramatică a numărului de copii înscriși în 
învățământul profesional (-56,8%) și creșterea semnificativă a celor înscriși în învățământul 
postliceal (+57,6%). 
 
 
Tabel 1.129. Dinamica numărului de elevi din 
învățământul preuniversitar 

Tabel 1.130. Dinamica numărului de copii 
înscriși în învățământul preuniversitar 
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Tabel 1.131. Dinamica numărului de copii 
înscriși              
 în învățământul preuniversitar pe județe 

Tabel 1.132. Dinamica populației școlare în 
mediul urban și rural 
 

  

Sursa: Institutul Național de Statistică 
                
 
 
În corelație cu scăderea numărului de elevi și studenți, numărului de absolvenți, în Regiune a 
scăzut în 2008 față de 2004; scăderi ale numărului de absolvenți au avut loc în Mehedinți 
(6,8%) , Olt (15,9%)  și Vâlcea (6,6%). În aceeași perioadă numărul de absolvenți a crescut în 
județele Dolj (+10,5%) și Gorj (+0,01%).  
 
 
Tabel 1.133. Dinamica numărului de 
absolvenți 

Tabel 1.134. Dinamica numărului de 
absolvenți pe județe 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.6.3. Personalul didactic 
 
Ca urmare a scăderii numărului de elevi, numărul personalului didactic din învățământul 
preuniversitar din Regiunea SV Oltenia a scăzut în 2009 față de 2004 cu 5,1% (2,9% în mediul 
urban și 11% în rural). Scăderi s-au constatat în Dolj (6,11%), Gorj (5,47%), Mehedinți 
(9,85%), Olt (8,75%); creștere a fost numai în Vâlcea (2,14%). 
 
Tabel 1.135. Dinamica personalului 
didactic din învățământul preuniversitar 

Tabel 1.136. Situația numărului de preșcolari/ 
elevi/studenți care revin la un cadru didactic 

 

Numărul preşcolarilor, elevilor şi 
studenţilor 

care revin la un cadru didactic 

 
2006

/ 
2007 

2007
/ 

2008 

2008
/ 

2009 

2009
/ 

2010 
 

 
Preşcolar

i 

 
17 

 
17 

 
7 

 
17 

 
Elevi 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
Studenți 

 
26 

 
28 

 
28 

 
25 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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Tabel 1.137. Dinamica personalului didactic din învățământul preuniversitar pe județe 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică,  Breviar statistic – România în cifre 2010 

                               
În ceea ce privește numărul elevilor care revin la un cadru didactic, acesta a rămas constant 
în perioada analizată pentru preșcolari și elevi și s-a redus pentru studenți. 
 
                                                    
10.6.4. Baza materială a învățământului 
 
Dotarea unităților școlare din Regiune este  formată din ateliere școală, terenuri de sport, 
săli de sport al căror număr este mic față de numărul unităților școlare din Regiune.  
Astfel, un atelier școală revine în Dolj la 697 elevi, în Gorj la 538, în Mehedinți la 889, în Olt la 
691 și în Vâlcea la 641; un teren de sport revine în Dolj la 714 elevi, în Gorj la 747, în 
Mehedinți la 1013, în Olt la 761 și în Vâlcea la 741; o sală de sport revine în Dolj la 697 elevi, 
în Gorj la 884 în Mehedinți la 921, în Olt la 731 și în Vâlcea la 837;  un laborator revine în Dolj 
la 148 elevi, în Gorj la 196, în Mehedinți la 209, în Olt la 198 și în Vâlcea la 188; 6,8 
computere personale (PC) la 100 elevi în Dolj, 6,8 în Gorj, 6,2 în Mehedinți, 7,1 în Olt și 5,9 în 
Vâlcea.   
 
 
10.7. Infrastructura de sănătate77 
 
 
10.7.1. Infrastructura de sănătate la nivel național  
 
Reţeaua unităţilor sanitare din România78 a înregistrat, în anul 2009, modificări importante 
față de anul 2004. Astfel, a crescut cu 16 numărul spitalelor, cu 17 cel al ambulatoriilor 
integrate spitalului, cu 960 numărul cabinetelor medicale de specialitate, cu 658 cel al 
cabinetelor stomatologice, cu 111 numărul cabinetelor medicale de familie şi cu 371 
numărul farmaciilor şi cel al punctelor farmaceutice sau drogheriilor. În reţeaua unităţilor 
sanitare în anul 2009 au fost evidenţiate separat noi tipuri de unităţi sanitare: 40 centre de 

                                           
77 ANEXA I.2.12. 
78 ANEXA I.2.12., Tabel nr. I.2.44, I.2.45. 
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sănătate cu paturi de spital, 71 centre de sănătate mintală şi 65 unităţi de ambulanţă, 
transport pacienţi şi SMURD. 
 
Ca urmare a descentralizării sistemului sanitar, majoritatea cabinetelor medicale şcolare şi 
studenţeşti şi a celor stomatologice şcolare şi studenţeşti din întreaga ţară care au aparţinut 
de Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică au fost preluate de Consiliile Locale. 
 
În anul 2009 au funcţionat 283 creşe publice (254 cu regim zilnic şi 29 cu regim săptămânal) 
cu 14.041 paturi şi 22036 copii înscrişi; în medie, un copil a fost înscris în creşă pe o perioadă 
de 108 zile din an (cu 31 zile mai puţin faţă de anul anterior). 
 
Comparativ cu reţeaua unităţilor din sectorul public, care include 90,9% din totalul spitalelor 
şi 71,8% din totalul cabinetelor medicale de familie, sectorul privat deţine majoritatea 
policlinicilor (94,4%), cabinetelor medicale de specialitate (84,1%), cabinetelor stomatologice 
(75,6%), precum şi a farmaciilor şi punctelor farmaceutice sau drogheriilor (92,9%). 
Distribuţia reţelei unităţilor sanitare pe medii de rezidenţă evidenţiază faptul că în mediul 
urban se află majoritatea unităţilor din reţeaua sanitară. 
 
Numărul pacienţilor internaţi în spitale (inclusiv în centrele de sănătate cu paturi de spital) a 
fost de 5.404.200 persoane, iar durata medie de spitalizare a fost 7,4 zile. Au beneficiat de 
îngrijire medicală, fiind spitalizaţi cu internare de zi, un număr de 2.068.034 pacienţi. 
 
În anul 2009, sistemul sanitar a fost deservit de 279.644 cadre sanitare. Dintre acestea 30,5% 
(85.170 persoane) au fost cadre sanitare cu pregătire superioară (medici, dentişti, farmacişti, 
fizio-kinetoterapeuţi, asistenţi medicali şi alt personal sanitar: biologi, chimişti etc.), 46,3% 
(129.673 persoane) au fost cadre medicale cu pregătire sanitară medie şi 23,2% (64.801 
persoane) a fost personal sanitar auxiliar. 
 
 
 
 
 
 
 
Comparativ cu țări din Uniunea Europeană, România are un deficit important de personal:  
 
Tabel 1.138. Numărul locuitorilor care revin la un cadru medico-sanitar cu studii superioare 
în UE 
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          Sursa: Activitatea unităților sanitare, 2010, ISSN: 2066-4095 
 
 
 
10.7.2. Infrastructura de sănătate la nivel regional 
 
Asistența sanitară în Regiunea SV Oltenia79 este asigurată de 43 spitale, 5 centre de sănătate, 
12 unități medico-sociale, 27 dispensare, 113 cabinete medicale școlare, 6 cabinete medicale 
studențești, 134 cabinete medicale de medicină generală și 1276 cabinete medicale de 
familie. 
 
Tabel 1.139. Numărul principalelor unități sanitare/regiuni/județe regiune SV Oltenia 
 

Numărul principalelor unități sanitare (2009) 

Regiune
a 

Judeţul 
 

Sp
ita
le 
 

Cent
re 
de 

sănă
tate 
cu 

patu
ri de 
spita

l 
 

Unit
ăţi 

Med
ico-

socia
le 
 

Sana
torii 
TBC 

 

Pre
ven
torii 

 

Sana
torii 
de 

nevr
oze 
sau 
de 

neur
o-

psihi
atrie 

 

Sana
torii 
baln
eare 

 

Disp
en-
sare 
Me
di-

cale 
 

Cabi
nete 
Med

i-
cale 
şcol
are 

 

Cabi
nete 
med
icale 
stud
en-

ţeşti 
 

Cabi
nete 
de 

med
i-

cină 
gene
rală 

 

Cabi
nete 
Med

i-
cale 
de 

fami
lie 

 

Total 47
4 

40 68 5 4 4 7 211 903 55 1055 1139
0 

Reg. NV 69 8 8 - 1 - - 26 115 11 135 1413 

                                           
79 ANEXA I.2.12., Tabel nr. I.2.46, I.2.47, I.2.48. 
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Centru 60 6 8 1 1 1 1 24 97 5 108 1448 

Reg. NE 68 1 17 1 1 1 2 25 123 10 87 1847 

Reg. SE 53 7 5 - - - 2 26 127 2 254 1290  

Buc-
Ilfov 

66 1 2 - - - - 8 135 10 21 1253 

Sud 
Munteni
a 

66 8 10 1 1 - 2 44 117 6 179 1575 

SV 
Oltenia 

43 5 12 - - - - 27 113 3 134 1276   

Dolj 14 - 7 - - - - 6 40 3 51 426 

Gorj 8 3 - - - - - 4 15 - 8 214 

Mehedi
nți 

6 - 2 - - - - 6 11 - 8 162 

Olt 6 1 2 - - - - 6 30 - 6 249 

Vâlcea 9 1 1 - - - - 5 17 - 61 225 

Reg.Ves
t 

49 4 6 2 - - - 31 76 8 137 1228 

Sursa: Activitatea unităților sanitare, 2010, ISSN: 2066-4095 
 
Din totalul unităților sanitare în Regiune, unitățile cu capital privat sunt următoarele: 1 spital, 
1 dispensar medical, 134 cabinete de medicină generală, 100 cabinete medicale de familie, 7 
societăți medicale, 564 farmacii, 567 cabinete stomatologice, 1064 cabinete de specialitate, 
147 laboratoare medicale și 103 laboratoare de tehnică dentară. Dintre județele Regiunii, 
Doljul are cele mai multe unități sanitare. 
 
 
  
10.7.3.  Paturi din spitale și personal medico-sanitar 
Numărul de paturi în spitale în Regiunea SV Oltenia este de 15.550, un număr mai mare de 
paturi fiind în Regiunile Nord Vest, Centru, Nord Est și București Ilfov având mai multe paturi. 
Dintre județele Regiunii, Doljul are cele mai multe paturi în spitale, respectiv 4.483. 
 
Tabel 1.140. Număr paturi/regiuni/județe din regiunea SV Oltenia 

Regiunea 
Judeţul 

 

Nr. paturi (2009) 

Spitale 

Centre 
de 

sănătat
e spital 

Sanatori
i TBC 

Preventori
i 

Sanatorii de 
nevroze sau 

de 
neuropsihiatri

e 

Sanatori
i 

balnear
e 

Unităţi 
Medico
-sociale 

Total 13742
0 

1495 908 390 320 1670 2818 

Reg. NV 19430 257 70 100 - - 391 

Centru 17319 203 128 80 160 180 320 

Reg. NE 21388 25 50 150 80 538 553 



Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Sud Vest Oltenia 

 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

105 

Reg. SE 14934 247 25 - - 610 311 

Buc-Ilfov 22197 67 - - - - 130 

Sud 
Muntenia 

15550 473 225 60 80 342 476 

SV 
Oltenia 

12875 100 - - - - 431 

Dolj 4483 - - - - - 240 

Gorj 2283 40 - - - - - 

Mehedinț
i 

1665 - - - - - 61 

Olt 2177 50 - - - - 100 

Vâlcea 2277 10 - - - - 30 

Reg.Vest 13727 123 410 - - - 197 

Sursa: Activitatea unităților sanitare, 2010, ISSN: 2066-4095 
 
Optimizarea asistenței medicale în spitale necesită evaluarea utilizării paturilor și 
redistribuirea atât a paturilor cât și a personalului medical în corelație cu numărul bolnavilor 
pe specialități. 
 
Tabel 1.141. Număr personal medical/regiuni/județe din regiunea SV Oltenia 

Număr personal medical (2009) 

Regiunea 
Judeţul 

Medici 
Medici 
dentiști 

Farmaciști 

Personal 
sanitar cu 

studii 
medii 

Personal 
sanitar 
auxiliar Total 

din care: 
medici de 

familie 

Total 50386 12009 12497 11996 129673 64801 

Reg. NV 7132 1686 1891 1617 16805 17566 

Centru 5673 1449 1470 1552 15542 8338 

Reg. NE 6580 1711 1543 1808 20376 10108 

Reg. SE 4744 1315 1436 1279 15910 80605 

Buc-Ilfov 11412 1596 2500 2349 18946 8677 

Sud 
Muntenia 

4515 1557 1032 1037 
16178 8263 

SV Oltenia 4634 1307 883 1151 13363 6452 

Dolj 2091 457 376 605 4858 2112 

Gorj 652 214 119 127 2066 908 

Mehedinți 489 164 102 125 1563 662 

Olt 493 243 111 131 2512 1255 

Vâlcea 709 229 173 163 1264 1515 

Reg.Vest 5666 1388 1742 1183 12553 5670 

Sursa: Activitatea unităților sanitare, 2010, ISSN: 2066-4095 
Numărul medicilor în Regiunea SV Oltenia este în creștere cu 6,87% (2009 față de 2005), al 
stomatologilor cu 19,16%, al farmaciștilor cu 25,92% și al personalului sanitar mediu cu 6,3%. 
Conform raportului Ministerului Sănătății activitatea unităților sanitare, 2010, ISSN: 2066-
4095, repartiția personalului medical pe medii de rezidență este defavorabilă mediului rural.  
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În Regiune, în perioada 2005 – 2009 numărul de paturi în spitale a scăzut cu 4,5%, în timp ce 
numărul personalului medical a crescut: medici +6,8%, stomatologi +19,2%, farmaciști 
+25,8% și personal mediu +6,37%. 
 
                       Tabel 1.142. Situația privind paturile în spitale și personalul medico-sanitar 
 

 
                          Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Resurse umane și piața muncii 
 
 
3.1. Populația80 
 
La 1 iulie 2009 populaţia României81 a fost de 21.469.959 locuitori, din care 10,5 milioane 
bărbaţi (48,7%) şi 11,0 milioane femei (51,3%). Valorile negative ale sporului natural, 

                                           
80 ANEXA I.3.13. 
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conjugate cu cele ale soldului migraţiei externe, au făcut ca populaţia ţării să se diminueze. 
Structura pe vârste a populaţiei poartă amprenta specifică unui proces de îmbătrânire 
demografică, marcat, în principal, de scăderea natalităţii, care a determinat reducerea 
absolută şi relativă a populaţiei tinere (0-14 ani) de la 15,4% la 15,1%, şi de creşterea 
ponderii populaţiei vârstnice (de 60 ani şi peste) de la 19,3% la 19,9%.       
 
La 1 iulie 2009 populația Regiunii Sud-Vest Oltenia82 a fost de 2.250.565 locuitori, din care 
1.102.378 bărbați (48,98%) și 1.148.187 femei (51,02%). În perioada 2004 – 2009, deși 
numărul deceselor a scăzut, sporul natural a fost constant negativ datorită, în primul rând a 
scăderii numărului de nou născuți. Structura pe vârste a populaţiei susține trendul național 
de îmbătrânire - populația tânără (0 – 14 ani) s-a redus cu 47.058 persoane (1,61%), în timp 
ce populația în vârstă de muncă (15 -59 ani) a avut o ușoară scădere (- 0,28), iar populația 
vârstnică a crescut cu 31.539 persoane (+2,03%). Se remarcă faptul că reducerea populației 
tinere și a populației în vârstă de muncă are un trend asemănător în toate județele Regiunii, 
dar în ceea ce privește populația vârstnică județul Vâlcea are cea mai importantă creștere.   
 

   
Tabel 1.143. Evoluția populației în regiune 

 
   Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
Efectele demografice şi economice ale acestei evoluţii se vor resimţi în timp şi vor atrage 
schimbări la nivelul diferitelor subpopulaţii (populaţia şcolară, populaţia de vârstă fertilă, 
populaţia în vârstă de muncă). 
 

                                                                                                                                    
81 ANEXA I.3.13., Tabel nr. I.3.1. 
82 ANEXA I.3.13., Tabel nr. I.3.2., I.3.3., I.3.4., I.3.5., I.3.6. 
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Tabel 1.144. Evoluție populație județ Vâlcea                              Tabel 1.145. Evoluție populație 
județ Olt 

  
Sursa : www.valcea.insse.ro                                                            Sursa : www.olt.insse.ro                                                
 
 
 
 
Tabel 1.146. Evoluție populație județ Gorj                                Tabel 1.147. Evoluție populație 
județ Mehedinți 

  
Sursa : www.gorj.insse.ro                                                           Sursa : www.mehedinti.insse.ro 
 
 
 
Tabel 1.148. Evoluție populație județ Dolj                                   Tabel 1.149. Evoluție populație 
regiune 

  
Sursa: www.dolj.insse.ro                                                            Sursa: Institutul Național de 
Statistică 
 
  

http://www.valcea.insse.ro/
http://www.olt.insse.ro/
http://www.gorj.insse.ro/
http://www.mehedinti.insse.ro/
http://www.dolj.insse.ro/
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Natalitatea a înregistrat o creştere. În condiţiile în care, pe termen scurt şi mediu, nu se 
poate aştepta ca migraţia externă şi mortalitatea să contribuie semnificativ la reducerea 
scăderii demografice, natalitatea rămâne singura componentă asupra căreia se poate 
acţiona pentru creșterea sau, cel puțin, stagnarea scăderii populației. 
 
Durata medie a vieţii a continuat să crească, valorile actuale (69,7 ani la bărbaţi şi 77,1 ani la 
femei) fiind superioare celor din anul 2006, atât pe total, cât şi pe sexe. Pentru populaţia 
feminină, cât şi pentru cea masculină, durata medie a vieţii a crescut cu 1,3, respectiv 1,0 
ani. Femeile au o durată medie a vieţii mai mare cu 7,4 ani decât bărbaţii. 
 
La 1 iulie 2009, în România, în mediul urban locuiau 11,8 milioane persoane, reprezentând 
55% din populaţia ţării, iar în mediul rural locuiau 9,7 milioane persoane, reprezentând 
45,0% din populaţia ţării83. 
 
În Regiunea Sud-Vest Oltenia, în mediul urban locuiau 1.074.789 persoane (47,76%) iar în 
mediul rural 1.175.776 persoane (52,24%), ceea ce arată că Regiunea are un grad de 
urbanizare mai mic decât al țării. Dintre județele Regiunii numai în județul Dolj populația 
urbană este preponderentă (53,9%)83.  
 
Orașul cel mai mare după numărul de locuitori din regiune este Craiova, după numărul de 
locuitori fiind al șaselea oraș al țării. 
 
 
                                Tabel 1.150. Numărul de locuitori/orașe 
 

Nr. 
Oraşul 

Numărul locuitorilor 
 la 1 iulile 2009 

1 Bucureşti 1944226 

2 Iaşi 315649 

3 Timişoara 315649 

4 Cluj-Napoca 306009 

5 Constanţa 302040 

6 Craiova 298643 

7 Galaţi 298643 

8 Braşov 278003 

9 Ploieşti 228378 

10 Brăila 211884 

   Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
 
 

                                           
83 ANEXA I.3.13., Tabel nr. I.3.5. 
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Populația rurală 
 
În 2009 populația rurală a României84 este de 9.663.516, adică 44,95% din populația țării; 
dintre aceștia 49,8% erau bărbați. Dinamica populației rurale prezintă o scădere accentuată 
în perioada 2004 – 2007 și o ușoară creștere în perioada următoare. Creșterea se datorează, 
în primul rând, migrației din mediul urban spre cel rural și mai puțin sporului natural. 
 
 
 
Tabel 1.151. Dinamica populației rurale Tabel 1.152. Populația stabilă pe sexe mediul 

rural 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 Structura populației pe sexe85 arată că atât la nivelul țării cât și la nivelul tuturor Regiunilor  
de dezvoltare populația feminină este mai numeroasă; această tendință se menține și la 
nivelul județelor Regiunii SV Oltenia. 
 
Regiunile de dezvoltare cu cea mai numeroasă populație rurală84 sunt Nord Est, Sud 
Muntenia, Nord Vest, Sud Est, Regiunea Sud Vest Oltenia, din acest punct de vedere 
ocupând locul al cincilea. La 1 iulie 2009 populația Regiunii Sud-Vest Oltenia a fost de 2.251 
mii locuitori dintre care 1181,3 mii sunt populație rurală (52,47%). 
 
Tabel 1.153. Populația rurală pe județele 
regiunii 

Tabel 1.154. Dinamica numărului de 
persoane din  mediul rural 

                                           
84 ANEXA I.3.13., Tabel nr. I.3.6. 
85 ANEXA I.3.13., Tabel nr. I.3.2. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
                
Numărul de persoane din mediul rural în Regiune este în scădere86: 4,6% în 2006 față de 
2004, 2,1% în 2009 față de 2006. Această tendință arată o calmare a scăderii numărului de 
persoane. 
La nivelul județelor Regiunii tendința de scădere a numărului populației rurale se menține: 

 în Dolj, scăderea în 2006 față de 2004 a fost de 6,56% iar în 2009 față de 2006 de 
1,84%; tendința este de calmare a scăderii, în perioada analizată trecându-se de la o 
pantă inițială de 5,38% la o pantă finală de 0,47% 

 în Gorj, scăderea în 2006 față de 2004 a fost de 8,69% iar în 2009 față de 2006 de 
1,65%; tendința este de calmare a scăderii, în perioada analizată trecându-se de la o 
pantă inițială de 8,23% la o pantă finală de 0,44% 

 în Mehedinți, scăderea în 2006 față de 2004 a fost de 1,55% iar în 2009 față de 2006 
de 2,5%; tendința este de accelerare a scăderii, în perioada analizată trecându-se de 
la o pantă inițială de 0,54% la o pantă finală de 4,0% 

 în Olt, scăderea în 2006 față de 2004 a fost de 3,61% iar în 2009 față de 2006 de 
2,3%; tendința este de accelerare a scăderii, în perioada analizată trecându-se de la o 
pantă inițială de 2,63% la o pantă finală de 5,86% 

 în Vâlcea, scăderea  în 2006 față de 2004 a fost de 0,79% iar în 2009 față de 2006 de 
1,45%; tendința este de scădere mai accelerată, în perioada analizată trecându-se de 
la o pantă inițială de 2,87% la o pantă finală de 2,23% 

      
În țară și în toate regiunile de dezvoltare, structura populației pe grupe de vârstă este 
caracterizată de un segment relativ constant al populației în vârstă de muncă  (15 – 64 ani), 
scăderea populației tinere (0- 14 ani) cu cca. 8,9% și creșterea populației în vârstă (65 ani și 
peste) cu cca. 1,2%.  
 
Tabel 1.155. Structura populației rurale în 
România 

Tabel 1.156. Structura populației rurale în 
regiune 

                                           
86 ANEXA I.3.13., Tabel nr. I.3.6. 
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În perioada analizată, în Regiunea SV Oltenia scăderea ponderii populației tinere din mediul 
rural este mai mare decât cea națională86 (–13,2% față de 8,9%), cea a populației în vârstă de 
muncă de –1,9%, iar cea a populației în vârstă de peste 65 ani este de –2,3%.  
 
În perioada analizată, scăderea populației tinere86 (0 – 14 ani) este cea mai mare în județul 
Olt (14,9%), urmată de Vâlcea (13,6%), Dolj (12,3%), Gorj (6,7%) și Mehedinți (4,8%). 
 
3.2. Forța de muncă87 
 
La sfârșitul anului  2009, în Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia, populaţia era de   
2.261.082 persoane (10,5% din populaţia ţării), persoanele de 15 ani şi peste reprezentând 
85,6% din populaţia totală (84,9% la nivel naţional).  
Din populaţia totală a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, persoanele în vârstă de 
muncă (15-64 ani) deţineau o pondere de 69,3% (70,0% la nivel naţional). Din populaţia de 
15 ani şi peste, 51,4% erau persoane ocupate, 4,5% erau şomeri BIM şi 44,1% erau persoane 
inactive, faţă de 49,5% persoane ocupate, 4,0% şomeri BIM şi 46,5% populaţie inactivă, la 
nivel naţional88. 
 
Fig. 1.157. Populația de 15 ani și peste după                      
participarea la activitatea economică 

Fig. 1.158. Populația de 15 ani și peste 
ocupată 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

                                           
87 ANEXA I.3.14 
88 Sursa: Institutul Național de Statistică, Breviar statistic – România în cifre 2010 
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Tabel 1.159. Structura populației de 15 ani și peste după participarea la activitatea 
economică pe regiuni 

Structura populaţiei de 15 ani şi peste după participarea la activitatea economică, 
 pe regiuni - 2009 

Regiunea 

Populaţia 
de 15 ani şi 

peste 

din care: 

Persoane 
ocupate 

Şomeri BIM 
Persoane 
inactive 

(mii persoane) (procente) 

ROMÂNIA 18224 49,5 4,0 46,5 

Nord - Vest 2292 47,2 2,7 49,3 

Centru 2132 45,1 5,1 49,8 

Nord - Est 3066 54,3 4,0 41,7 

Sud - Est 2403 46,5 4,1 49,4 

Sud Muntenia 2802 49,0 5,1 45,9 

Bucureşti-Ilfov 1949 52,6 2,1 45,3 

Sud - Vest Oltenia 1936 51,4 4,5 44,1 

Vest 1644 49,1 3,0 47,9 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Raportul de dependenţă economică (numărul persoanelor inactive şi în şomaj ce revin la 
1000 persoane ocupate) a fost în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, de 1295‰, mai 
ridicat pentru persoanele de sex feminin (1563‰ faţă de 1030‰ pentru bărbaţi), precum şi 
pentru cele din mediul urban (1563‰ faţă de 1062‰ în mediul rural). La nivel naţional, 
raportul de dependenţă economică a fost de 1378‰, 1729‰ pentru femei, 1095‰ pentru 
bărbaţi, 1376‰ în mediul urban şi 1382‰ în mediul rural88. 
În 2009, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia89, populaţia activă de 15 ani şi peste era 
de 1082,8 mii persoane. Din numărul total al persoanelor active, 55,1% erau de sex masculin, 
iar 44,9%, de sex feminin. În mediul rural domiciliau 55,2%, iar în mediul urban 44,8%. 
Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi 
peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a fost în Regiunea de Dezvoltare Sud-
Vest Oltenia de 55,9% (53,5% la nivel naţional). Cele mai ridicate niveluri ale ratei de 
activitate s-au înregistrat pentru populaţia masculină (63,5% faţă de 48,8% pentru femei) şi 
pentru cea din mediul rural (59,6% faţă de 52,0% în mediul urban). La sfârșitul anului 2009, 
populaţia ocupată90 era de 995,8 mii persoane, în scădere cu 33,6 mii persoane faţă de 
trimestrul anterior. Structural, bărbaţii deţineau o pondere de 54,8%. Proporţia persoanelor 
ocupate în mediul rural era de 57,6%.  
Rata de ocupare a populaţiei de  15 ani şi peste91 (ponderea persoanelor ocupate în vârstă 
de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a fost în Regiunea de 
Dezvoltare Sud - Vest Oltenia de 51,4% (49,5% la nivel naţional) şi prezintă diferenţe de 
12,8% între sexe (58,0% la bărbaţi faţă de 45,2% la femei) şi de 12,0% între mediile de 
rezidenţă (57,2% în mediul rural faţă de 45,2% în mediul urban). 

                                           
89 ANEXA I.3.14., Tabel nr. I.3.7. 
90 ANEXA I.3.14., Tabel nr. I.3.9., I.3.10. 
91 ANEXA I.3.14., Tabel nr. I.3.8. 
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Tabel 1.160. Populația ocupată pe regiuni și medii urban și rural 

Populația ocupată pe regiuni şi medii, în trimestrul al IV - lea 2009 (%) 

 Urban  Rural  

ROMÂNIA 55,0 45,0 

Nord - Vest 55,0 45,0 

Centru 66,5 33,5 

Nord - Est 39,1 60,9 

Sud - Est 55,9 44,1 

Sud Muntenia 42,3 57,7 

Bucureşti - Ilfov 92,9 7,1 

Sud -Vest Oltenia 42,4 57,6 

Vest 61,6 38,4 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

Tabel 1.161. Structura populației ocupate după 
nivelul de instruire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Tabel 1.162. Distribuția populației ocupate pe regiuni și grupe de vârstă 
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   Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Distribuţia populaţiei ocupate după nivelul de instruire evidenţiază faptul că majoritatea 
(50,8%) erau absolvenţi ai învăţământului liceal (inclusiv treapta I) şi profesional. Dintre 
persoanele ocupate de sex masculin, cele mai multe (58,4%) au absolvit licee şi şcoli 
profesionale, în timp ce în rândul persoanelor de sex feminin o pondere semnificativă 
(57,6%) o deţineau absolventele învăţământului liceal (inclusiv treapta I) şi gimnazial. 
În totalul populaţiei ocupate, persoanele cu studii universitare au deţinut o pondere de 
12,1%, iar absolvenţii învăţământului postliceal şi tehnic de maiştri au reprezentat 5,4%. 
Persoanele cu nivel scăzut de instruire (gimnazial, primar, fără şcoală absolvită) au 
reprezentat 31,7% din totalul persoanelor ocupate92; dintre acestea, 93,4% locuiau în mediul 
rural şi 56,3% erau femei. 
Din analiza structurii populaţiei ocupate prin prisma statutului profesional rezultă că 
salariaţii continuă să deţină cea mai mare pondere (50,6%). Lucrătorii pe cont propriu şi 
lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 48,5% din populaţia ocupată92. Femeile se 
defineau, în cea mai mare parte, ca salariaţi (45,7%), în categoria lucrătorilor familiali 
neremuneraţi intrând 38,3%, iar în cea a lucrătorilor pe cont propriu, 15,7%.  
Pe sectoare de activitate ale economiei naţionale în regiunile de dezvoltare  Sud - Vest 
Oltenia şi Nord - Est s-au înregistrat cele mai mari ponderi ale persoanelor care lucrau în 
sectorul agricol (47,1% şi respectiv 47,2%). În Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, 
28,6% din populaţia ocupată activa în servicii (41,3% la nivel naţional) şi 24,3% în industrie 
(30,3% la nivel naţional)92, 93. 
Ponderea persoanelor ocupate feminine de 15 ani şi peste era mai ridicată în agricultură şi 
servicii (86,2%), în timp ce populaţia masculină se regăsea cu predilecţie în agricultură şi 
industrie (74,8%)92. 
În perioada de referinţă, numărul şomerilor definiţi conform criteriilor BIM (Biroul 
Internaţional al Muncii) era de 87,0 mii persoane. Majoritatea persoanelor aflate în şomaj 
aveau domiciliul în mediul urban (72,3%) şi erau bărbaţi (58,7%)94. 
Rata şomajului BIM95 (procentul şomerilor BIM în populaţia activă) din Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a fost de 8,0% (8,6% pentru bărbaţi faţă de 7,4% pentru femei).  
La nivel naţional, rata şomajului BIM a fost de 7,5% (8,1% pentru bărbaţi faţă de 6,7% pentru 
femei). Cea mai mare rată a șomajului este întâlnită la populația în vârstă de 15 – 25 ani ceea 
ce însemnă că absolvenții diverselor forme de învățământ nu au un loc de muncă. 
 
În județele Regiunii SV Oltenia rata șomajului era în 2009, în Dolj 11,3%, în Gorj 10,7%, în 
Mehedinți 13,9%, în Olt 8,9% și în Vâlcea 7,9%. 
 
Fig. 1.163. Dinamica ratei de ocupare (15-64 
ani) 

Tabel 1.164. Situația cheltuielilor anuale cu 
protecția socială a șomerilor din regiune 

                                           
92 Institutul Național de Statistică, Direcția Regională de Statistică Dolj – Forța de muncă în Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Ocupare și șomaj în trim IV 2009, mai 2010 
93 ANEXA I.3.14., Tabel nr. I.3.10. 
94 Institutul Național de Statistică, Direcția Regională de Statistică Dolj - Regiunea de Dezvoltare Sud Vest 

Oltenia în cifre, iulie 2010 
95 ANEXA I.3.14., Tabel nr. I.3.11., I.3.13., I.3.14., I.3.15. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

                             
Este relevant faptul că în anul 2009, sub presiunea crizei economice, șomajul în Regiune a 
crescut cu 75,9% ajungând la 97.523 persoane, din care în Dolj erau 33.643 persoane, în Gorj 
16.464, în Mehedinți 17.363, în Olt 15.694 și în Vâlcea 14.359. 
 
În 2009, populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 44,1% din populaţia de 15 ani şi 
peste (46,5% la nivel naţional). Ca şi în celelalte regiuni ale României, femeile deţineau 
ponderea majoritară în totalul populaţiei inactive de 15 ani şi peste (59,7%). În acelaşi timp, 
52,5% dintre persoanele inactive locuiau în mediul urban.  
 
Reducerea activităților economice, condițiile de muncă, instruirea personalului în ceea ce 
privește sănătatea și securitatea în muncă nu au generat evenimente deosebite în număr 
mare, numărul accidentelor colective fiind relativ mic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Veniturile și consumul populației96 

 
În 2009, veniturile totale97 pe o gospodărie din Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia 
erau de 2067,69 lei pe gospodărie față de 2315,99 lei la nivel naţional şi 702,32 lei pe 
persoană față de 797,26 lei la nivel naţional, fiind regiunea în care veniturile populației sunt 
cele mai mici. 
 

            Tabel 1.165. Venitul mediu lunar pe gospodărie 

                                           
96  Direcția Regională de Statistică Dolj, Veniturile și cheltuielile populației la nivelul Regiunii de Dezvoltare 

SUD Vest Oltenia, în anul 2009 
97 ANEXA I.3.15., Tabel nr. I.3.18., I.3.20. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

 
În 2009, salariile brute şi alte drepturi salariale în Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia 
au fost de 948,01 lei lunar pe gospodărie (1179,27 lei la nivel naţional) şi 322,01 lei lunar pe 
persoană (405,95 lei la nivel naţional). 
 
                          Tabel 1.166. Situație salarii brute și alte drepturi salariale 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

În 2009 consumul98 a reprezentat şi în Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia principala 
destinaţie a cheltuielilor totale ale gospodăriilor. La nivel naţional, cheltuielile totale medii 
lunare pe o gospodărie au fost de 2.047,33 lei, iar în Regiune de 1.770,09 lei, respectiv, pe 
persoană 797,26 lei și 601,23 lei. 
 
 

                        Fig.1.167. Situația privind cheltuielile de consum în regiune 

                                           
98 ANEXA I.3.15., Tabel nr. I.3.21, I.3.22., I.3.23., I.3.24. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 
 

Se remarcă diferențierea între regiuni a cheltuielilor pentru servicii, în Regiunea Bucureşti – 
Ilfov  cheltuindu-se 586,62 lei/gospodărie, respectiv de 1,6 ori mai mult decât media pe ţară 
şi de 2,1 ori mai mult decât în Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia (277,96 lei). În 
Regiunea SV Oltenia se cheltuie cel mai puțin pentru servicii și sănătate și cel mai mult 
pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și combustibili pentru încălzire. Din totalul cheltuielilor 
pentru plata serviciilor, cele legate de locuinţă (energie electrică, energie termică, gaze 
naturale, apă, canal, salubritate şi servicii comunale, alte servicii pentru întreţinerea 
locuinţei) reprezentau 45,4% (46,2% la nivel naţional). Serviciile de telefonie ocupă locul al 
doilea, cu 21,1% (20,3% la nivel naţional). Cheltuielile pentru sănătate şi pentru educaţie au 
deţinut o pondere relativ scăzută în totalul cheltuielilor pentru plata serviciilor, de 2,2% 
(3,5% la nivel naţional) şi, respectiv, 2,9% (3,6% la nivel naţional). 
 
De asemenea, este de remarcat faptul că la nivelul țării veniturile au fost de 2.315,99 
lei/gospodărie, iar cheltuielile de 2.047,33 lei, în timp ce la nivelul Regiunii veniturile au fost 
de 2.067,69 lei iar cheltuielile de 1.770,09 lei. Aceasta a determinat în Regiune cheltuieli într-
o gospodărie de cca. 10% pentru bunuri de folosință îndelungată cu valoare adăugată mare 
(locuințe, aparatură electrocasnică, mobilă, obiecte de valoare).  
 
În Regiunea SV Oltenia consumul populației99 s-a axat pe produse agroalimentare (63,18%), 
cumpărarea de mărfuri nealimentare - combustibili pentru încălzire, îmbrăcăminte, 
încălțăminte, medicamente, mijloace auto-moto și materiale de întreținere -  (21,12%), 
servicii - întreținere locuință, chirii, servicii de sănătate, transport, abonamente radio-tv, 
telefon, educație -  (15,7%).  
 

 

 

 

4. Orașe, poli de creștere economică  

                                           
99 ANEXA I.3.15., Tabel nr. I.3.25, I.3.26., I.3.27. 
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4.1. Craiova – pol  național de creștere  

  
Necesitatea sprijinirii cu prioritate prin investiții din programele cu finantare comunitară și 
națională  a activităților economice, de protecție a mediului, culturale și sociale în orașe cu 
rol de poli regionali de dezvoltare, care în regiunea din care fac parte îndeplinesc un 
ansamblu de funcții de grad superior, a fost materializată prin HG nr.998/2008 care 
desemnează municipiile Brașov, Cluj–Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara 
poli de creștere și de dezvoltare urbană. Aceste orașe influențează direct nivelul de 
dezvoltare al regiunii din care fac parte, au legături intense cu arealele înconjurătoare a 
căror dezvoltare este, în mare parte, dependentă de acestea. Orașele poli de creștere 
corespund unor concentrări industriale, unde investițiile au efecte importante de antrenarea 
dezvoltării economiei regionale.  

Craiova ca pol de creștere și dezvoltare urbană dispune de : 
- potențial de dezvoltare economică prin existența unor unități industriale care 

acoperă cele mai multe dintre activitățile industriale (industrie constructoare 
de automobile, locomotive, motoare și transformatoare electrice, prelucrări 
mecanice ușoare și grele, confecții metalice, industrie de confecții, industrie 
alimentară, industrie de materiale de construcții, industrie chimică); 

- capacitatea de cercetare-inovare (Universitatea din Craiova prin specialiștii 
din domeniile electrotehnic, electronic, mecanic, economic, social, agricol, 
alimentar), institute de cercetări (ICMET, IPA CIFAT, Inst. Cercetări Sociale), 
nuclee științifice cu o masă critică de cercetări aplicative de înaltă calitate 
(INAS SA, SOFTRONIC SRL, TEHNOIND SRL, INDA SA, etc.); 

- infrastructura de afaceri adecvată (Parcul Industrial Craiova, 5 incubatoare de 
afaceri, un centru expozițional); 

- mediu și cultura antreprenorială bazate pe diversitatea relațiilor de afaceri și 
conexiuni sociale; 

- accesibilitate: rutieră – intersecție de drumuri naționale (E70) și județene, 
feroviară – nod de Cale ferată, aeriană – Aeroportul Internațional Craiova); 

- serviciile publice oferite prin infrastructura de sănătate, de învățământ și 
culturală (teatru, operetă, teatru pentru copii, Casa tineretului, Casa 
studenților). 

 
Pentru a putea participa la programele de dezvoltare urbană ca pol de creștere națională în 
cadrul Programului Operațional Regional Axa 1, domeniul major de intervenţie 1.1  Primăria 
Municipiului Craiova100 a făcut demersurile necesare înființării unei Asociaţii de Dezvoltare 
Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” (27.11.2008) care poate beneficia de o parte 
din fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru dezvoltare urbană. Din această asociere 
fac parte: municipiul Craiova, comunele Mischii, Breasta, Ghercești, Șimnicu de Sus, Pielești, 

                                           
100 http://www.primariacraiova.ro/pcv/servlet/portal?action=ContentAction&actEvent=showArticle&id=9297 
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(2009). Ulterior, acestor comune li s-a alăturat comuna Predești și se pregătesc să adere la 
asociaţia constituită şi comunele Teasc, Murgaşi și Plesoi. 
Zona Metropolitană Craiova este un teritoriu urban continuu, de mari dimensiuni (are o 
suprafață de 41.920 ha - 5,6% din suprafața județului Dolj - și o populație de 316.730 
locuitori) care lucrează ca o singură regiune multifuncţională fără a neglija serviciile de inters 
metropolitan sau modul în care se realizează delocalizarea factorilor de producţie, a 
serviciilor şi a rezidenţilor pe întinderea sa.  

Asocierea vizează următoarele obiective: 
- configurarea unui pol metropolitan de dezvoltare de importanţă naţională şi 

transfrontalieră, care să contribuie la valorificarea capitalului teritorial, la 
susţinerea politicii de dezvoltare policentrică echilibrată a teritoriului; 

- sprijinirea procesului de structurare a regiunii pentru schimbare economică; 
- dezvoltarea durabilă a întregii Zone metropolitane şi a tuturor unităţilor 

administrative-teritoriale care compun Asociaţia; 
- elaborarea şi implementarea de strategii şi programe de dezvoltare integrată 

a Zonei Metropolitane Craiova; 
- iniţierea, promovarea şi derularea de proiecte comune privind dezvoltarea 

integrată a zonei, afirmarea acesteia ca un pol competitiv şi atenuarea 
discrepanţelor de dezvoltare între localităţi, prin: 

o îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport a unităţilor 
administrative-teritoriale care compun Asociaţia şi a întregii zone 
metropolitane; 

o dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice; 
o dezvoltarea sectoarelor cercetare, dezvoltare, inovare; 
o regenerarea funcţiunilor şi activităţilor care au contribuit în timp la 

construirea prestigiului în regiune; 
- dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea 

excluziunii sociale şi a dezechilibrelor sociale; 
- îmbunătăţirea calităţii vieţii și a mediului; 
- atragerea unui număr cât mai mare de investiţii private în vederea dezvoltării 

durabile a zonei metropolitane şi a unităţilor administrativ-teritoriale care o 
compun; 

- accesarea în parteneriat a diverselor surse de finanţare naţionale şi 
internaţionale, respectiv a Programelor Operaţionale Regional şi Sectoriale în 
cadrul cărora administraţiile publice locale, respectiv asocierile între acestea 
sunt eligibile.  

 
Reglementările importante care au stat la baza înființării la Zonei Metropolitane Craiova: 
- Legea nr. 286/2006 privind modificarea şi completarea Legii cadru a administraţiei publice 
locale nr. 215/2001. Potrivit acesteia, zona metropolitană este definită ca o asociaţie de 
dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat între oraşul capitală sau oraşe 
de rangul întâi şi unităţile administrativ-teritoriale situate în vecinătatea acestora.  
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Această lege definește 
teritoriul metropolitan ca suprafaţa situată în jurul marilor aglomerări urbane, delimitată 
prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relaţii reciproce de influenţă în 
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domeniul căilor de comunicaţie, economic, social, cultural şi al infrastructurii edilitare. Ca 
urmare, teritoriul metropolitan se referă la suprafaţa definită prin planurile de amenajare a 
teritoriului ca fiind urbană sau rurală, formată din unităţi administrativ-teritoriale legal 
constituite, cu planuri urbanistice generale proprii, aprobate, şi în interiorul căreia există sau 
se stabilesc, în anumite împrejurări, relaţii vizând atingerea unor obiective comune de 
interes public, în domenii ca infrastructura, serviciile publice şi protecţia mediului.  
- Legea nr 351/2001 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea IV, 
Reţeaua de Localităţi. Zona metropolitană este definită ca „zona constituită prin asociere, pe 
bază de parteneriat voluntar, între marile centre urbane şi localităţile urbane şi rurale aflate 
în zona imediată, la distanţă de până la 30 de km, între care s-au dezvoltat relaţii de 
cooperare pe multiple planuri”. 
 
Dezvoltarea polului de creștere și dezvoltare urbană are la bază Planul integrat de dezvoltare 
urbană pentru polul de creștere Craiova101. Acest plan poate fi finanțat din toate Programele 
Operaţionale finanţate din Instrumente Structurale, respectiv Programul Operaţional 
Regional, POS Creşterea Competitivităţii Economice, POS Mediu, POS Dezvoltarea Resurselor 
Umane, POS Transport, POS Dezvoltarea Capacităţii Administrative, din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală – Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, alte surse 
publice şi private, bănci, inclusiv BEI. 
Pentru finanțare prin Programul Operațional Regional, Axa 1. Sprijinirea dezvoltarii durabile 
a orașelor – poli de creștere (buget 95,5 mil. euro), până la 30 septembrie 2010, Municipiul 
Craiova a depus 1 proiect prin care solicită 11,1 mil. euro102,103. 

 
În Europa există în prezent peste 120 de regiuni sau zone metropolitane recunoscute, dintre 
care în jur de 40 sunt membre METREX (Reţeaua Regiunilor şi Zonelor Metropolitane). În 
România există zonele metropolitane Craiova, Oradea, Iaşi, Constanţa, Bacău, Bucureşti, 
Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Galați-Brăila, Ploieşti, Timişoara. 
 
 
 
4.2. Dezvoltarea urbană în regiunea Sud-Vest104  
 
 
Procesul de urbanizare în România a atins apogeul în anii 1960 – 1980, ani când populația 
orașelor a crescut într-un ritm foarte susținut. În această perioadă, în Craiova populația a 
crescut de cca 6 ori, în Slatina de 7 ori, în Tg Jiu de 6 ori, etc. Creșterea rapidă a populației 
orașelor nu a fost susținută cu dezvoltarea unei infrastructuri adecvate. Ca urmare și în 
prezent există un dezechilibru cronic care generează mari probleme: accesul la rețele de apă 
și canalizare, trafic greoi pe străzile orășenești, insuficiența spațiilor verzi, grad de poluare 

                                           
101 http://primariacraiova.ro/pcv/servlet/portal?action=ContentAction&actEvent=showRubric&id=planul-integrat 

–de-ddezvoltar-urbană 
102 Situatia implementarii POR in Regiunea SV Oltenia la 30 septembrie 2009, 

http://por.adroltenia.ro/index.php?id=21&sid=46&news=132 
103 http://www.primariacraiova.ro/pcv/servlet/portal?action=ContentAction&actEvent=showArticle&id=11868 
104 v. ANEXA I.4.16. 

http://por.adroltenia.ro/force_download.php?file=fisiere_stiri/Situatia%20implementarii%20POR%20in%20Regiunea%20SV%20Oltenia%20la%2030%20septembrie%202009.pdf
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ridicat, insuficiența unităților de cultură, de distracție și petrecerea timpului liber, de sport, 
zone cu locuințe comune supra-aglomerate și cu accesul deficitar la servicii urbane.   
 
Orașele din Regiunea SV Oltenia au ocupat105 în 2008,  38.549 ha, cu 10,4% mai mult decât în 
2004 arătând faptul că urbanizarea este în progres. În 2004 prin Legea nr. 83 au fost 
declarate orașe comunele Dăbuleni și Bechet (Dolj), Turceni și Tismana (Gorj), Potcoava 
(Olt). Dintre județe, Doljul ocupă cea mai mare suprafață intravilană (11.409 ha), în timp ce 
Mehedințul ocupă cea mai mică suprafață (3.944 ha). 
În județele Regiunii cele mai mari suprafețe intravilane le au Craiova în Dolj (61%), Tg. Jiu în Gorj 
(44%), Tr. Severin în Mehedinți (27%), Slatina în Olt (37%), Rm. Vâlcea în Vâlcea (23%). 
 
Tabel 1.168. Dinamica spațiului intravilan în 
orașele           
Regiunii 

Tabel 1.169. Suprafața intravilană a județelor 
regiunii 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 

În perioada 2004 – 2009 numărul de locuințe în mediul urban din Regiune a crescut cu 1,58% 
(de la 387.837 în 2004 la 393.971 în 2009). Dintre acestea 133.066 (33,7%) se situează în Dolj, 
64.948 (16,5 %) în Gorj, 54.203 (13,7%) în Mehedinți, 70.922 (18%) în Olt și 70.832 (18%) în 
Vâlcea, distribuție care este în acord cu numărul populației fiecărui județ. Suprafața locuibilă 
care revine unui locuitor în județele Regiunii este 7,7 m2 în Dolj, 6,21 în Gorj, 6,82 în Mehedinți, 
5,71 în Olt, 6,41 în Vâlcea; cea mai mare suprafață locuibilă în Regiune este în Dolj.  
Numărul de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale este în creștere cu excepția 
județului Vâlcea. Numărul de autorizații pentru clădiri administrative în toate județele este 
determinat nu atât de necesități, cât de posibilitățile de finanțare: Dolj - 16 autorizații pentru 
o suprafață totală de 26 mii mp, Gorj - 3 pentru 15 mii mp, Mehedinți - una pentru 8 mii mp, 
Olt - 7 pentru 2,5 mp și Vâlcea - 7 pentru 7 mii mp106.  
 
Populația urbană este 47,83% din totalul locuitorilor Regiunii (1.076.475 locuitori în 2009). 
Principalele orașe din Regiune sunt capitalele județelor componente unde locuiesc 63,94% 
din locuitorii din mediul urban. 
 
  Tabel 1.170. Populația stabilă la 1 iulie în orașele din regiune 

                                           
105 ANEXA I.3.16., Tabel nr. I.4.1. 
106 Institutul Național de Statistică, Sistemul de matrici TEMPO 



Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Sud Vest Oltenia 

 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

123 

 

Sursa: Direcțiile Județene de Statistică Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea 
 
 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru locuitorii oraşelor este o problemă de adaptare a 
politicilor de dezvoltare urbană la realităţile demografice şi economice ale momentului şi 
pregătirea pentru evoluţii viitoare. În acest sens, administrațiile locale au în vedere factorii: 

- spațiali – urbanistici (terenuri disponibile, calitatea fondului construit, 
infrastructura de transport urban, infrastructura edilitară (apă, canal, 
electricitate, gaz, telefonie, teletransmisie date și TV), spații publice 

- de mediu și viață – spații verzi, spații de agrement, monumente istorice, 
cultura, învățământul universitar, structuri de cazare 

- economici – bugetul local, atragerea de finanțări externe, managementul 
public, strategia de dezvoltare locală 

- sociali – coeziunea socială, spiritual comunitar 
La nivelul localităților urbane din Regiune se identifică principalii factori care determină 
dezvoltarea viitoare: 
a. Zonificarea oraşelor din Regiune după criterii morfologice şi după criterii legate de 
tipologie, peisaj, atmosferă, densitate.  
Oraşele din Regiune au zone morfologice delimitate confuz între ele, neomogene, cu o 
gradare naturală de la nucleul central dens la casele individuale cu grădină, un amestec de 
cartiere de locuinţe colective supra-aglomerate, zone de case semi-urbanizate, întinse 

Populația stabilă la 1 iulie in orașele Regiunii SV Oltenia  
– număr persoane (2009) - 

Municipiul CRAIOVA 298643  Oraș STREHAIA 11612 
Municipiul BAILESTI 19645  Oraș VANJU MARE 6315 
Municipiul CALAFAT 17816  Municipiul SLATINA 77082 
Oraș BECHET 3917  Municipiul CARACAL 34735 
Oraș DABULENI 12819  Oraș BALS 20992 
Oraș FILIASI 18751  Oraș CORABIA 19470 
Oraș SEGARCEA 8198  Oraș DRAGANESTI-OLT 12190 
Municipiul TARGU JIU 95892  Oraș PIATRA-OLT 6116 
Municipiul MOTRU 22338  Oraș POTCOAVA 5905 

Oraș BUMBESTI-JIU 10473  Oraș SCORNICESTI 12471 
Oraș NOVACI 5991  Municipiul RAMNICU 

VALCEA 
110480 

Oraș ROVINARI 13390  Municipiul DRAGASANI 20331 
ORA Oraș S TARGU 
CARBUNESTI 

8999  Oraș BABENI 9819 
Oraș TICLENI 5260  Oraș BAILE GOVORA 2895 
Oraș TISMANA 7784  Oraș BAILE OLANESTI 4558 
Oraș TURCENI 8197  Oraș BALCESTI 5594 
Municipiul DROBETA-
TURNU SEVERIN 

106061  Oraș BERBESTI 5605 

Municipiul ORSOVA 12759  Oraș BREZOI 6984 

Oraș BAIA DE ARAMA 5735    
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suprafeţe industriale (de multe ori abandonate sau degradate). Deşi o mare parte a 
ansamblurilor de locuinţe colective au la bază viziunea unui „oraş verde”, ele apar ca insule 
supra-aglomerate, ale căror interspaţii pierd caracterul verde şi sunt invadate de maşini, 
construcţii şi deşeuri. O caracteristică specifică este vecinătatea între zone rezidenţiale de 
densităţi foarte diferite (ansambluri de blocuri P+4, P+10 şi case unifamiliale cu nivel redus 
de înălțime), lipsa unor structuri de densitate medie ducând la rupturi de scară. 
b. Activități economice. În spațiul urban activităţile cu caracter industrial şi cvasi-industrial 
deţin o pondere semnificativă. În multe cazuri profilul activităţii, situaţia economică, starea 
clădirilor le fac incompatibile cu contextul urban în care sunt locate. Industriile peri-centrale 
reprezintă rezerve importante de teren pentru dezvoltarea în viitor a unor poli de comerţ și 
servicii. În acelaşi timp,  suprafeţele largi industriale de la periferie, nu sunt utilizate eficient, 
oferind prin spaţii şi infrastructura existentă, posibilităţi de relocare pentru industriile peri-
centrale sau pentru cele noi. 
c. Teme și relații cu cadrul peisager. Elementul natural principal al unor orașe din Regiune 
sunt cursurile de apă – Dunărea, Oltul, Jiul, Oltețul, Motru, Olănești.  Acesta  au determinat 
istoric configuraţia oraşelor din vecinătatea imediată şi a spaţiilor verzi. În cea mai mare 
parte potențialul prezenței acestor ape nu este valorificat, iar amenajările de protecție sunt 
învechite și insuficiente. 
Deficitul de spaţii verzi publice este evident în toate județele Regiunii exceptând Doljul care 
are cea mai mare suprafață verde pentru un locuitor.  Existenţa suprafeţelor împădurite la 
marginea celor mai multe orașe creează potenţialul dezvoltării unor trasee de agrement 
pietonale şi pentru biciclete. 
d. Elementele perturbatoare ale vieții urbane sunt date de numărul mare de automobile 
care generează o parte importantă a poluanților, lipsa locurilor de parcare pentru 
automobile, fragmentarea cadrului natural și estetic de construcții care nu se integrează în 
ansamblul arhitectonic local, existența unei infrastructuri rutiere caracteristice spațiului 
rural, deficit de servicii de distribuție a apei, a canalizării, salubrizării atât pentru locuințe cât 
și pentru spațiile de utilitate publică și transport în comun. 
e. Traficul urban se derulează din ce în ce mai greoi datorită creșterii numărului de 
automobile care utilizează aceeași infrastructură, chiar modernizată, dar construită de mai 
mulți zeci de ani. În principal, în orașele mari ale Regiunii traficul se poate bloca în cel mult 
10 – 20 ani. Cele mai multe orașe sunt situate pe căi rutiere naționale sau județene, nu au 
centuri ocolitoare, astfel că tranzitul se desfășoară cu dificultate. Tendința autorităților 
locale de a fluidiza traficul prin crearea de sensuri unice este un paleativ care nu rezolvă 
problema de fond. 
 f. Tendințe de dezvoltare. În anii ce vor urma tendința de creștere a populației urbane se va 
accentua. Aceasta va crea probleme locative, de transport urban, de poluare, de insuficiență 
a serviciilor urbane, inclusiv a celor sociale. Corelarea dezvoltării urbane cu necesarul de 
locuințe, utilități, servicii sociale necesită elaborarea/actualizarea unui plan de dezvoltare 
urbană pentru fiecare oraș al Regiunii. Extinderea tentaculară a oraşelor de-a lungul 
arterelor principale de acces este o principală ameninţare care conduce  la disoluţia formei 
urbane şi la fragmentarea cadrului natural. 
O disfuncţionalitate majoră este reprezentată de divizarea oraşelor prin crearea de cartiere 
satelit şi conexiunile deficitare ale acestora cu serviciile de distribuție a utilităților, cu zonele 
în care sunt plasate unitățile sanitare și de învățământ, ceea ce duce la o funcţionare 
defectuoasă a traficului şi la izolarea unor areale.  
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Poli de dezvoltare urbană107  

Polii de dezvoltare urbană vor avea rolul de liant între polii de creştere (municipiile Braşov, 
Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara) şi celelalte oraşe mici şi mijlocii 
ale sistemului urban, pentru a atenua şi preveni tendinţele de dezechilibrare a dezvoltării în 
cadrul regiunii din care fac parte. Investiţiile realizate în poli de dezvoltare urbană vor 
diminua migraţia forţei de muncă către marile aglomerări urbane şi vor crea structuri 
spaţiale care să impulsioneze dezvoltarea economică echilibrată teritorial. Pentru finanțarea 
polilor de dezvoltare urbană se alocă un procent de până la 20% din sursele financiare 
aferente Axei Prioritare 1 pentru „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de 
creștere” a Programului Operațional Regional 2007-2013. Finanțarea asigurată din fonduri 
europene pentru această axă este de 1,4 miliarde euro. 
În Regiunea SV Oltenia, prin Hotărâre a Guvernului (2008) municipiul Rm. Vâlcea a fost 
declarat pol de dezvoltare urbană îndeplinind criteriile de bază:  

- are potenţial de dezvoltare economică 
- are  capacitate de cercetare-dezvoltare şi inovare  
- are o infrastructură de afaceri adecvată 
- are accesibilitate (rutieră, feroviară, aeriană, maritimă) 
- servicii publice oferite satisfac necesitățile populației 
- are capacitate de asociere administrativă  

În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1, domeniul major de intervenţie 
1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană, 
pentru polul de dezvoltare urbană municipiul Râmnicu Vâlcea se alocă suma de 38,20 
milioane de euro. Pentru accesarea fondurilor, Primăria municipiului Rm. Vâlcea a întocmit 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU)108 care include 9 proiecte individuale. PIDU a 
fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.207/2009 și declarat admis de Agenţia de 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.  

PIDU Rm. Vâlcea include următoarele proiecte: 

1. Extindere şi modernizare sistem de supraveghere video cu dispecerat pe linia siguranţei 
publice şi prevenirea criminalităţii, la nivelul municipiului Rm. Vâlcea. Acest proiect vizează 
creșterea gradului de siguranță publică în Municipiul Rm. Vâlcea, prin extinderea și 
asigurarea funcționalității sistemelor de supraveghere video pe principalele artere din oraș. 

2. Artera de legătură între strada Ştirbei Vodă şi strada Morilor, inclusiv podul peste râul 
Olăneşti își propune îmbunătățirea circulației și facilitarea accesului pietonilor și a 
autovehiculelor către zonele de interes prin crearea unei artere de legătura între strada 
Știrbei Vodă și strada Morilor, inclusiv a unui pod peste râul Olănești. Artera de legătura va 
facilita accesul către Băile Olănești, una dintre cele mai importante zone turistice din județ. 
3. Modernizarea Parcului Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea. 

4. Pod peste râul Olăneşti, în prelungire str. Carol I, inclusiv legăturile cu Calea lui Traian şi 
str. Morilor. Proiectul are ca scop fluidizarea circulației, creșterea gradului de siguranță 

                                           
107 Situatia implementarii POR în Regiunea SV Oltenia la 30 septembrie 2009,  

http://por.adroltenia.ro/index.php?id=21&sid=46&news=132 
108www.primariavl.ro/ 

http://por.adroltenia.ro/force_download.php?file=fisiere_stiri/Situatia%20implementarii%20POR%20in%20Regiunea%20SV%20Oltenia%20la%2030%20septembrie%202009.pdf
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rutieră și facilitarea accesului către zonele de interes, prin construirea unui nou pod peste 
râul Olănești, în prelungirea străzii Carol, inclusiv crearea legăturilor cu Calea lui Traian și 
strada Morilor. Noul pod va avea o lungime de 76,10 m, trei benzi de circulație (3,90 m; 3,50 
m; 3,90 m), spații de siguranță și trotuare de câte 2,00 m de fiecare parte. Podul se va 
continua pe partea dreapta a râului Olănești cu o bandă de circulație spre strada Morilor și 
trei benzi de circulație spre Calea lui Traian. Atât podul, cât și arterele de legătura nou 
create, vor fi prevăzute cu iluminat public, marcaje și semnalizare rutieră specifice. 

5. Lărgire pasaj Hervil pasaj inferior pe CFR Piatra Olt - Podu Olt km 293+808 

6. Pasaj denivelat suprateran pe B-dul Tudor Vladimirescu 

7. Prelungire B-dul Tineretului spre Sud cu B-dul Dem Rădulescu de la intersecţia cu str. 
Ostroveni până la intersecţia cu DN67 

8. Amenajare şi modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu şi str. Patriarh Iustinian Marina 
9. Prelungire B-dul Tineretului spre Nord de la str. Gib Mihăescu până la B-dul Nicolae 
Bălcescu 

Pentru finanțare prin Programul Operațional Regional, Axa 1. Sprijinirea dezvoltării durabile 
a orașelor – poli de dezvoltare urbană (buget 38,2 mil. euro), la 30 septembrie 2010, 
Municipiul Rm. Vâlcea avea 9 proiecte depuse, dintre care: 2 respinse, 4 rămase în evaluare, 
3 contractate; valoarea contractată este de 4 mil. euro. 

 

Zone de acțiune urbană  

 

In conformitate cu Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani 
de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-
domeniul Centre urbane orașele cu peste 10.000 locuitori (definite prin Ghidul solicitantului, 
corrigendum 02: „centre urbane, reprezentaţi de oraşe/municipii cu peste 10.000 de 
locuitori, altele decât oraşele/municipiile componente ale celor 7 poli de creştere şi 
oraşele/municipiile desemnate ca poli de dezvoltare urbană”) beneficiază de sprijin pentru 
valorificarea ofertei naturale şi antropice a zonelor ale căror centru sunt, să dezvolte 
infrastructura specifică sau să formuleze programe culturale sau sport atractive pentru piaţa 
turistică.  
În Regiune aceste orașe sunt: Dăbuleni, Filiași, Băilești, Calafat (Dolj); Tg. Jiu, Rovinari, Motru, 
Bumbești-Jiu (Gorj); Tr. Severin, Orșova, Strehaia (Mehedinți); Slatina, Caracal, Corabia, Balș, 
Drăgănești-Olt, Scorncești (OLT); Drăgășani (Vâlcea). Aceste orașe sunt, de fapt, zone de 
acțiune urbană și au la dispoziție pentru finanțare prin Programul Operațional Regional, Axa 
1. Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor – centre urbane, un buget 57,3 mil. euro.  
Până la termenul limită (31.03.2009) au fost depuse 51 proiecte dintre care 4 au fost 
respinse; au rămas în evaluare 47 proiecte pentru finanțarea cărora este necesară o sumă de 
95,2 mil euro, cu 66% mai mare decât bugetul alocat. 
 
 
4.3. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătățirea serviciilor urbane109 
 

                                           
109 ANEXA I.4.17. 
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Infrastructura urbană: 
a. străzi orășenești. În Oltenia are o rețea de 2.539 km de străzi orășenești (10,15% din 
totalul rețelei naționale), din care 1.555 km sunt modernizați (10,61% din totalul de km la 
nivel național modernizați). Modernizarea străzilor orășenești rămâne o problemă deschisă, 
în special în județele Vâlcea, Olt și Dolj, județe în care gradul de modernizare se află sub 
media Regiunii și sub media națională. 
 
                                      Tabel 1.171. Gradul de modernizare al străzilor orășenești 

 
                                     Sursa: Institutul Național de Statistică 
b. transportul în comun110. În orașele din Regiunea Oltenia transportul în comun este marcat 
de dificultăți. În cea mai mare parte acestea se datorează unui parc de mijloace de transport 
uzat fizic și moral, a unei rețea de străzi orășenești care datează de mai mulți zeci de ani 
având o lărgime insuficientă pentru a asigura un trafic fluent în condițiile creșterii numărului 
de automobile. 
 
Tabel 1.172. Dinamica numărului de pasageri 
cu tramvaiul în Craiova 

Tabel 1.173. Dinamica numărului de pasageri 
cu autobuzul/microbuzul în mediu urban pe 
județe 
 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 

În perioada 2004 – 2009, în toate orașele Regiunii numărul pasagerilor transportați cu 
autobuzul/microbuzul a scăzut cu: 13,4% în Dolj, 27% în Gorj, 27,3% în Mehedinți, 69,4% în 

                                           
110 ANEXA I.4.17., Tabel nr. I.4.4, I.4.5., I.4.6. 
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Olt și cu 275 în Vâlcea. Aceasta se datorește, slabei calități a serviciilor de transport cu 
autobuzul/microbuzul și prețului comparabil cu al transportului individual cu autoturismul. 
În Craiova transportul cu tramvaiul are o creștere de 18,3% în 2009 față de 2004, deși 
vagoanele prezintă un grad avansat de uzură iar calea de rulare (36 km cale simplă) este în 
mare parte decalibrată.  
 
                                             Tabel 1.174. Dinamica pasagerilor transportați cu troleibuzul  
                                             în mediul urban pe județe 
 

 
                                        Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
 
 
c. rețelele de apă potabilă, canalizare și gaze naturale.  
În Regiune, situația rețelelor de apă potabilă, canalizare și gaze naturale este prezentată în 
tabelul sintetic de mai jos: 
 
 
Tabel 1.175. Lungimea totală a rețelelor simple – km 

Lungimea totală a rețelelor simple (2009) - km 

Județ 
Lungime 
străzilor 

Lungime 
retea 
gaze 

Lungime 
retea apa 
potabila 

Lungime 
retea 
canal 

TOTAL Dolj 730 608,9 1239,7 550,4 

TOTAL Gorj 386 770 1375,1 190,1 

TOTAL Mehedinți 317 20 743,5 201,1 

TOTAL Olt 543 295,9 1073,9 279,9 

TOTAL Vâlcea 681 391,8 1598,4 417,1 

TOTAL Regiunea SV Oltenia 2657 2086,6 6030,6 1638,6 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
 
Raportând lungimea rețelelor de apă potabilă, canalizare și gaze naturale la lungimea 
străzilor orășenești, se constată un deficit al rețelei de gaze, canalizare și apă.  
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În 2009, în Dolj nu se distribuiau gaze naturale în orașele Calafat, Băilești, Bechet și Dăbuleni. 
Raportat la lungimea străzilor sunt deficitare rețelele de canalizare, în special, în Bechet, 
Băilești, Filiași, Segarcea și Dăbuleni și rețelele de apă în Bechet, Segarcea, Filiași și Băilești.  
 
Tabel 1.176. Lungimea totală a rețelelor simple în județul Dolj – km 

Lungimea totală a rețelelor simple în județul Dolj (2009) - km 

Județ 
Lungime 
străzilor 

Lungime 
retea 
gaze 

Lungime 
retea apa 
potabila 

Lungime 
retea 
canal 

TOTAL 730 608,9 1239,7 550,4 

MUNICIPIUL CRAIOVA 383 490,7 530 434 

MUNICIPIUL BAILESTI 82 - 72,4 39,8 

MUNICIPIUL CALAFAT 45 - 58,2 42,2 

ORAS BECHET 78 - 4,3 2,4 

ORAS DABULENI 64 - 64,6 - 

ORAS FILIASI 39 20,5 23,7 17 

ORAS SEGARCEA 39 - 31,5 4,8 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
În 2009, în Gorj nu se distribuie gaze naturale în Motru, Novaci și Tismana, rețeaua de 
canalizare este deficitară în toate orașele județului, iar cea de apă potabilă în Țicleni și 
Turceni. 
 
Tabel 1.177.  Lungimea totală a rețelelor simple în județul Gorj – km 

Lungimea totală a rețelelor simple în județul Gorj – km 

 
Lungime 
străzilor 

Lungime 
retea 
gaze 

Lungime 
retea apa 
potabila 

Lungime 
retea 
Canal 

TOTAL 386 770 1375,1 190,1 

MUNICIPIUL TARGU JIU 140 196,1 217,8 82,5 

MUNICIPIUL MOTRU 66 - 90 33,4 

ORAS BUMBESTI-JIU 13 48,2 28 9 

ORAS NOVACI 43 - 45,5 6,5 

ORAS ROVINARI 29 21,3 22 14,4 

ORAS TARGU CARBUNESTI 16 17,7 25,4 16,4 

ORAS TICLENI 37 34,5 6 4,5 

ORAS TISMANA 14 - 95,6 5 

ORAS TURCENI 28 91 4,7 3,5 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
 
În 2009, în Mehedinți nu se distribuie gaze în Orșova, Baia de Aramă, Strehaia și Vânju Mare, 
iar în Drobeta Tr. Severin rețeaua nu se adresează și populației. Rețeaua de canalizare este 
deficitară în special în Strehaia și Vînju Mare, iar cea de apă potabilă în toate orașele cu 
excepția capitalei de județ, Drobeta Tr. Severin. 
 
Tabel 1.178. Lungimea totală a rețelelor simple în județul Mehedinți – km 

Lungimea totală a rețelelor simple în județul Mehedinți – km 

 
Lungime 
străzilor 

Lungime 
rețea 
gaze 

Lungime 
rețea apa 
potabila 

Lungime 
rețea 
Canal 

TOTAL 317 20 743,5 201,1 

MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 148 20 200,2 125,9 

MUNICIPIUL ORSOVA 46 - 34,6 37,5 

ORAS BAIA DE ARAMA 10 - 17,8 6,3 

ORAS STREHAIA 78 - 22,5 12 

ORAS VANJU MARE 35 - 13,6 3,8 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
 
În 2009, în Olt nu se distribuie gaze naturale în Corabia și Piatra Olt, rețelele de apă potabilă 
și canal sunt deficitare în toate orașele județului. 
 
Tabel 1.179. Lungimea totală a rețelelor simple în județul Olt - km 

Lungimea totală a rețelelor simple în județul Olt - km 

 Lungime 
străzilor 

Lungime 
retea 
gaze 

Lungime 
retea apa 
potabila 

Lungime 
retea 
Canal 

TOTAL 543 295,9 1073,9 279,9 

MUNICIPIUL SLATINA 142 106,3 126,8 105,2 

MUNICIPIUL CARACAL 69 60,1 100,5 75 

ORAS BALS 55 34,3 77,5 39,1 

ORAS CORABIA 86 - 36,8 24 

ORAS DRAGANESTI-OLT 102 24,6 17,9 12 

ORAS PIATRA-OLT 50 - 35,5 3,6 

ORAS POTCOAVA 32 21,2 3,4 0,9 

ORAS SCORNICESTI 7 12,1 18,5 10,8 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
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În 2009, în Vâlcea nu se distribuie gaze naturale în Băile Olănești, Berbești, Brezoi, 
Călimănești și Horezu. Rețeaua de apă și canal este deficitară în toate orașele județului 
exceptând capitala Rm. Vâlcea. 
 
Tabel 1.180. Lungimea totală a rețelelor simple în județul Vâlcea – km 

Lungimea totală a rețelelor simple în județul Vâlcea - km 

 Lungime 
străzilor 

Lungime 
retea 
gaze 

Lungime 
retea apa 
potabila 

Lungime 
retea 
canal 

TOTAL 681 391,8 1598,4 417,1 

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA 203 203,9 227 146,4 

MUNICIPIUL DRAGASANI 69 52,9 56,3 38,8 

ORAS BABENI 57 30 34,2 12 

ORAS BAILE GOVORA 23 13 21 22 

ORAS BAILE OLANESTI 93 - 25,3 13,2 

ORAS BALCESTI 30 5,8 20 3 

ORAS BERBESTI 41 - 36 4,3 

ORAS BREZOI 30 - 55,5 7,8 

ORAS CALIMANESTI 48 - 34,7 8,5 

ORAS HOREZU 29 - 58 12 

ORAS OCNELE MARI 58 2,4 21,6 3,5 
Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Concluzii. În orașele Regiunii Sud Vest Oltenia sunt necesare investiții pentru modernizarea 
drumurilor, a transportului în comun, distribuției de apă potabilă, gaze naturale și canalizării. 
Din cele 37 orașe ale Regiunii numai în 21 se distribuie gaze naturale (56,8%). 
 
 
5. Definirea specificului economiei la nivelul regiunii și al județelor componente  
 
 
5.1. Specificul economiei regiunii Sud-Vest Oltenia111 
 
Aprecierea specificului economiei Regiunii Sud Vest Oltenia se realizează după două criterii: 
ramura economică care contribuie în cea mai mare măsură la realizarea PIB-ului regional și 
ramura economică în care este ocupată cea mai mare parte a populației.  
 
Indicatorul macroeconomic PIB (Produsul Intern Brut) este un indicator de maximă sinteză a 
activităţii economico-sociale desfăşurată într-o regiune sau țară. Alți indicatori (indicii de 
creștere, cifra de afaceri, valoarea brută adăugată, numărul de persoane ocupate) sunt 
indicatori de sinteză inferiori în caracterizarea unei economii. 
 

                                           
111 ANEXA I.5.18., Tabel nr. I.5.1. 
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Potrivit raportului ramurilor economiei regionale la realizarea PIB în perioada 1994 – 2007 
(date definitive), economia Regiunii este preponderent industrială. În acești ani, media 
contribuției industriei la PIB este 29%, urmată de tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi 
de servicii prestate în principal întreprinderilor  cu 12%, construcții cu 8%, comerț cu 8% și 
agricultură 6%. Ce mai mare contribuție a industriei la realizarea PIB Regional a fost în anii 
1995 (34%) și 1996 (33%). 
 
Industria Regiunii cuprinde aproape toate ramurile din domeniile energeticii și prelucrării 
materiilor prime. Este important de semnalat faptul că, industrii cu valoare adăugată mare 
(producție software, desene și modele, electronică, etc.) sunt prezente nesemnificativ atât 
ca aport la PIB cât și ca număr de persoane ocupate. 
 
După  numărul populației ocupate, populația ocupată în agricultură reprezintă 48,33% (327.7 
mii persoane în 2009) din totalul populației ocupate 678,1 mii persoane), în timp ce 
populația ocupată în industrie reprezintă numai 23,99% (167,2 mii persoane). Coroborând 
numărul de persoane ocupate în agricultură cu faptul că populația rurală este peste media 
națională (117%) se poate concluziona că, din acest punct de vedere, Regiunea SV Oltenia 
este, în principal, o regiune agricolă cu eficiență economică minimală, contribuția sectorului 
la realizarea PIB Regional fiind în 2009 de 6,46%. 
 
Concluzie: Specificul economiei Regiunii Sud Vest Oltenia este industrial-agrar, contribuția 
industriei la realizarea PIB fiind majoră iar populația ocupată în agricultură reprezintă 
jumătate din totalul populației ocupate. 
 
 
 
 
 
5.2. Specificul economiei județelor regiunii Sud-Vest Oltenia 
 
Dolj 
Economia județului Dolj este reprezentată în cele mai multe dintre ramurile economice. 
După 1989, industria județului a decăzut datorită existenței unor unități mari care nu au 
putut să se mențină într-o economie aflată în reformare și reorganizare. Privatizarea nu a 
dus la obținerea rezultatelor economice scontate, unitățile care au rămas funcționale având 
o capacitate de producție mult redusă față de anii de dinainte de 1989.   
Dintre acestea cele mai importante sunt: producerea energiei electrice prin arderea 
cărbunelui, industria prelucrătoare (prelucrări mecanice grele, utilaje grele, confecții 
metalice, automobile, mașini agricole, motoare și transformatoare electrice, locomotive, 
electronică de putere, chimie, materiale de construcții, transporturi auto, pe calea ferată, 
aero, industrie alimentară, industrie textilă) și agricultura. 
Cu toate că cea mai mare parte a populației este ocupată în mediul rural iar suprafața 
agricolă este de calitate medie, producția agricolă este în scădere atât la producția vegetală 
cât și cea animalieră. 
Viticultura este un sector aflat în proces de relansare prin zona Segarcea, singura zonă 
viticolă din județ recunoscută în domeniu. 
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Specificul economiei județului Dolj este industrial agrar, contribuția industriei la realizarea 
cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră,  iar populația ocupată în agricultură este 
majoritară față de totalul populației ocupate. 
 
 
Gorj 
Economia județului Gorj are ca promotor industria extractivă și cea producătoare de energie 
electrică prin arderea cărbunelui. Aceste două industrii ocupă cea mai mare parte a 
populației ocupate în industrie și contribuie în cea mai mare parte la realizarea PIB-ului 
județului; scăderea continuă a cantității de energie produsă prin arderea cărbunelui (prețul 
ridicat al acestui tip de energie, contractarea necesarului din țară datorită schimbării 
profilului tehnologic trecându-se la tehnologii cu un consum redus energetic, creșterea 
ponderii producerii energiei din surse regenerabile și din surse nucleare) va crea importante 
probleme în structura economică și socială a județului.  
Alte industrii importante: exploatarea cărbunelui și a petrolului, fabricația articolelor tehnice 
din cauciuc, fabricarea armamentului, fabricarea mobilei, industria textilă și industria 
alimentară. 
Turismul se află în fază incipientă, dar prezintă un potențial apreciabil de dezvoltare. 
Agricultura este un sector neperformant, deși cea mai mare parte a populației ocupate este 
în mediul rural; se practică o agricultură de subzistență, cu tehnologii și utilaje învechite. 
Specificul economiei județului Gorj este industrial agrar, contribuția industriei la realizarea 
cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră, iar populația ocupată în agricultură este 
majoritară față de totalul populației ocupate. 
 
 
 
Mehedinți 
Economia județului este susținută, în cea mai mare parte de producția de energie electrică în 
hidrocentralele de pe Dunăre; acest tip de producere a energiei va dăinui, utilizarea cu 
eficiență a surselor regenerabile de energie fiind un obiectiv major al dezvoltării durabile 
spre care tinde și România.  
Alte industrii importante: fabricarea de nave, confecții metalice, fabricarea de vagoane de 
marfă, apă grea, industria textilă și industria alimentară.  
Turismul este puțin dezvoltat deși exploatarea potențialului turistic legat de Dunăre are o 
istorie veche.  
Agricultura este un sector economic neperformant, practicându-se o agricultură de 
subzistență cu tehnologii și utilaje învechite și neperformante. 
Viticultura este un sector cu potențial prin zonele Drincea, Vânju Mare și Corcova, zone 
aflate în plin proces de retehnologizare și care au un nume recunoscut în domeniu. 
Specificul economiei județului Mehedinți este industrial agrar, contribuția industriei la 
realizarea cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră, iar populația ocupată în agricultură 
este majoritară față de totalul populației ocupate. 
 
Olt 
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Economia județului are ca reprezentant de frunte industria metalurgică, respectiv cea a 
producerii aluminiului prin electroliza bauxitei și prelucrării acestuia în piese și profile 
destinate diverselor întrebuințări industriale sau casnice.  
Datorită profilului industriei, Oltul este județul cu cel mai mare consum de energie electrică 
din Regiune. 
Alte industrii: producerea de energie în hidrocentrale, fabricația de cabluri electrice, de țevi 
pentru industria petrolieră, exploatarea resurselor de petrol, fabricarea de produse 
cărbunoase (anozi, electrozi pentru cuptoare electrice), alimentară, textilă, mobilă  
Agricultura dispune de suprafață arabilă de foarte bună calitate și de aproape jumătate din 
populația ocupată dar, este un sector economic neperformant, practicându-se o agricultură 
de subzistență cu tehnologii și utilaje învechite și neperformante. 
Specificul economiei județului Olt este industrial agrar, contribuția industriei la realizarea 
cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră, iar populația ocupată în agricultură este 
majoritară față de totalul populației ocupate. 
 
 
Vâlcea 
Fanionul economiei județului este industria chimică care, în principal prelucrează rezervele 
locale de sare. În afară de produsele care utilizează drept materie primă sarea se produc 
substanțe anorganice de sinteză utilizabile ca materii prime în diverse industrii.  
Alte industrii: producerea de energie electrică din surse regenerabile și prin arderea 
combustibililor fosili, exploatarea rezervelor de cărbune și petrol, industria de prelucrări 
mecanice, industria textilă, a încălțămintei, industria alimentară. 
Turismul, deși se află într-o ușoară regresie, reprezintă unul din punctele forte ale economiei 
județului, în primul rând, prin stațiunile balneo-climaterice cu vechi renume. 
Agricultura este un sector economic neperformant, practicându-se o agricultură de 
subzistență cu tehnologii și utilaje învechite și neperformante. 
Viticultura este un sector aflat în proces de relansare prin zona Drăgășani, singura zonă 
viticolă din județ recunoscută în domeniu. 
Specificul economiei județului Vâlcea este industrial agrar, contribuția industriei la realizarea 
cifrei de afaceri realizată în județ fiind majoră, iar populația ocupată în agricultură este 
majoritară față de totalul populației ocupate. 
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Capitolul II. Corelarea finanțărilor din POR cu investiții din alte programe operaționale și 

alte surse de finanțare. Eficiența parteneriatelor în implementarea de proiecte 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 . Priorități naționale și regionale de dezvoltare 
 
 
În contextul aderării României la UE în anul 2007, politica naţională de dezvoltare a României 
este racordată la politicile, obiectivele, principiile şi reglementările comunitare în domeniu, 
în vederea asigurării unei dezvoltări socio-economice de tip „european” şi reducerea cât mai 
rapidă a disparităţilor semnificative faţă de Uniunea Europeană. 
 

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care România va 
încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-economică faţă de 
Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică 
şi socială (Cohesion Policy) şi reprezintă documentul de planificare strategică şi programare 
financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula 
dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii 
Europene. 
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În contextul reformei Politicii de Coeziune a UE pentru perioada 2007-2013 şi a modificării 
subsecvente a reglementărilor privind managementul fondurilor structurale şi de coeziune, 
PND a reprezentat  documentul pe baza căruia a fost elaborat Cadrul Strategic Naţional de 
Referinţă 2007- 2013 (CSNR), reprezentând strategia convenită cu Comisia Europeană pentru 
utilizarea instrumentelor structurale.  
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă face legătura între priorităţile naţionale de dezvoltare, 
stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, şi priorităţile la nivel european - 
Orientările Strategice Comunitare (OSC) privind Coeziunea 2007-2013 şi Liniile Directoare 
Integrate ale UE pentru Creştere Economică şi Locuri de Muncă 2005-2008. CSNR reprezintă 
strategia globală de utilizare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, iar diversele programe 
operaționale (PO) reprezintă instrumentele prin care se realizează diversele prevederi ale 
CSNR.  
 
Pentru a impulsiona dezvoltarea economiei româneşti sunt necesare intervenţii structurale 
majore pe termen lung, în următoarele domenii: infrastructura de bază; competitivitatea 
economică; capitalul uman; capacitatea administrativă; dimensiunea teritorială. 
 
Răspunsul strategic 
Viziune : Crearea unei Românii competitive, dinamice şi prospere  
Obiectiv CSNR: Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România 
şi statele membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-
20% a PIB până în anul 2015. 
  
CSNR se implementează prin Programele Operaţionale din cadrul Obiectivelor 
“Convergenţă” şi “Cooperare Teritorială Europeană”.  

 

Suma totală a Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate României este de 19,668 
miliarde Euro, din care 12,661 miliarde Euro reprezintă Fonduri Structurale în cadrul 
Obiectivului „Convergenţă”, 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 
0,455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului „Cooperare Teritorială Europeană” . 
 
Figura de mai jos arată distribuţia procentuală a alocării CSNR pe Programe Operaţionale: 
 
                                          Fig. 2.1. Distribuția procentuală a alocării CNSR 
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Sursa: CNSR 
 

Alocările anuale din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul 
European pentru Pescuit sunt incluse în scop informativ, în conformitate cu cerinţele 
Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006.  
 
Alocarea CSNR în cadrul Obiectivului „Convergenţă” (inclusiv Fondul de Coeziune) necesită o 
cofinanţare naţională estimată la 5,53 miliarde Euro, constituită atât din surse publice (73% 
din totalul cofinanţării), cât şi din surse private (27%). 
Sunt de menționat două diferenţe majore între PND şi CSNR: 

 în ceea ce privește conţinutul strategic, CSNR nu tratează aspectele de dezvoltare 
rurală şi pescuit aferente Priorităţii 5 a PND, acestea fiind susținute prin Planul 
Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală (Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală); 

 din punctul de vedere al finanțării, CSNR este susţinut exclusiv din Fondurile 
Structurale și de Coeziune şi cofinanţarea națională aferentă, în timp ce PND include 
şi alte finanţări (programe de investiții naţionale și locale, credite externe, fonduri 
europene de dezvoltare rurală, etc.). 

 
Prevederile CSNR se implementează prin intermediul Programelor Operaţionale Sectoriale 
(POS) și a Programului Operaţional Regional (POR). 
 
POR contribuie împreună cu celelalte Programe Operaţionale şi în concordanţă cu politica 
de coeziune economică şi socială a UE, la atingerea obiectivului general al Strategiei 
Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi prin aceasta la realizarea obiectivelor Planului 
Naţional de Dezvoltare şi ale Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, şi anume, la 
diminuarea diferenţelor de dezvoltare între România şi celelalte state membre ale UE. 
 
 
 
 
 
 
 

Programe Operaţionale - Obiectivul“Convergenţă” și „Cooperare transfrontalieră” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programe 

operaționale  

Obiectiv 

convergență 

 
 

 

POS CCE 

 

 
POS 

Transport  

 
 
 

POS MEDIU 

 
Finanțat din  

 

FEDR 

 
 

 

POS DRU 

 
 

 

PO DCA 

 

 
 

POAT 

 
 

POR 

 

Finanțat din  

 

FEDR+FC  

 

Finanțat din  

 

FEDR+FC  

 
Finanțat din  

 

FSE 

 

Finanțat din  

 

FSE 

 

Finanțat din  

 

FSE 

 

Finanțat din  

 

FEDR 
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Strategia de dezvoltare regională pentru Regiunea SV Oltenia 2007-2013  este corelată  cu 
politicile şi reglementările comunitare, precum și cu strategiile de dezvoltare la nivel 
naţional, obiectivele sale prioritare fiind orientate în principal spre domeniile de intervenție 
ale Instrumentelor Structurale şi ale fondurilor europene care finanțează dezvoltarea rurală 
și pescuitul. Obiectivul general al strategiei de dezvoltare socio-economică pentru 2007-2013 
este reducerea disparităților de dezvoltare între Regiunea SV Oltenia şi celelalte regiuni ale 
țării‚ în scopul creșterii nivelului de trai al cetățenilor. Obiectivul general poate fi atins prin:  

1) crearea de noi locuri de muncă având în vedere scăderea numărului de lucrători din 
agricultură şi alte câteva sectoare industriale; 

2) creșterea atractivității regionale şi dezvoltarea durabilă a regiunii prin îmbunătățirea  
infrastructurii, valorificarea zonelor urbane şi  a potențialului turistic; 

3) creșterea competitivității regionale prin sprijinirea întreprinderilor, dezvoltarea 
infrastructurii şi calificarea resurselor umane. 

 

Programe 

Obiectiv 

cooperare 

transfrontali

eră 

 
 
 

PO Ungaria - 

România 

 
 

 

PO România 

Bulgaria 

 
 

PO 

România-

Serbia  
 

 

Finanțat din  

 

FEDR 

 
 

PO 

România-

Ucraina-

Moldova  
 

 
 

PO Ungaria - 

România 

Slovacia 

Serbia 

 
 
 

PO Bazinul 

Mării Negre 

 
 

PO Spaţiul 

Sud-Est 

European 

 

Finanțat din  

 

FEDR  

 

Finanțat din  

 

FEDR 

 

 

Finanțat din  

 

FEDR 
 

 

Finanțat din  

 

FEDR  

 

 

Finanțat din  

 

FEDR 

 

Finanțat din  

 

FEDR  

 

 
PO-uri 

Cooperare 

Interregional

ă 

 

 

Finanțat din  

 

FEDR  
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Pe lângă investiţii considerabile, pentru realizarea obiectivelor prevăzute sunt stabilite 
următoarele priorităţi: sprijinul pentru creşterea competitivităţii economice în sectorul 
privat; modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii regionale; dezvoltarea turismului şi 
valorificarea patrimoniului natural şi a moştenirii cultural-istorice; dezvoltarea resurselor 
umane în sprijinul unei ocupări durabile şi îmbunătăţirea serviciilor sociale; dezvoltarea 
zonelor rurale şi montane; protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului. 
Pentru realizarea obiectivelor prevăzute sunt necesare intervenții ale fondurilor structurale 
completate de alte surse de finanțare. 
 
Aceste fonduri vor fi utilizate pentru finanţarea unor proiecte cu impact major asupra 
creşterii economice regionale şi locale, pentru a stimula dezvoltarea economico–socială : 
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport pentru a îmbunătăţi accesibilitatea, 
infrastructura educaţională şi de sănătate pentru a asigura formarea capitalului uman şi 
populaţie sănătoasă, întărirea structurilor de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale, 
logistice, de afaceri etc.) pentru atragerea investitorilor, sprijinirea creării de 
microîntreprinderi, pentru a permite pieţei locale să atingă o masă critică de auto-susţinere, 
valorificarea potenţialului turistic local, a patrimoniului cultural şi natural, prin sprijinirea 
dezvoltării infrastructurii turistice şi a iniţiativelor antreprenoriale în acest domeniu, şi, de 
asemenea, măsuri specifice pentru sprijinirea centrelor urbane, pentru ca acestea să 
acţioneze ca motoare ale creşterii şi pentru a stimula oportunităţile de dezvoltare în arealele 
învecinate, contribuind astfel la crearea de legături economice regionale, care lipsesc în 
prezent în majoritatea regiunilor României. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Investiții în domenii ce necesită intervenții structurale majore pe termen lung pentru 
dezvoltarea regiunii Sud Vest Oltenia 
 
Îmbunătăţirea indicatorilor socio – economici şi trasarea unui cadru de dezvoltare a Regiunii 
SV Oltenia constituie ţintele principale ale demersului strategic. Analiza socio-economică a 
relevat și aspectele negative care impietează asupra dezvoltării regiunii. Pe de altă parte, 
această analiză a reliefat sectoarele care ar trebui să facă obiectul intervenţiei publice.  
Dezvoltarea strategică, aşa cum este aceasta definită de către documentele programatice ale 
dezvoltării durabile constituie fundamentul pentru îmbunătăţirea vieţii locuitorilor şi pentru 
creşterea sustenabilă a economiei. Pentru realizarea obiectivelor prevăzute, în strategie au 
fost stabilite 6 priorități care au beneficiat în perioada de după anul 2007 de investiții din 
fonduri structurale completate de alte surse de finanțare. Studiul își propune să evidențieze 
în ce măsură contribuția acestor fonduri a condus la dezvoltarea regională.  
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Studiul radiografiază mobilizarea resurselor şi activarea potenţialului regional şi local care 
pot avea cea mai mare influenţă directă asupra dezvoltării regionale şi locale, prin: 

- dezvoltarea polilor de creştere urbani regionali/locali, prin adoptarea unei abordări 
de dezvoltare regională policentrică şi îmbunătăţirea legăturilor dintre zonele rurale 
şi cele urbane; 

- creşterea accesibilităţii în interiorul regiunii SV Oltenia, în special a accesibilităţii 
centrelor urbane şi a legăturilor acestora cu zonele înconjurătoare; 

- sprijinirea dezvoltării infrastructurii sociale şi economice pe baza nevoilor regiunii, 
facilitând realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate; 

- îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a competitivităţii regiunii ca locaţii pentru 
afaceri; 

- valorificarea potenţialului turistic al regiunii, contribuind totodată la atingerea 
obiectivului global şi a celor specifice ale CSNR privind diminuarea disparităţilor de 
dezvoltare economică şi socială dintre România şi celelalte state membre ale UE. 

Valoare alocată (FEDR + Buget de Stat) din Programul Operațional Regional prin care se 
intervine pentru investiții în domeniile prioritare deficitare stabilite  în Planul de Dezvoltare 
al Regiunii SV Oltenia, este de aproximativ  564.320.000 euro. Aceasta este valoarea alocată, 
pentru axele prioritare AP1-AP5 112(fără AT și DMI 5.3) şi reprezintă 12,3 % din alocarea  la 
nivel național  de 4.568.341.147 euro (3.726.021.762 euro din  FEDR și 657.561.936 euro din 
buget național ). 
 
                            Fig. 2.2. Valoarea alocată din POR pe cele 5 axe prioritare 

 
                                  Sursa:ADR SV Oltenia  
 
2.1. Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor  
 
În următoarea perioadă113, principala provocare pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia este să 
găsească modalitățile optime de stimulare a creșterii economice. Experiența altor regiuni și 
state arată că motorul regional de creștere economică este concentrat în anumiți poli de 
creștere, care pot fi de două categorii:  

                                           
112 Situația implementării POR septembrie 2010, ADR SV Oltenia 
113 Strategia de Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia 2007-2013 
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 economii de localizare (rezultând din concentrarea geografică a unor întreprinderi 
aparținând aceleiaşi ramuri, deci între care există legături de tipul input-output, 
incluzând şi economiile de transfer/legătură) – clusterele publice sau private ; 

 economii de aglomerare (ca rezultat al asocierii geografice a unui număr mare de 
activități economice care pot să nu aparțină aceleiași ramuri, de exemplu concentrarea 
unor elemente ce se constituie în avantaje pentru firme din diverse ramuri: transportul 
urban bine dezvoltat, piețe ale muncii bine organizate, cu resurse de muncă cu calificări 
variate, servicii guvernamentale, o gamă largă de servicii de asistență comercială, 
financiară, contabilă, juridică; dotările de ordin social-cultural, infrastructura sanitară) – 
tradițional, astfel de poli de creștere economică sunt oraşele.  

 
În timp ce economiile de localizare se pot constitui în poli de creștere industrială,  
economiile de aglomerare se constituie cel mai adesea în poli de creștere urbană.  
 
Dezvoltarea regională este în mod normal concentrată în jurul a cel puţin un oraș mare pe 
regiune, iar în unele cazuri în jurul mai multor oraşe, datorită dificultăților în dezvoltarea 
serviciilor de sprijin și a facilităților de orice fel. Polarizarea corespunde tuturor relațiilor 
asimetrice care leagă un centru de periferia sa și care plasează periferia într-o poziție de 
dependență față de centru. Orașul este un loc de atracție și difuzie, având funcția de 
stimulare a spațiului învecinat.  
 
Într-o structură teritorială policentrică, specializările și complementaritățile diferitelor centre 
urbane permit mai multor orașe să exercite funcția de poli. Dezvoltarea regională polarizată 
sau multi-polarizată oferă posibilitatea interconexiunilor geografice, tehnice şi economice.   
 
La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, cele patru capitale de județ: Slatina, Târgu-Jiu, Drobeta-
Turnu Severin și Râmnicu-Vâlcea au relevanță locală însă nu  reprezintă poli de creștere 
regională; Craiova este singurul oraș cu potenţial de transformare în pol de creștere 
economică pentru întreaga regiune, reprezentând atât un  centru administrativ de decizie, 
cât și un important centru universitar. 
 
Intervenția Programului Operațional Regional pentru sprijinirea orașelor se  face prin  Axa 
Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor,  prin 3 domenii de intervenție: poli 
urbani de creştere (naționali), poli de dezvoltare urbană (cu influență regională și sub-
regională), centre urbane (influență locală). Până la 50% din fondurile alocate prin această 
axă prioritară sunt destinate finanţării proiectelor din planurile de acţiune ale Planurilor 
Integrate de Dezvoltare ale polilor de creştere, restul fiind repartizat celorlalte două 
categorii de poli. Este de subliniat faptul că, prin abordarea propusă, respectiv finanţarea de 
planuri integrate de dezvoltare urbană - şi prin tipurile de proiecte finanţate, axa prioritară 1 
a POR contribuie la realizarea tuturor priorităţilor stabilite prin CSNR. 
 
 
 
 
Pentru Regiunea SV Oltenia  s-a alocat un 
buget de 191 milioane euro.  

Figura alăturată reprezintă alocarea în 
cadrul Axei 1 
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Tabel 2.3.Alocare financiară axa 2 POR                    

 
 Sursa: ADR SV Oltenia 
 
 
Investițiile propuse a se finanța prin acest 
domeniu major de intervenție vor 
conduce la creșterea calităţii vieţii şi 
crearea de noi locuri de muncă în oraşe, 
prin reabilitarea infrastructurii urbane şi 
îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a 
serviciilor sociale, precum şi prin 
dezvoltarea structurilor de sprijinire a 
afacerilor şi a antreprenoriatului.  

 
 
 
POR prin Axa 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor”, intervine în regiune cu suma 
alocată de 191 milioane euro din care pentru domeniul poli de creștere  s-a alocat în regiune 
un buget de 95,5 milioane euro. Având în vedere recomandările formulate de Comisia 
Europeană cu privire la aplicarea eficientă a strategiei privind polii de creştere, prin HG nr. 
1513/2008 privind completarea HG nr.998/2008, s-a stabilit desemnarea, pentru fiecare pol 
de creştere, un coordonator de pol, care va sprijini coordonarea pregătirii şi implementării 
planului integrat de dezvoltare şi a proiectelor incluse în plan. 
 

Prin114 H.G. 998/2008,  municipiul Craiova a fost desemnat pol național de creștere, singurul 
din regiunea Oltenia, alături de alte 6 centre urbane (Brașov, Cluj-Napoca, Constanta, Iași, 
Ploiești, Timișoara), în care se vor realiza cu prioritate investiții din programele cu finanțare 
națională și europeană. 

 

Obținerea finanțării de către polii de creștere naționali în cadrul Axei 1,  a fost condiţionată 
de crearea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară. În acest context, reprezentanții 

                                           
114 http://www.primariacraiova.ro/pcv/servlet/portal?action=ContentAction&actEvent=showArticle&id=11868 
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Primăriei Municipiului Craiova au făcut demersurile necesare înființării unei astfel de 
asociaţii. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 297/27.11.2008, s-a aprobat 
asocierea municipiului Craiova, ca municipiu de rang 1, cu 5 unități administrativ-teritoriale, 
respectiv: comuna Breasta, Pielești, Mischii, Ghercești, Șimnicu de Sus. Ulterior, acestora li s-
au alăturat comunele Predești, Teasc, Murgași și Pleșoi. În acest fel s-a înființat Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Craiova". 

În vederea accesării fondurilor alocate în cadrul acestei axe prioritare, polii naționali de 
creştere trebuie să dezvolte Planuri integrate de dezvoltare urbană în cadrul a trei "domenii 
de intervenţie": Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv 
transportul urban; Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; Reabilitarea infrastructurii 
sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale. 

 

Conform Ghidului Solicitantului lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în 
data de 8 decembrie 2008, Planul integrat de dezvoltare urbană a fost dezvoltat pe 5 
capitole și conține o caracterizare generală a polului de creștere, strategia de dezvoltare a 
acestuia, profilul spațial și ariile de intervenție în cadrul polului de creștere, managementul 
implementării documentului și Planul de acțiune ce cuprinde pachetul de proiecte 
identificate, pe surse de finanțare, pentru dezvoltarea Zonei Metropolitane Craiova. 

 

După finalizarea sa, Planul Integrat de Dezvoltare Urbană cu nr. de înregistrare 
41562/01.07.2009, a fost depus spre evaluare la Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului, ce reprezintă Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Regional. După o serie de clarificări  solicitate de către aceasta, în data de 17.11.2009, Planul 
integrat a intrat spre avizare în Comitetul de Management pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale, comitet format din reprezentanții tuturor Autorităților de 
Management pentru Programele Operaționale: Programul Operaţional Regional, Programul 
Operaţional de Transport, Programul Operaţional de Mediu, Programul Operaţional 
Creşterea Competitivităţii Economice, Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor 
Umane, Programul Operaţional pentru dezvoltarea capacităţii administrative, cât și 
reprezentanți ai Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, aceștia 
aprobând astfel Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de creștere Craiova și 
Pachetul de proiecte din cadrul acestuia prin decizia nr.2/26.11.2009.  

 

 Lista de proiecte finanțabile prin POR pe axa 1 poli de creștere include 19 proiecte cu 
o valoare de  98,8 milioane de euro (Tabel 2.4) 
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Tabel 2.4 - tabel proiecte POL CREȘTERE  

Tipu
l 

inve
stiţi
ei 
(A, 

B, C) 
infra
stru
ctur

ă, 
econ
omic

, 
soci
al 

Nu
mă

r 
pro
iect 

Titlu Proiect 
Individual / 

Proiect Integrat 

Num
ăr 

proie
ct 

indiv
idual 

Titlu 
proi
ect 
indi
vidu

al 
din 

cadr
ul 

proi
ectu
lui 

inte
grat 
(du
pă 

caz) 

Buget 
estimativ 

(lei) 

Aplicant 
(şi 

partener
i dacă 
există) 

Anul 
depu
nerii 

şi 
luna 2 

Perioad
a 

estimat
ă de 

implem
entare 

Stadiul 
actual 

Lucrări de investiţii/ 
Activităţi principale 

Obs
erv
aţii 

S
F 

P
T 

Drept 
de 

propri
etate 

Total 
cheltuieli 
eligibile 

solicitate 

1 
 

2 3 4 5 
 

6 
 

7 8 9 10 11 12 
1
3 

1
4 15 16 

Obiectiv strategic 1  Creşterea accesibilităţii înspre şi dinspre Polul de Creştere Craiova 

Total obiectiv strategic 1                       

Obiectiv strategic 2 Creşterea competitivităţii economice pe termen lung şi sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri al Polului de Creştere Craiova 
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A 1 

Reabilitarea 
infrastructurii 
rutiere din zona 
Nord - Vest a 
Polului de 
Creştere 
Craiova, în 
vederea 
fluidizării 
traficului în 
Zona 
Metropolitană 
Craiova 

    
78.632.370,
00 

Municipi
ul 

Craiova 

Augus
t 2010 

2010 - 
2013 

SF şi PT 
elaborat
e 

Reabilitare și 
modernizare 
Bulevardul Olteniei; 
Reabilitare și 
modernizare 
Bulevardul 
Tineretului ; 
Reabilitare și 
modernizare strada 
Pelendava; 
Reabilitare și 
modernizare strada 
Brestei;              
Reabilitare și 
modernizare sistem 
rutier strada 
Amaradia;              
Reabilitare și 
modernizare sistem 
rutier strada Toamnei 

        
62.418.375,

31 

A 2 

Reabilitarea 
infrastructurii 
rutiere pe 
relaţia Nord - 
Sud- Est  a 
Polului de 
Creştere 
Craiova, în 
vederea 

    
89.293.972,
00 

Municipi
ul 

Craiova 

Dece
mbrie 
2010 

2010 - 
2013 

SF 
elaborat   
PT în 
curs de 
elaborar
e 

Reabilitare și 
modernizare sistem 
rutier strada Bariera 
Vâlcii; Reabilitare și 
modernizare strada 
Caracal; Reabilitare și 
modernizare strada 
Râului 

        
70.881.554,

97 
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fluidizării 
traficului în 
Zona 
Metropolitană 
Craiova 

A 3 

Construirea 
unui pasaj 
suprateran în 
vederea 
descongestionă
rii traficului 
rutier din Zona 
Metropolitană 
Craiova 

    
60.894.288,
00 

Municipi
ul 

Craiova 

Iulie 
2010 

2010 - 
2011 

SF şi PT 
elaborat
e 

Realizare pasaj 
denivelat subteran pe 
sub intersecția strada 
Arieș cu strada 
A.I.Cuza și respectiv 
cu strada Împăratul 
Traian , în vederea 
preluării traficului 
auto pe Bulevardul 
Carol I -Arieș în 
municipiul Craiova 

        
48.337.885,

81 

A 4 

Construirea 
unui pasaj 
suprateran în 
vederea 
descongestionă
rii traficului 
rutier din Zona 
Metropolitană 
Craiova 

    
56.705.774,
00 

Municipi
ul 

Craiova 

Iulie 
2010 

2010 - 
2011 

SF şi PT 
elaborat
e 

Realizare pasaj 
denivelat suprateran 
peste intersecţia de la 
km 0 al municipiului 
Craiova, în vederea 
preluării traficului 
auto pe E 70, 
respectiv Calea 
Bucureşti - Bulevardul 
Nicolae Titulescu 

        
45.013.043,

40 
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B 5 

Centru de 
dezvoltare 
tehnologică și 
excelență în 
afaceri Craiova 

    
61.500.000,
00 

Municipi
ul 

Craiova 

Marti
e 
2011 

2011 - 
2013 

SF 
elaborat 

3.000 mp suprafață 
construită și dotarea 
corespunzătoare a 
centrului de 
dezvoltare 
tehnologică și 
consultanță în afaceri 
ce se va realiza lângă 
Centrul 
Multifuncțional 
Craiova, proiect 
finanțat din POR, Axa 
4.1 
Investiția presupune 
construcția a două 
pavilioane ce 
însumează 3.000  mp 
suprafață construită 
și dotarea 
corespunzătoare a 
acestora; Pavilion 1: 
regim de înălțime 
Sp+P+1E, înălțime 
clădire: H = 15.40 m;                                                  
Pavilion 2:regim de 
înălțime Sp+P+1E, 
înălțime clădire: H = 
15.40 m; 

        
24.907.500,

00 
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B 6 
BUSINESS 
Center SUD 
Craiova 

    
64.500.000,
00 

Municipi
ul 

Craiova 

Iunie 
2011 

2011- 
2014 

Docume
nte în 
lucru 

Descrierea investiției: 
- Centru de informare 
și consultanță pentru 
mici întreprinzători și 
potențiali investitori. 
- Spații expoziționale 
pentru producători și 
comercianți de mașini 
și utilaje agricole. 
- Spații pentru firme 
de cercetare din 
domeniul agricol și 
biotehnologii. 
- Centru logistic 

        
26.122.500,

00 

B 7 

Centru de 
sprijin al IMM-
urilor și 
institutelor de 
cercetare și 
inovare în 
domeniul 
automobilelor 

    
9.890.000,0
0 

Municipi
ul 

Craiova 

Iunie 
2011 

2011 - 
2013 

Docume
nte în 
lucru 

Descrierea investiției: 
- Centru de informare 
și consultanță. 
- Spații pentru 
institute de cercetare. 
- Spații pentru 
laboratoare de 
cercetare. 
- Spații pentru IMM-
uri . 

        
4.005.450,0

0 

Total obiectiv strategic 2 
421.416.40
4,00 

                  
281.686.309
,50 

Obiectiv strategic 3: Dezvoltarea potențialului economic pe axa E-V a Polului de Creștere Craiova prin reabilitarea infrastructurii de transport public în comun 
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A 8 

Amenajare 
stații pentru 
mijloacele de 
transport în 
comun în 
municipiul 
Craiova 

    
8.149.360,0
0 

Munici
piul 

Craiova 

Aprilie 
2011 

2013 - 
2014 

SF în curs 
de 
elaborar
e 

Construirea a 
49 de stații 
pentru 
tramvai și 
239 de stații 
de autobuz 
în municipiul 
Craiova               

        
6.468.961,9

7 

A 9 

Modernizarea 
infrastructurii 
de transport în 
comun pentru 
fluidizarea 
traficului forței 
de muncă între 
cele două 
platforme 
industriale ale 
Polului de 
Creștere 
Craiova 

    
67.309.474,
00 

Munici
piul 

Craiova 

Septemb
rie 2010 

2011 - 
2013 

SF 
elaborat 
si PT in 
curs de 
elaborar
e 

Reabilitarea 
a 11 km cale 
simplă de 
tramvai;                           
Reabilitare 
cale de 
rulare a 
tramvaiului 
pe porțiunea  
Bulevardul 
Decebal – 
Pod 
Electroputer
e – strada 
Caracal;                              
Realizare 
sistem 
dirijare trafic 
„Unda 
Verde”, pe 
Calea 

        
53.430.260,

46 
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București – 
Nicolae 
Titulescu – 
strada 
Severinului 

A 10  R 

Dezvoltarea 
transportului cu 
troleibuzul în 
municipiul 
Craiova 

    
32.487.278,
00 

Munici
piul 
Craiova 

August 
2012 

2012 - 
2013 

SF 
elaborat 
și PT în 
curs de 
elaborar
e 

Introducerea 
transportului 
cu 
troleibuzul 

        
25.788.401,

28 

Total obiectiv strategic 3 
75.458.834,
00 

                  
59.899.222,
43 

Obiectiv strategic 4 Asigurarea unor servicii publice de calitatea în Zona Metropolitană Craiova, prin extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, 
canalizare, colectarea, reciclarea și depozitarea deșeurilor și iluminat public 

Total obiectiv strategic 4                       

 
 
 
 
 
Obiectiv strategic 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 
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A 11  R 

Amenajarea de 
parcuri și 
grădini publice 
în municipiul 
Craiova 

    
54.094.000,
00 

Munici
piul 
Craiova 

Mai 
2012 

2012 - 
2013 

S-a 
lansat 
procedur
a de 
achiziție 
publică 
pentru 
elaborar
e SF și PT 

Reamenajare 
Parc Nicolae 
Romanescu;                   
Reamenajare 
Gradina 
Botanică; 
Reamenajare 
parcuri și 
grădini 
publice din 
municipiul 
Craiova 

        
42.939.817,

20 

A 12 

Amenajare și 
revitalizare 
Centrul Istoric 
al municipiului 
Craiova 

    
89.803.070,
00 

Munici
piul 

Craiova 

Septemb
rie 2010 

2011 - 
2013 

SF 
elaborat 
PT în 
curs de 
elaborar
e 

Amenajare 
13 esplanade 
pietonale; 
Amenajare 4 
piațete 
publice; 
Reamenajare 
1 bazar 
existent în 
această 
zonă;                      
Realizare 
iluminat 
decorativ al 
clădirilor;                     
Reamenajare
a spațiilor 

        
71.285.676,

97 
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verzi; 
Mobilarea 
urbană a 
zonei;     
Înlocuire 
rețele 
utilități pe 13 
străzi; 
Elemente de 
publicitate 
urbană  

A 13  R 

Punerea în 
valoare a 
clădirii 
Teatrului  de 
Operă şi 
Operetă Elena 
Teodorini-corp 
C1 –Colegiul 
Naţional “Carol 
I” 

    
30.000.000,
00 

Munici
piul 
Craiova 

Decembr
ie 2011 

2012 - 
2015 

Se 
lucrează 
la tema 
de 
proiectar
e 

Proiectul 
vizează 
punerea în 
valoare a 
clădirii 
teatrului de 
operă şi 
operetă 
pentru 
creşterea 
atractivităţii 
Polului de 
Creştere 
Craiova. 
Proiectul 
constă în 
executarea 
de lucrări de 

        
23.814.000,

00 
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restaurare a 
structurii 
clădirii 
,restaurare şi 
conservare a 
decoraţiunilo
r ,refacerea 
tencuielilor  
zugrăvelilor, 
vopsire şi 
dotări  
iluminat 

Total obiectiv strategic 5 
89.803.070,
00 

                  
71.285.676,
97 

 
Obiectiv strategic 6 Creșterea calității vieții locuitorilor Polului de Creștere Craiova prin asigurarea unor servicii educaţionale, sociale şi de sănătate  

C 14 

Reabilitare și 
modernizare 
Serviciul Public 
de Asistență 
Medico – 
Socială in 
municipiul 
Craiova 

    
10.257.631,
00 

Munici
piul 

Craiova 

Februari
e 2011 

2011 - 
2012 

SF 
elaborat, 
 PT în 
curs de 
elaborar
e 

Reabilitarea 
și 
modernizare
a clădirilor 
aferente 
instituției;  
Reabilitare 
Centrală 
termică; 
Reabilitare 
spălătorie 

        
8.142.507,4

9 
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C 15 

Amenajare 
Centrul Public 
de asistență 
medico- socială 
în comuna 
Breasta  

    
1.075.000,0
0 

Comun
a 

Breasta 

Septemb
rie 2011 

2012 - 
2013 

Se 
lucrează 
la 
elaborar
ea temei 
de 
proiect 
pentru 
SF 

Lucrări de 
amenajare și 
dotare 
clădire;                                 
Racordarea 
la utilități. 

        853.335,00 

C 16 

Amenajare 
Centrul Social 
pentru 
persoane fără 
adăpost în 
comuna Pielești 

    860.000,00 
Comun

a 
Pielești 

Octombr
ie 2011 

2012 - 
2013 

Se 
lucrează 
la 
elaborar
ea temei 
de 
proiectar
e pentru 
demarar
e licitație 
în 
vederea 
contract
ării SF 

Lucrări de 
amenajare și 
dotare 
clădire;                                 
Racordarea 
la utilități. 

        682.668,00 
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C 17  R 

Centrul de 
consiliere 
pentru 
persoanele 
aflate în 
dificultate, sat 
Călinești, 
comuna Mischii 

    989.000,00 
Comun
a 
Mischii 

Noiembr
ie 2011 

2012 - 
2013 

Se 
lucrează 
la 
elaborar
ea temei 
de 
proiectar
e pentru 
demarar
e licitație 
în 
vederea 
contract
ării SF 

Lucrări de 
amenajare și 
dotare 
clădire;                                 
Racordarea 
la utilități. 

        785.068,20 

A 18 

Creșterea 
siguranței 
publice în 
municipiul 
Craiova prin 
introducerea 
unui sistem de 
supraveghere 
video 

    
3.053.000,0
0 

Munici
piul 

Craiova 

Ianuarie 
2011 

2011 - 
2012 

SF și PT 
în curs 
de 
elaborar
e 

Achiziție și 
montare 
camere de 
supravegher
e video 

        
2.423.471,4

0 

A 19  R 

Facilitarea 
accesului 
cetățenilor la 
informații 
publice prin 
înființarea unei 

    
4.300.000,0
0 

Munici
piul 
Craiova 

Noiembr
ie 2011 

2012 - 
2014 

SF și PT 
în curs 
de 
elaborar
e 

Achiziționare
a și 
montarea de 
monitoare 
urbane 

        
3.413.340,0

0 
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Sursa: ADR SV Oltenia 

rețele de 
monitoare 
urbane în 
municipiul 
Craiova 

Total obiectiv strategic 6 
15.245.631,

00                   
12.101.981,

89 

Total 
gene
ral          

601.923.939
,00                   

424.973.190
,78 

Total 
rezer
ve                             

96.740.626,
68 
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Pe Axa 1 – poli de creștere, până la data de 10 octombrie 2010, au fost  depuse două 
proiecte cu o valoare solicitată de 24,1 milioane euro, proiecte aflate în evaluare la nivelul 
lunii octombrie  2010. Valoarea proiectelor depuse reprezintă 25 % din suma alocată.  
 
 
Tabel 2.5.  Proiecte depuse pe Axa 1 poli de creștere, 10.10.2010  
 

Sub-
domeni

u 
Solicitant 

Denumire 
proiect 

Valoare totală 
(RON) 

Suma 
solicitata 

(RON) 

Suma 
solicitata 
(EURO) 

Poli de 
creștere 

UAT 
Municipiu
l Craiova 

Construirea unui 
pasaj suprateran 

în vederea 
descongestionări
i traficului rutier 

din zona 
metropolitană 

Craiova - 
realizare pasaj 

denivelat 
suprateran peste 
intersecția de la 

km 0 al 
municipiului 

Craiova în 
vederea preluării 
traficului auto pe 

E70, respectiv 
strada Calea 
București - 
bulevardul 

Nicolae Titulescu 

59.081.772,23 46.720.693,17 
11.123.974,5

6 

  

Reabilitarea 
infrastructurii 

rutiere din zona 
de Nord-Vest a 

polului de 
creștere Craiova, 

în vederea 
fluidizării 

traficului în Zona 
Metropolitană 

Craiova 

74.020.473,16 54.675.244,01 
13.017.915,2

4 

   
133.102.245,3

9 
101.395.937,1

8 
24.141.889,8

0 

Sursa : ADR SV Oltenia 
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Pachetul de proiecte depuse din cadrul PIDU vor atinge obiectivele strategice ale dezvoltării 
zonei metropolitane necesitând următoarea finanțare : 

 Pentru atingerea obiectivului strategic nr. 1 „Creșterea accesibilității înspre și 
dinspre Polul de creștere Craiova” este nevoie de un buget de 366,45 milioane euro. 
O parte din proiecte sunt deja contractate pe POR axa 2, iar restul sunt depuse 
pentru finanțare pe POS Transport, sau alte surse. 

 Pentru atingerea obiectivului strategic nr. 2 al polului de creștere “Creșterea 
competitivității economice pe termen lung și sprijin pentru dezvoltarea mediului de 
afaceri al Polului de Creștere Craiova„ este nevoie de un buget estimat de 342,53 
milioane euro. 
Pentru proiectele  finanțabile din POR (7 proiecte)  este necesară suma de 100,33 
milioane euro, din care cheltuieli eligibile solicitate 67 milioane de euro.  

 Pentru atingerea obiectivului strategic nr 3 : „Dezvoltarea potențialului economic pe 
axa E-V a Polului de Creștere Craiova prin reabilitarea infrastructurii de transport 
public în comun”, este nevoie de un buget estimat de 24,49 milioane euro. Pentru 
proiectele  finanțabile din POR (2 proiecte și 1 proiect în rezervă), este necesară suma 
de 17,96 milioane euro, din care cheltuieli eligibile solicitate 14,26 milioane de euro, 

 Pentru atingerea obiectivului strategic 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” –proiectele  au documentele în elaborare, urmând să fie depuse pe 
alte programe, nefiind eligibile pe POR.  Bugetul estimat pentru atingerea obiectivului 
este de 325,48 milioane euro. 

 Pentru obiectivul strategic 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”, este necesară 
suma de 43,96 milioane euro. Pentru proiectele  finanțabile din POR  (1 proiect și 2 în 
rezervă) bugetul estimativ este de 21,26 milioane  euro, din care cheltuieli eligibile 
solicitate 16,97 milioane de euro. 

 Pentru  obiectivul strategic 6: „Creșterea calității vieții locuitorilor Polului de creștere 
Craiova prin asigurarea unor servicii educaţionale, sociale şi de sănătate”, este 
necesară suma de 30,022 milioane euro. Pentru proiectele finanțabile din POR (4 
proiecte și 2 în rezervă), bugetul estimativ este de 3,63 milioane euro, din care 
cheltuieli eligibile solicitate 2,88 milioane de euro. 

 
 
Direcțiile generale de dezvoltare ale polului de creștere Craiova sunt corelate cu tradiția şi 
situația existentă: competitivitate economică prin dezvoltarea industriei și afacerilor; 
creșterea competitivității şi atractivității polului de creștere prin dezvoltarea și modernizarea 
învățământului universitar și a cercetării corelate cu activitatea industrială existentă și 
propusă; creșterea atractivității polului prin valorificarea, promovarea identității locale și 
moștenirii culturale în vederea regenerării sociale prin reconversie urbană. 
Atingerea scopurilor propuse prefigurează o zonă cu direcții clare de dezvoltare, orientate 
către industrie, învăţământ, cultură, care va deveni un spațiu competitiv și atractiv pentru 
locuitori, vizitatori și investitori. Polul de creștere Craiova posedă un important potenţial de 
poziţie, datorită situării sale pe traseul celor mai importante căi de transport (atât rutiere cât 
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şi feroviare), ce asigură legătura dintre capitală şi vestul ţării, a arealului carpatic cu spaţiul 
balcanic.  
 
 
Poli de dezvoltare urbană  
 
Prin HG 998/2008, municipiul Râmnicu Vâlcea a fost desemnat Pol de dezvoltare urbană și 
are alocată suma de mai sus de 38,20 milioane de euro pentru proiecte finanțabile prin POR. 
Pentru accesarea acestor fonduri, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a întocmit și a fost 
admis  Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) – document care stă la baza dezvoltării 
municipiului şi include 10 proiecte individuale cu o sumă solicitată  de 38,60 milioane euro.  
Până la data de 10.10.2010  au fost depuse la Organismul Intermediar din cadrul ADR SV 
Oltenia un număr de 10  proiecte. Dintre acestea,  2 proiecte au fost respinse, 5 proiecte se 
află în evaluare cu suma de 21,1 milioane euro. Valoarea proiectelor  depuse (10) reprezintă 
101% din suma alocată.   
 
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea mai are de depus următoarele proiecte: 

  Proiect inclus în PIDU  "Prelungirea Bulevardului Tineretului de la str. Gib Mihăescu 
până la B-dul Nicolae Bălcescu".  

  Conform Hotărârii Consiliului Local nr.186/30 iunie 2010 privind aprobarea listei 
proiectelor de rezervă, finanțabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, 
se vor depune următoarele proiecte cuprinse în lista de rezervă: 

1.Reabilitare pod peste râul Olt; 
2.Pavilion multifuncțional pentru desfășurarea de activități economice și social-culturale în 
municipiul Râmnicu Vâlcea. 
3.Reabilitare și modernizare Bază de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea; 

 
 

 Au fost 3 proiecte contractate cu valoare solicitată de  peste 4 milioane de euro, 
până la data de 10.10.2010. Valoarea contractată reprezintă 10,5% din suma alocată. 

 
Aceste proiecte vizează reabilitarea infrastructurii urbane prin construirea de poduri, a unui 
pasaj denivelat, reabilitarea parcului Zăvoi, dar include şi un proiect de infrastructură socială 
care prevede extinderea şi modernizarea sistemului de supraveghere din municipiu. 
 
 
Tabel 2.6. Proiecte depuse și contractate  pe Axa 1 poli de dezvoltare urbană, 10.10.2010  

 
AXA 1- Proiecte contractate POR Regiunea SV Oltenia, poli de dezvoltare urbană, 

10.10.2010 
 

Titlu proiect Solicitant 
Valoare 
totală 
Ron 

Suma 
solicitată Ron 

Suma solicită 
euro 

Arteră de legătură între 
Strada Ştirbei Vodă şi Strada 

CL 
Râmnicu 

4.854.562,90 3.816.536,50 908.699,17 
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Morilor, inclusiv podul 
peste râul Olăneşti 

 

Vâlcea 

Extindere şi modernizare 
sistem de supraveghere 

video cu dispecerat, pe linia 
siguranţei publice şi 

prevenirea criminalităţii, la 
nivelul Municipiului 

Râmnicu Vâlcea 
 

CL 
Râmnicu 
Vâlcea 

3.403.486,19 2.638.518,45 628.218,68 

Pod peste râul Olăneşti în 
prelungirea Strada Carol I 
inclusiv legăturile cu Calea 
lui Traian şi Strada Morilor 

 

CL 
Râmnicu 
Vâlcea 

13.544.953,00 10.491.259,52 2.497.918,93 

Total  21.803.002,09 16.946.314,47 4.034.836,78 

Sursa: ADR S-V Oltenia 
 
 
La finalizarea celor  3 proiecte finanțate  prin POR Axa 1- poli de dezvoltare urbană  se va  
asigura: 

 Fluidizarea traficului din zona centrală a orașului Râmnicu Vâlcea.  Această legătură 
se va realiza printr-un pod cu trei deschideri, ce va conduce la creșterea calității 
serviciilor publice (salvare, pompieri), va reduce suprasolicitarea prin trafic a zonei 
centrale a municipiului, se vor crea condiţii optime de desfăşurare a activităţii 
operatorilor de transport din zonă, un acces mai rapid la serviciile medicale, de 
învăţământ, administrative, juridice pentru populaţia din zonă 

 Instituirea unui sistem de supraveghere video cu dispecerat, care monitorizează 30 
de zone cu risc criminogen sporit  

 Un pod (cu 3 benzi de circulație) peste râul Olăneşti la cca. 90 m distanţă amonte de 
podul existent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au rămas în evaluare 5 proiecte ce completează proiectele din PIDU Râmnicu Vâlcea 
contractabile prin POR cu un necesar de finanțare de 21,35 milioane euro. 
 
Tabel 2.7. Proiecte eligibile, ce urmează  a fi contractate pe Axa 1 poli de dezvoltare urbană 
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Sub-
domeniu 

Solicitant 
Denumire 

proiect 
Valoare totală 

(RON) 

Suma 
solicitata 

(RON) 

Suma 
solicitata 
(EURO) 

Poli de 
dezvoltare 

urbană 

Consiliul 
Local 

Râmnicu 
Vâlcea 

Modernizare 
Parc Zăvoi în 
Municipiul 

Râmnicu Vâlcea 

29.719.802,48 24.027.017,70 5.720.718,50 

  

Pasaj denivelat 
suprateran pe 

Bulevardul 
Tudor 

Vladimirescu 

38.739.206,96 30.678.787,35 7.304.473,18 

  

Lărgire pasaj 
Hervil, pasaj 

inferior pe CF, 
Piatra Olt - Podu 

Olt, km 293 + 
808 

3.541.682,00 2.592.639,00 617.295,00 

  

Prelungire B-dul 
Tineretului spre 

sud cu B-dul 
Dem Rădulescu 
de la intersecția 
cu Str. Ostroveni 

până la 
intersecția DN67 

23.612.689,37 16.314.245,11 3.884.344,07 

  

Amenajare și 
modernizare 

strada Aurelian 
Sacerdoteanu și 
strada Patriarh 

Iustinian Marina, 
Municipiul 

Râmnicu Vâlcea, 
județul Vâlcea 

22.719.964,13 16.057.746,45 3.823.272,96 

  
 

Total 118.333.344,94 89.670.435,61 21.350.103,71 

Sursa: ADR S-V Oltenia 
 
 
POR prin Axa1 pentru domeniul centre urbane în regiunea SV Oltenia a alocat 57,3 milioane 
euro pentru proiecte. Au fost depuse 11 planuri integrate de dezvoltare urbană, din care s-
au aprobat 10. Au fost depuse 51 proiecte cu o valoare de 97 milioane de euro. Suma cerută 
reprezintă 163% din suma alocată. Au fost contractate 3 proiecte (până la data de 
10.10.2010) de către Consiliul Local Târgu Jiu cu o  valoare solicitată nerambursabilă de 12,3 
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milioane euro. Suma contractată reprezintă 21,4% din alocare. Prin finanțarea celor 3 
proiecte POR axa 1, centre urbane, se vor  moderniza străzi în Municipiul Târgu-Jiu,  spații 
publice urbane, se vor instala sisteme de supraveghere pentru creșterea siguranței în școli.  
 
Tabel 2.8 . Proiecte eligibile, contractate pe Axa 1- centre urbane, 10.10.2010 

 
AXA 1- Proiecte contractate POR Regiunea SV Oltenia, centre urbane , 10.10.2010 

 

Titlu proiect Solicitant 
Valoare 
totală 
Ron 

Suma 
solicitată Ron 

Suma solicită 
euro 

Modernizare străzi în 
Municipiul Târgu-Jiu - 

etapa II/2 

CL Târgu 
Jiu 

58.922.423,96 46.729.615,38 11.126.098,90 

Creare şi modernizare 
spaţii publice urbane 
zona adiacentă străzii 

Bicaz, Municipiul Târgu- 
Jiu 

CL Târgu 
Jiu 

8.806.420,16 4.691.315,86 1.116.979,97 

Sistem de supraveghere 
pentru creşterea 
siguranţei în şcoli 

CL Târgu 
Jiu 

474.350,46 374.889,88 89.259,50 

 TOTAL 68.203.194,58 51.795.821,12 12.332.338,37 

 

Sursa: ADR S-V Oltenia 
 
 

Tabel 2.9. Situația contractelor pe DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană 
 

 
 

                       Sursa: ADR Oltenia, situația implementării POR 10.10.2010 
 
 
La nivelul Axei 1 pe domeniul Centre urbane (orașe cu peste 10.000 locuitori) se află în etapa 
de precontractare  și vor fi contractate următoarele proiectele : 
 



Agentia pentru  Dezvoltare Regională  

Sud-Vest Oltenia 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 163 

 

Tabel 2.10. Situația  proiectelor în precontractare axa 1- centre urbane, la data de 
10.10.2010  
 

Sub-
domeniu 

Solicitant 
Denumire 

proiect 
Valoare totală 

(RON) 
Suma solicitata 

(RON) 

Suma 
solicitata 
(EURO) 

Centre 
urbane  

Primăria 
Drobeta 

Turnu 
Severin 

Reabilitare  și 
modernizare 
parte carosabilă 
și trotuare din 
municipiul 
Drobeta Turnu 
Severin, Sector 
1 

32.258.918,99 25.451.304,00 6.059.834,29 

  

Reabilitare  și 
modernizare 
parte carosabilă 
și trotuare din 
municipiul 
Drobeta Turnu 
Severin, Sector 
2 

24.196.001,80 18.861.125,08 4.490.744,07 

  

Reabilitare 
rețele străzi 
urbane sector 
3- Drobeta 
Turnu Severin 

13.373.284,03 10.581.929,48 2.519.507,02 

  

Reabilitare 
rețele străzi 
urbane sector 
4- Drobeta 
Turnu Severin 

9.368.710,79 7.690.462,78 1.831.062,57 

  

Reabilitare 
rețele străzi 
urbane sector 
5- Drobeta 
Turnu Severin 

22.519.991,83 17.915.083,06 4.265.495,97 

  

Reabilitare și 
modernizare 
rețele de străzi 
urbane în 
Municipiul 
Drobeta Turnu 
Severin 

28.056.947,50 22.093.059,00 5.260.252,14 

  
Siguranță și 
securitate 

3.497.968,16 2.860.079,05 680.971,20 
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socială în 
Municipiul 
Drobeta Turnu 
Severin prin 
sisteme de 
supraveghere 
video 

 

Consiliul 
Local 

Slatina 

Reabilitare 
Centru Istoric, 
Străzile Lipscani 
și Mihail 
Eminescu 

16.315.659,10 12.420.959,85 2.957.371,39 

  

Sistem de 
supraveghere 
video Centru 
Istoric și zone 
principale de 
interes Public și 
Social 

1.489.416,75 955.802,05 227.571,92 

  

Reabilitare 
spații verzi, alei 
de acces rutier 
și pietonal și 
mobilier urban 
adiacent 
străzilor Sergent 
Major 
Dorobanțu 
Constantin, 
Basarabilor, 
Centura 
Basarabilor și 
Arcului 

14.183.983,00 11.227.903,50 2.673.310,36 

  

Reabilitare 
spatii verzi, alei 
de acces rutier 
si pietonal si 
mobilier urban 
str.Tunari, Ec. 
Teodoroiu, 
Artileriei și 
A.I.Cuza 
(Sistematizare 
pe verticală 
Cartier Tunari 
străzile Tunari, 

15.791.191,71 12.584.656,28 2.996.346,73 
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Ecaterina 
Teodoroiu, 
Artileriei, 
A.I.Cuza)  

  

Reabilitare 
spații verzi, alei 
de acces rutier 
și pietonal, a 
mobilierului 
urban-zona 
străzii Cornisei-
Spital 

3.352.444,83 2.584.796,82 615.427,81 

  

Reabilitare 
spații verzi, alei 
de acces rutier 
și pietonal, 
mobilier urban 
str. Cireașov, 
Prelungirea 
Tunari, A.I.Cuza 
(Sistematizare  
pe verticală 
Cartier cuprins 
între S.C. 
Minatex, str. 
Crișan și S.C. 
Comprem)  

13.527.838,15 10.795.731,96 2.570.412,37 

  
Amenajare zona 
Nicolae Iorga 

10.248.925,18 7.838.845,73 1.866.391,84 

  

Reabilitare 
spații verzi, alei 
de acces rutier 
și pietonal,a 
mobilierului 
urban-zona 
străzilor Arcului, 
Mînăstirii, C-tin 
Brancoveanu 
(Sistematizare  
pe verticală 
Cartier Arcului, 
străzile 
Manastirii, C-tin 
Brancoveanu 

4.212.405,92 3.264.567,53 777.277,98 

  
Reabilitare 
spații verzi, alei 

5.846.507,28 4.528.005,27 1.078.096,49 
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de acces rutier 
și pietonal, 
mobilier urban 
adiacent str. 
Unirii, 
Libertății,Crișan 
(Sistematizare  
pe verticală 
Cartier Unirii, 
str Libertătii, 
str. Crisan)  

  

Reabilitare 
ansamblu străzi 
zona Strehareti 
și Nicolae 
Bălcescu) 

15.933.955,48 12.890.189,23 3.069.092,67 

  

Reabilitare 
ansamblu străzi 
str. Basarabilor, 
Banului, 
Mânăstirii, 
Milcovului, 
Poenii, Cuza 
Voda, 
(Reabilitare inel 
secundar str. 
Basarabilor- str. 
Banului- str. 
Cuza Voda- str 
Poenii), 

20.861.796,30 16.935.513,34 4.032.265,08 

  

Reabilitare 
străzi zona 
Colegiului 
Agricol Carol I și 
reabilitare zona 
Colegiului 
National Agricol 
I-Mânăstirea 
Strehareti 
(Reabilitare 
străzi Colegiul 
Agricol Carol I) 

5.074.037,92 3.247.354,59 773.179,66 

  
Reabilitare zona 
prin amenajare 
pod Sărăcești 

5.364.031,82 4.238.286,91 1.009.115,93 
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UAT 
Municipiul 
Drăgășani 

Modernizarea 
spațiilor publice 
urbane in 
Drăgășani 

16.252.445,02 13.408.515,48 3.192.503,69 

  

Dezvoltarea și 
modernizarea 
iluminatului 
public și 
spațiilor verzi în 
Drăgășani 

7.708.706,01 6.360.003,81 1.514.286,62 

  

Reabilitarea 
Muzeului viei și 
vinului, 
monument 
istoric în 
Municipiul 
Drăgășani 

5.408.684,23 4.462.591,15 1.062.521,70 

  

Modernizarea 
infrastructurii 
fizice a 
serviciilor 
sociale in 
Municipiul  
Drăgășani 

3.492.536,56 2.776.718,44 661.123,44 

           

 

Consiliul 
Local 

Băilești 

Modernizarea 
străzilor, 
trotuarelor si 
înființarea de 
parcări auto în 
Municipiul 
Băilești 

34.079.139,00 28.041.653,36 6.676.584,13 

  

Modernizare și 
extindere Parcul 
Tineretului în 
Municipiul 
Băilești, județul 
Dolj 

4.183.778,00 3.445.464,40 820.348,67 

  

Sistem de 
supraveghere 
urban în 
Municipiul 
Băilești, județul 
Dolj 

1.252.466,07 1.026.414,76 244.384,47 

 
UAT Târgu 

Jiu 
Modernizare 
străzi în 

23.467.431,89 19.202.313,45 4.571.979,39 



Agentia pentru  Dezvoltare Regională  

Sud-Vest Oltenia 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 168 

 

Municipiul 
Târgu Jiu Etapa 
II/1 (în cadrul 
unui proiect 
integrat) 

  

Modernizare 
străzi în 
Municipiul 
Târgu Jiu Etapa 
II/2 (în cadrul 
unui proiect 
integrat) 

61.930.454,81 50.999.297,02 12.142.689,77 

  

Creare și 
modernizare 
spații publice 
urbane zona 
adiacentă străzii 
Bicaz, 
Municipiul 
Târgu Jiu 

8.164.549,54 4.581.242,26 1.090.771,97 

  

Sistem de 
supraveghere 
pentru 
creșterea  
siguranței (în 
școli) 

449.728,00 370.364,24 88.181,96 

 
Consiliul 
Local 
Rovinari 

Amenajare zona 
centrală 
pietonală în 
orașul Rovinari, 
județ Gorj 

4.359.912,50 3.502.849,29 834.011,74 

  

Extinderea 
sistemului de 
supraveghere 
video 

579.083,75 447.414,10 106.527,17 

 
Consiliul 

Local 
Motru 

Modernizare 
rețele stradale 
zona T-uri 

3.344.725,68 2.757.500,00 656.547,62 

  

Modernizare 
rețele stradale 
zona L-uri+M-
uri 

3.831.441,26 3.158.981,00 752.138,33 

  

Modernizare 
rețele stradale 
zona Aleea 
Muncii bl. B1G-

2.737.992,92 2.257.560,00 537.514,29 
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B2G-J2-J5 (zona 
H-uri) 

  

Centru de 
asistență pentru 
persoane aflate 
în dificultate-
reabilitare 
cămin social 

2.293.916,91 1.891.520,00 450.361,90 

  

Sistem de 
supraveghere 
video a orașului 
Motru 

1.626.016,50 1.340.493,00 319.165,00 

 

Consiliul 
Local Balș 

Reabilitarea și 
reamenajarea 
cartierului 
„Orașul Nou” 
din localitatea 
Balș, județul Olt 

19.689.140,00 15.250.000,00 3.630.952,38 

  

Montat camere 
de luat vederi în 
cartierul 
„Orașul Nou” 
din localitatea 
Balș, județul Olt 

869.561,27 528.188,40 125.759,14 

  

Modernizarea 
străzii Mainești, 
orașul Balș, 
județul Olt 

1.954.464,33 1.590.696,80 378.737,33 

  

Modernizarea 
străzii Teiș, 
orașul Balș, 
județul Olt 

3.573.261,49 2.928.851,28 697.345,54 

  

Modernizarea 
străzii Mihai 
Viteazul, orașul 
Bals, județul Olt 

3.828.044,36 3.143.708,97 748.502,14 

 

Consiliul 
Local 
Filiași 

Modernizarea 
străzilor, 
trotuarelor și 
înființarea de 
parcări auto în 
orașul Filiași 
Județ Dolj 

12.839.023,00 10.573.313,10 2.517.455,50 

  
Sistem de 
supraveghere 
urban în orașul 

366.258,35 301.720,44 71.838,20 
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Filiași, Județ 
Dolj 

 

Consiliul 
Local 
Dăbuleni 

Modernizarea 
căilor pietonale, 
amenajarea 
unor parcări și 
amenajarea 
unei zone verzi 
în orașul 
Dăbuleni, 
Județul Dolj 

7.680.950,08 6.245.903 1.487.119,74 

  

Realizarea unui 
sistem de 
supraveghere în 
orașul Dăbuleni, 
Județul Dolj 

773.460,00 613.142,02 145.986,20 

   502.211.188,07 400.172.075,28 95.279.065,52 

 Sursa: ADR SV Oltenia 
 
 
 
Poli de creștere – finanțări din alte surse 
 
Conform clasificărilor centrelor urbane din România din cadrul Conceptului strategic de 
dezvoltare teritorială România 2007-2030 (CSTR) municipiul Craiova este definit ca Pol 
naţional OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) şi potenţial metropolitan MEGA.  Această 
încadrare se traduce prin faptul că municipiul Craiova este un centru reprezentativ la nivel 
naţional, care poate dezvolta servicii terţiare de nivel metropolitan, cu un nivel economic 
ridicat, centre culturale şi universitare cu identitate recunoscută, sedii ale unor instituţii 
teritoriale cu rol regional şi arie de influenţă extinsă. Din punct de vedere al funcţiilor urbane 
şi al potenţialului de dezvoltare, Craiova este similară unor oraşe ca: Braşov, Cluj-Napoca, 
Iaşi, Galaţi. Ca urmare a  problemelor cheie identificate s-au stabilit direcțiile  generale de 
dezvoltare ale polului de creștere Craiova,  pe baza analizei disfuncționalităţilor şi nevoilor 
aferente fiecărui domeniu identificat, cât și sursele de finanțare.   
 
Investiții  pentru a rezolva disfuncţionalităţi şi probleme în rețeaua de străzi a polului de 
creștere Craiova. Plecând de la nevoi în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii rutiere în 
cadrul polului de creștere Craiova, s-a propus investiția de  reabilitare de străzi cu grad mare 
de uzură care asigură legătura polului cu principalele artere rutiere naţionale şi europene; 
fluidizarea traficului în zona centrală a orașului; asigurarea unei infrastructuri de transport în 
comun care să conducă la creșterea mobilității forței de muncă, către cele două platforme 
industriale ale polului de creștere. Această necesitate a fost identificată și de Fabrica Ford 
care a solicitat Primăriei Municipiului Craiova îmbunătățirea serviciilor de transport în comun 
cu tramvaiul şi autobuzul cât şi mutarea şi construirea unor staţii de tramvai şi autobuz care 
să faciliteze şi să asigure accesul angajaţilor către fabrică. În acest sens s-au alocat și s-au 
realizat cu sursele de finanțare de la bugetul local completate cu credite bancare,  
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următoarele investiții: 3,4 milioane euro pentru reabilitare și modernizare sistem rutier, 
reparații curente și întreținere străzi anul 2008, valoare 28,73 milioane lei, reparații curente 
și întreținere străzi anul 2009, valoare 16,26 milioane lei. Lucrările totale au însumat 
aproximativ 14,11 milioane euro115. 
 
Investiții  pentru infrastructura de transport aerian. Principiile de dezvoltare spațială 
durabilă prevăd asigurarea unor condiții de accesibilitate mai echilibrate. Mobilitatea și 
accesibilitatea sunt elemente esențiale care pot constitui baza dezvoltării economice într-un 
oraș, județ  și la nivel intra și inter-regional. Crearea și dezvoltarea infrastructurii aeriene 
(aeroportul Craiova) vor constitui puncte-cheie pentru crearea unui circuit pentru comerț și 
servicii conexe la nivelul regiunii. Conectarea  la obiective moderne de infrastructură va 
conduce la creşterea accesibilității, creșterea oportunităţilor de dezvoltare a afacerilor dar va 
duce și la îmbunătăţirea calității, eficienţei şi vitezei serviciilor de transport, la creşterea 
volumului de marfă şi pasageri în condiţii de protecţie a mediului. Noua structură a 
aeroportului propusă va deține un loc central în completarea și funcționalizarea sistemului 
intermodal la nivelul județului Dolj și a legăturilor interregionale. Autoritățile publice din 
județul Dolj vor acționa pentru integrarea aeroportului în rețeaua națională și regională de 
transport intermodal. Importanţa unei noi infrastructuri aeriene în județul Dolj este majoră, 
având potențialul de a genera o dezvoltare susţinută şi complexă pe termen lung. Consiliul 
Județean Dolj investeşte, din fondurile proprii şi din fondurile de la bugetul de stat 2 
milioane de euro pentru lucrările de modernizare a Aeroportului din Craiova. Fondurile 
provin de la Consiliul Județean Dolj, urmând ca pentru modernizarea pistei aeroportului să 
se acceseze DMI 2.4 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian din 
Programul Operaţional Sectorial Transport. Prin modernizare, aeroportul va beneficia de o 
zonă de primire şi spaţiu de aşteptare generoase, de facilităţi pentru alimentaţie şi de un 
birou de schimb valutar. După începerea lucrărilor, aeroportul va da în funcţiune şi sistemul 
de ghidare a avioanelor (ILS - Instrument Landing System), în valoare de un milion de euro. 
Oficialii judeţului au declarat că zona aeroportului ar putea fi cea mai productivă economic 
din Craiova după implementarea masterplanului realizat de firma Halcrow. Se vor construi 
hoteluri, zonă de agrement, spaţii cargo, investiţii care se pot ridica la 500 de milioane de 
euro. Această investiție privind reabilitarea aeroportului este prevăzută și în Planul Strategic 
de Dezvoltare al Companiei FORD elaborat pe perioada 2009 -2013, companie interesată să 
beneficieze de servicii specifice transportului aerian de mărfuri. 
Investiții  pentru extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, 
colectare, reciclare şi depozitarea deşeurilor cât şi a iluminatului public. În orașul Craiova s-
a alocat și utilizat suma de 4,98 milioane euro pentru canalizare menajeră, reabilitare sistem 
iluminat, alimentare cu apă. Investițiile  s-au  finalizat116 cu bani de la bugetele locale, credite 
bancare. În cadrul lucrărilor s-au înlocuit conducte de distribuție a apei potabile, 
branșamente, extinderi de rețele de canalizare.  
 
Energie termică. În vederea îmbunătățirii gradului de asigurare al confortului termic la 
consumatorii urbani s-au executat lucrări de reparații rețele termice117, înlocuindu-se 12.040 

                                           
115 ANEXA II.2.1., Tabel II.2.1., II.2.2. 
116 ANEXA II.2.1. , Tabel II.2.3. 
117 ANEXA II.2.1., Tabel II.2.4. 
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ml țeavă neagră şi zincată, la rețelele termice aferente PT şi CT, valoarea lucrărilor fiind de 
aproximativ 1.736.710 lei (0, 4 milioane  euro). 
 
Investiții  pentru cultură, recreere, religie  - servicii recreative și sportive118.Valoarea 
investițiilor s-a ridicat la 7,14 milioane euro, surse finanțare : buget local, lucrările au constat 
în refacerea și modernizarea sălii  Polivalente, amenajarea ștrandului din Parcul Lunca Jiului, 
grădina Teatrului Național. 
 
Investiții pentru extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei potabile și 
canalizare pentru apă uzată119. „Reabilitarea reţelelor de canalizare şi apă potabilă şi 
furnizarea serviciilor de epurare a apelor uzate pentru protecţia Fluviului Dunărea în 
Municipiul Craiova, România" este un   proiect derulat prin ISPA, cu o  valoare totală de 
70.378.000 EURO. Prin proiect se  propune reabilitarea şi construcţia unei  staţii de epurare 
în municipiul Craiova (având o valoare nerambursabilă de 26 milioane euro ). 
 
Investiții pentru realizarea structurilor de afaceri120. Construirea Centrului  Expozițional 
Transfrontalier, printr-un proiect în cadrul Programului PHARE CBC 2005, în valoare totală 
de 2.528.873,00 lei  având ca parteneri şi asociați: Primăria Municipiului Craiova – România, 
Camerele de Comerț şi Industrie din Vidin, Vratsa, Montana şi Pleven – Bulgaria, Camerele 
de Comerț şi Industrie din Mehedinți, Olt, Teleorman – România, Primăria Dimovo – 
Bulgaria, Primăria Novo Selo – Bulgaria şi Asociația Oamenilor de Afaceri din județul Dolj – 
AOD România.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poli de dezvoltare urbană – Finanțări din alte surse 
 
Municipiul Râmnicu Vâlcea, capitala județului Vâlcea, situat în zona de nord a Olteniei, la 
poalele Carpaților Meridionali, a devenit un pol de dezvoltare urbană cu tradiție în turismul 
balnear. Fondurile atrase din diverse surse de finanțare, rezolvă o parte din problemele 
identificate la nivelul orașului. În acest sens municipalitatea orașului Râmnicu Vâlcea și-a 
asumat un program investițional care a condus la dezvoltarea regională prin crearea de noi 
locuri de muncă. Cu ajutorul surselor de finanțare de la bugetul local121, credite bancare, s-

                                           
118 ANEXA II.2.1., Tabel II.2.5.  
119 Sursa: Plan integrat de dezvoltare urbană-pol de creștere  Craiova 
120 Lista de proiecte prioritare finanțate din toate sursele pentru Craiova pol de creștere  
121 ANEXA II.2.1. , Tabel II.2.6. 
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au realizat importante investiții în polul de dezvoltare urbană Râmnicu Vâlcea. S-au 
promovat proiecte finanțate și din alte surse, astfel: 

 Managementul Integrat al Deşeurilor Municipale în Râmnicu Vâlcea. Proiectul a fost 
realizat în parteneriat cu Agenţia Germană de Colaborare Tehnică (GTZ) în cadrul 
unui program bilateral între Guvernul României şi Guvernul Germaniei. Uniunea 
Europeană a aprobat prin programul ISPA asistența financiară nerambursabilă în 
sumă de 11,04 milioane euro. 

 Reabilitarea  sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor 
de tratare a apelor reziduale în Râmnicu Vâlcea, din care fonduri ISPA: 23,6 milioane 
euro 

 Amenajarea și modernizarea grădinii zoologice Râmnicu Vâlcea, în cadrul 
Programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărie a apelor / programul – 
„Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii 
standardelor necesare autorizării grădinilor ecologice”, valoare 1,6 milioane euro. 

 
Consiliul Județean Vâlcea a accesat un portofoliu lărgit de proiecte care vor conduce la 
dezvoltarea urbană a orașului. 
 
 
Tabel 2.11. Investiții în Râmnicu Vâlcea prin diverse programe  

Investiții finanțate din programe complementare POR 122 

Tipul investiției Cost euro Program 

Proiect "Extinderea sistemului de 
alimentare cu apă Râmnicu Vâlcea - 
Drăgăşani" 

1,3 milioane euro 

Programul de Cooperare 
Danez - Român în 
domeiul protecţiei 
mediului 
 

Servicii publice din județul Vâlcea-
parteneriat pentru o misiune comună 

1,3 milioane euro 

Mecanismul Financiar al 
spatiului Economic  
European , CJ Vâlcea și 
16 servicii publice 
deconcentrate 

Asistență și instruire pentru actorii 
români implicați în procesul de 
dezvoltare în domeniile : 
1. planificare pentru dezvoltarea zonelor 
industriale 

2. utilizarea eficientă a fondurilor 
structurale 

0,08 milioane euro 

Programul de cooperare 
între Flandra și România 
, aplicant CJ Vâlcea , 
Asociația parcurilor 
Industriale Tehnologice 
și Stiințifice și 
Incubatoarelor de afaceri 
din România ( APITSIAR) 

Total 2,68 milioane euro  

Sursa: Consiliul Județean Vâlcea 
 
 

                                           
122 Date furnizate de CJ Vâlcea, situația proiectelor în implementare la 31.08.2010 
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Centre urbane – Finanțări din alte surse 
 
 
Târgu-Jiu 
 
În cadrul bilanțului făcut pentru anul 2009, Departamentul Investiții în cadrul Primăriei Târgu 
Jiu raporta: valoarea alocată a obiectivelor de investiţii a fost de 38.505.000 lei, fiind 
constituită din fonduri de la bugetul local şi fonduri provenite din alte surse (transferuri de la 
bugetul de stat). Amintim din cele mai importante123,124: 
 

Alimentare cu apă 

 

 
Extindere front captare apă şi distribuţie în 
zonele periurbane Preajba şi Polata - Valoarea 
lucrărilor executate în acest an în cadrul 
obiectivului „Extindere şi modernizare 
alimentare cu apă în municipiul Târgu-Jiu” este 
de 270.561,87 lei. 

 
Reţea distribuţie gaze naturale 
 

 
Pentru construcţiile de locuinţe noi a fost 
necesară executarea unor extinderi de reţele de 
gaze prin cofinanţare cu deţinătorul DISTRIGAZ 
SUD. Valoarea lucrărilor este de 127.180,06 lei 
 

Extindere reţele electrice 
 

În vederea asigurării utilităţilor pentru 
construcţiile noi de locuinţe din diverse zone cu 
potenţial mare de dezvoltare urbanistică, 
pentru alimentarea cu energie electrică s-au 
realizat extinderi în valoare de 312.970 lei. 
 

Infrastructură mediu 
 

S-au executat lucrări de reabilitare a canalizării 
menajere şi lucrări de modernizare a centrului 
civic al municipiului Târgu-Jiu. 
 

Canalizare 
 

Având în vedere funcţionarea defectuoasă a 
canalizării menajere în zona de sud s-au 
executat în cadrul obiectivului „Reabilitare 
canalizare menajeră cartier Plopilor” 1000 ml de 
înlocuire canal menajer din ţevi PVC DN 200 şi 
300 mm în valoare de 300.000,00 lei. 
 

Modernizare urbană, peisagistică, 
pietonală şi arhitecturală a zonei centrale 

S-a realizat modernizarea tronsonului str. 
Confederaţie – zona Reifeissen Bank – str. 

                                           
123 ANEXA II.2.1., Tabel II.2.7. 
124 Raportul primarului pentru anul 2009, Primăria Târgu Jiu 
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 Tudor Vladimirescu – zona CEC – zona Victoria 
până la strada Eroilor. Astfel, s-au executat 
lucrări de 4.577.000,51 lei. 
 

Sensuri giratorii 
 

În vederea realizării sensurilor giratorii pentru 
fluidizarea traficului, s-au executat devieri de 
reţele electrice în valoarea totală este de 
5.009,89 lei. 
 

Proiecte 
 

În cadrul Programului naţional de îmbunătăţire 
a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi 
în localităţi, derulat prin Administraţia Fondului 
de Mediu, au fost depuse 2 proiecte cu o 
valoare de 2,31 milioane lei: 

- Realizare parc Insuliţa râului Jiu  
- Realizare parc zona Tuşnad  

 

 
 
 
Slatina 
 
 
Conform clasificărilor centrelor urbane din România din cadrul Conceptului strategic de 
dezvoltare teritorială România 2007-2030 (CSTR) municipiul Slatina este definit ca pol 
regional OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arie Funcţională Urbană 
(în termeni generali acest lucru se referă la zonele de deplasare către locul de muncă, în 
cadrul cărora are loc naveta lucrătorilor către locurile de muncă din centrul urban; în acest 
cadru aria funcţională Slatina ar cuprinde comunele adiacente, putându-se extinde până la 
limitele administrative ale judeţului Olt (dacă infrastructura o va permite). Din punct de 
vedere al funcţiilor urbane şi al potenţialului de dezvoltare, Slatina este similară unor oraşe 
ca: Râmnicu Vâlcea, Drobeta Turnu Severin, Târgu-Jiu. 
 
Din punctul de vedere al poziţiei geografice, Slatina se află, ca şi Craiova, pe una dintre liniile 
de forţă ale dezvoltării reţelei de localităţi, respectiv pe Axa Sud, beneficiind de o 
conectivitate bună cu restul localităţilor. 
 
Competiţia urbană la nivel regional plasează Slatina în concurenţă cu Craiova, Drobeta Turnu 
Severin sau Târgu Jiu. Pentru ca Slatina să devină o alternativă la oraşele mari aflate în 
apropiere, trebuie să-şi definească o identitate funcţională proprie. Actualmente, identitatea 
creată şi păstrată pentru Slatina este aceea de „oraşul aluminiului”. 
 
Primăria Slatina în anul 2009 a cheltuit pentru transformarea orașului, suma de 44.478.040 
lei de la bugetul local Slatina, 1.418.830 lei fond rulment investiții, și 9.307.392 lei transferuri 
buget stat. 
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Amintim câteva din cele mai importante investiții derulate cu banii de la bugetele locale 
pentru transformarea urbană a orașului 125,126. 
 

Alimentare cu apă 
 

În perioada 2004-2008 la nivelul orașului Slatina, s-au 
modernizat din bugetul local  peste 14 km de rețea de 
apă, punându-se accent pe schimbarea în întregime a 
rețelelor din zonele aglomerate ale orașului dar și pe 
îmbunătățirea calității apei în întreg municipiul. În 
2009,  s-a realizat o rețea de apă reabilitată de 3962 
ml. 
 

Canalizare 
 

În perioada 2004-2008 rețeaua de canalizare a fost 
modernizată pe o distanță de 16,6 km, rețea menajeră 
și pluvială. În anul 2009, s-au reabilitat 2687 ml de 
rețea de canalizare de ape pluviale . 
 

Investiții pentru a rezolva 
disfuncţionalităţi si probleme în 
rețeaua de străzi a centrului 
urban Slatina 

 

Au fost modernizate peste 46 străzi așa cum reiese din 
raportul primarului 2004-2008. În anul 2009, 
modernizarea de străzi și trotuare s-a estimat la suma 
de 19.860.650 lei. 
 

Modernizare urbană, peisagistică, 
pietonală şi arhitecturală a zonei 
centrale 
 

Construirea fântânii arteziene de la Palatul de Justiție, 
cartier  Steaua, fântâna plutitoare. 
Amenajare Centru Civic și Expo Parc, finalizate în anul 
2009 cu valoare de 3.544.159 lei. 
Amenajare Parc Victoria, etapa a II, cu valoare de 
852.015 lei. 

 
 
 
 
Drobeta Turnu Severin 
 
 

Port la malul Dunării, capitala județului Mehedinți, are nevoie de investiții majore pentru 
sporirea potențialului de dezvoltare urbană, beneficiind de o poziționare geografică bună și 
de o conectivitate bună cu restul localităților (situat pe E70). 

 
Amintim câteva din cele mai importante investiții derulate cu banii de la bugetele locale127 
pentru transformarea urbană a orașului. 

                                           
125 ANEXA II.2.1. , Tabel II.2.8. 
126 Sursa: raportul primarului Slatina 2008-2009 
127 ANEXA II.2.1. , Tabel II.2.9. 



Agentia pentru  Dezvoltare Regională  

Sud-Vest Oltenia 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 177 

 

 

Investiții pentru a rezolva disfuncţionalităţi 
si probleme în rețeaua de străzi a centrului 
urban Drobeta Turnu Severin  
 

La nivelul anului 2009, din bugetul local al 
Primăriei Drobeta Turnu Severin au fost 
prevăzute fonduri de 3.000 lei pentru 
extindere și reabilitare străzi orășenești.  
 

Reabilitarea, extinderea, modernizarea 
rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare128 
 

Surse: bugetul local. 
 Pe rețeaua de distribuție: 

- au fost executate lucrări de 
reabilitare pe străzi în proporție de 
80% 

- au fost executate lucrări de 
reabilitare zone blocuri - 80% 

 

Modernizare urbană, peisagistică, pietonală 
şi arhitecturală a zonei centrale 

 

Surse: bugetul local. 
Au fost amenajate zone verzi pe străzi noi și 
reabilitate. 

- Reabilitare parcări și alei zona 
centrală și periferică în valoare de 
4.050.000 lei 

- Reabilitare parcuri (Lozan, Popa 
Șapcă) 

- Nocturnă stadion municipal 
- Realizare fântână arteziană în zona 

Splai Mihai Viteazu. 
 

Proiecte finanțate din alte surse: Programe 
de vecinătate România -Bulgaria, România – 
Serbia129  

 

Beneficiari eligibili din județul Mehedinți au 
contractat prin acest program un număr de 6 
proiecte în valoare totală de 996.431  euro 
prin care se propun activități de înființare 
centre turistice, creare de zone de agrement, 
modalități de dezvoltare a afacerilor.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
128 Raportul primarului 2009, Drobeta  Turnu Severin 
129 ANEXA II.2.1., Tabel II.2.10. 
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Concluzii 
 
 
Alocarea la nivel național pe AXA 1 POR este de 1.391,17 mil euro (FEDR și contribuție 
națională). Contractarea la nivel național este de 20,63% din alocarea totală a Axei 1. 
Valoarea finanțării nerambursabile a proiectelor contractate130, pe această axa, la nivel 
național la 01.11.2010 este de 286,93 milioane euro.  
Gradul de contractare pe AXA 1 în Regiunea SV Oltenia, la nivelul datei de 1.11.2010 este de 
10,6 %. Valoarea finanțării nerambursabile a proiectelor contractate la nivelul datei de 
1.11.2010 în regiune  este de 30,6 milioane euro (FEDR și bugetul național), în cadrul a 12 
proiecte. 
Dacă analizăm raportul de contractare dintre nivelul regional și național observăm că 
regiunea se situează per ansamblu bine, în contextul proiectelor contractate și în celelalte 
regiuni. La momentul actual putem spune că impactul implementării proiectelor din punct 
de vedere economic și social este foarte mic având în vedere faptul că implementarea 
proiectelor este la început. 
Finalizarea implementării proiectelor va asigura o creștere a gradului de modernizare a 
infrastructurilor orășenești, fluența traficului, a gradului de siguranță a cetățenilor și 
îmbunătățirea condițiilor de mediu.  
 
Poli de creștere 
La finalizarea celor 2 proiecte contractate până în prezent se vor realiza: construirea unui 
pasaj subteran în vederea decongestionării traficului rutier din zona metropolitan Craiova, 
reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord Vest a polului de creștere Craiova în 
vederea fluidizării traficului. 
 
Poli de dezvoltare urbană 
La finalizarea celor  3 proiecte finanțate  prin POR Axa 1- poli de dezvoltare urbană  se va  
asigura: 

 Fluidizarea traficului din zona centrală a orașului Râmnicu Vâlcea.  Această legătură 
se va realiza printr-un pod cu trei deschideri, ce va conduce la creșterea calității 
serviciilor publice (salvare, pompieri), va reduce suprasolicitarea prin trafic a zonei 
centrale a municipiului, se vor crea condiţii optime de desfăşurare a activităţii 
operatorilor de transport din zonă, un acces mai rapid la serviciile medicale, de 
învăţământ, administrative, juridice pentru populaţia din zonă 

                                           
130 CM POR, 10-11 noiembrie 2010 
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 Instituirea unui sistem de supraveghere video cu dispecerat, care monitorizează 30 
de zone cu risc criminogen sporit.  

 Un pod (cu 3 benzi de circulație) peste râul Olăneşti la cca. 90 m distanţă amonte de 
podul existent. 

 
 
Centre  urbane 
Prin finanțarea celor 3 proiecte POR axa 1, centre urbane, se vor  moderniza străzi în 
Municipiul Târgu-Jiu,  spații publice urbane, se vor instala sisteme de supraveghere pentru 
creșterea siguranței în școli. 
 
 
2.2. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport în regiunea Sud-Vest Oltenia 
 
 
Pe termen mediu și lung Regiunea S-V Oltenia trebuie să canalizeze o parte majoră a 
investiţiilor pentru asigurarea infrastructurii de bază, care va genera dezvoltare în toate 
sectoarele importante, începând de la transport, cu răsfrângere directă asupra mediului de 
afaceri, a zonelor slab dezvoltate rurale și a capitalului uman. Modernizarea drumurilor, 
crearea și dezvoltarea infrastructurii aeriene, portuare vor constitui puncte-cheie pentru 
crearea unui circuit pentru comerț și servicii conexe. Pentru a funcționa în parametrii 
sistemului european de accesibilitate fizică, regiunea trebuie să valorifice funcțional 
coridoarele de transport pan-europene prin consolidarea accesibilității în primul rând la nivel 
intra-județean și apoi intra-regional și trans-național. 

        
Regiunea131 SV Oltenia are o infrastructură de transport relativ bine dezvoltată, teritoriul 
regiunii fiind traversat de trei drumuri europene E70 (Timişoara – Orşova - Tr. Severin – 
Filiaşi – Craiova – Caracal – Roşiori – Alexandria – Bucureşti - Giurgiu),   E79 (Oradea – Deva - 
Târgu Jiu – Filiaşi – Craiova - Calafat), E81 (Satu Mare – Cluj – Sebeş – Sibiu - Rm Vâlcea - 
Piteşti) şi un drum european secundar E574 (Craiova – Slatina - Pitești – Câmpulung – Braşov 
- Bacău) şi de trei din axele prioritare TEN-T: axa prioritară 7 rutieră ( fostul coridor IV pan-
european), axa prioritară 18 fluviul Dunărea (fostul coridor VII pan-european), axa prioritară 
22 (feroviară). 
 

       
Sursa:  PNDR 2007-2013 

                                           
131 PDR Regiunea SV Oltenia 2007-2013 
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Intervenția POR la infrastructura de transport  
 
Intervenția POR pe acest domeniu  se realizează în Regiunea SV Oltenia  cu o alocare de 
120,37 milioane euro (FEDR și bugetul național) prin: Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea 
infrastructurii regionale şi locale de transport, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv 
construirea/reabilitarea şoselelor de centură. Obiectivul acestui domeniu major de 
intervenţie, îl constituie  reabilitarea şi modernizarea străzilor urbane, precum şi construirea, 
reabilitarea şi modernizarea şoselelor de centură (cu statut de drum judeţean şi/sau urban) 
ce vor contribui la fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea 
blocajelor rutiere şi traversarea localităţilor în condiţii de siguranţă132. 
Conectarea drumurilor județene la reţeaua drumurilor naţionale şi la reţeaua TEN prevăzută 
a se realiza prin POR, are implicaţii asupra dezvoltării regionale, atrăgând în circuitul 
economic zone cu o dezvoltare structurală deficitară. Aceste reţele de drumuri vor contribui, 
pe termen mediu, la creşterea fluxurilor de capital, a mobilităţii forţei de muncă, a 
accesibilităţii spre şi în interiorul ţării, determinând o dezvoltare durabilă a acesteia şi 
evident, crearea de noi oportunităţi de muncă, inclusiv în zonele rurale. 
  
Una din prioritățile de dezvoltare regională (Prioritatea regională nr 2, Măsura 2.1 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport, inclusiv cea transfrontalieră ) stipulate în Planul 
de Dezvoltare Regională a Regiunii Sud-Vest Oltenia 2007-2013 vizează reducerea deficitului 
infrastructurii, urmărind îmbunătățirea competitivității sistemului regional cât şi a calității 
vieții în regiune. Intervenția va contribui la: îmbunătățirea infrastructurii de transport 
(drumuri, aeroporturi, porturi, căi ferate). Această prioritate de dezvoltare din PDR  este 
corelată cu intervenția POR prin Axa prioritară 2.  
Până la 10.10.2010, pe acest domeniu de intervenție în regiunea SV Oltenia s-au depus 49 
cereri de finanţare, 16 proiecte au fost respinse sau retrase de solicitant, asistența financiară 
pentru cele 33 proiecte rămase în evaluare fiind de 275, 7 milioane euro, 16 proiecte au fost 
contractate cu o valoare solicitată de 118,6 milioane euro. Gradul de contractare este de 
98,5%. Prin implementarea celor 16 contracte de finanţare semnate urmează a se realiza: 
55,59 km de drumuri județene modernizate; 269,73 km de drumuri județene reabilitate; 
18,9 km de șosea de centură construite; 1 pod construit; 2 poduri reabilitate; 1.245 nr. de 
locuri de muncă  nou create; 51.175 mp de trotuare reabilitate; 2500 de locuri de parcare. 
 
 

                          Tabel 2.12. Alocare şi contractare DMI 2.1- Reg SV Oltenia133, 10.10. 2010 
 

                                           
132 ANEXA II.2.2. , Tabel II.2.11. 
133 www.adroltenia.ro/implementare POR 
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                                                               Sursa: ADR SV Oltenia 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2.13. Lista contractelor semnate pentru DMI 2.1, Regiunea SV Oltenia, 10.10. 2010  

 
AXA 2, DMI 2.1- Proiecte contractate, 10.10.2010, Regiunea SV Oltenia  

 

Titlu proiect Solicitant 
Valoare. totală 

Ron 
Suma solicitată 

Ron 
Suma solicită  

euro 

Reabilitare drumuri 
județene DJ 665, Km 
0+000-54+500 si DJ 

675C, Km 0+000-4+300 
 

CJ GORJ 92.371.337,99 75.486.232,49 17.972.912,50 

Reabilitare şi 
modernizare drum 

județean DJ 604, Km 
36+717-74+749, județul 

Olt 

CJ OLT 28.550.192,69 23.489.894,40 5.592.832,00 

Reabilitarea DJ 670 
Negoieşti-Floreşti 

(DJ67) KM 64+180-89-
890, județul Mehedinţi 

CJ 
MEHEDINŢI 

53.650.506,44 44.006.123,05 10.477.648,35 

Modernizare şi 
consolidare DJ 670 

Marga (DJ607B)- Baia 
de Aramă (DN 67D) Km 
21+350-56+650, județul 

Mehedinţi 

CJ 
MEHEDINŢI 

44.072.233,10 34.593.108,20 8.236.454,33 

Reabilitarea şi CJ DOLJ 25.663.130,64 21.130.770,78 5.031.135,90 
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modernizarea DJ652: 
DN 65- Lăcriţa-

Coşoveni-Ghindeni- DN 
55, județul Dolj 

 

Modernizarea 
drumurilor de rocadş 

pentru Municipiul Târgu 
Jiu 

CL TÂRGU 
JIU 

76.157.872,70 61.601.257,82 14.666.966,15 

Reabilitare şi 
modernizare drum 

județean DJ 648, limită 
județ Vâlcea-Vitomireşti 

CL ORŞOVA 9.322.120,85 7.677.040,70 1.827.866,83 

Reabilitare şi 
modernizare drum 

județean DJ 648, limita 
județ Vâlcea-Vitomireşti 

CJ OLT 6.041.606,20 4.963.092,40 1.181.688,67 

Modernizarea DJ 651B 
Bălceşti – Goruneşti – 

limită județ Olt km. 
0+000 – 12+500 

CJ VÂLCEA 19.007.723,97 15.678.353,26 3.732.941,25 

Ocolirea Municipiului 
Drăgăşani 

CL 
DRĂGĂŞANI 

22.779.054,32 18.366.656,34 4.373.013,41 

Reabilitarea şi 
modernizarea DJ 561, 
tronsonul Segarcea - 

Cârna (Dunăreni), 
județul Dolj 

CJ DOLJ 45.495.006,62 35.997.452,12 8.570.821,93 

Fluidizarea traficului 
rutier în municipiul 
Craiova, pe axa de 

transport est-vest prin 
reabilitarea bvd. 
Decebal-Dacia 

CL CRAIOVA 43.972.608,00 36.197.961,88 8.618.562,35 

Reabilitare şi 
modernizare drum 

județean DJ 643A, Balş-
limită județ Dolj 

CJ OLT 20.208.698,43 16.604.350,70 3.953.416,83 

Reabilitarea şi 
modernizarea DJ 606, 
Craiova (DN65)- limita 

judeţului Mehedinţi 

CJ DOLJ 85.705.126,36 70.557.349,84 16.799.369,01 

Reabilitare şi 
modernizare drum 

județean DJ 677, limita 
judeţului Vâlcea - Piatra 

CJ OLT 26.822.007,42 22.017.403,24 5.242.238,87 
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Olt 

Reabilitare DJ 606C 
limita judeţului Dolj-
Tintaru-Buiceşti DN6, 
județul Mehedinţi , 
km51+500-59+150 

CJ 
MEHEDINŢI 

13.325.211,39 10.296.328,61 2.495.474,70 

 
Total 

 613.144.437,12 498.663.375,83 118.773.343,09 

Sursa:  ADR SV Oltenia 
 
 
 
 
Implementarea celor 16 proiecte  va conduce la următoarele beneficii în regiune: 
 
Tabel 2.14.  Beneficiile investițiilor celor 16 proiecte contractate DMI 2.1 până la data de 
10.10.2010 

BENEFICIILE  INVESTIȚIILOR ADUSE PRIN POR - DMI 2.1 

Județe 

Lungime
a 

drumuril
or 

județene 
moderni

zate 
(km) 

 
Lungime

a 
drumuril

or 
județene 
reabilita
te (km) 

 

 
Lungi
mea 

străzil
or 

orășen
ești 

reabilit
ate 

(km) 
 

Lungim
ea 

şoselelo
r de 

centură 
construi
te (km) 

 

Podeţe 
reabilit

ate / 
constr

uite 
(buc.) 

 

Reabi
litare 
podur

i 
(buc.) 

Poduri 
constr

uite 

Număr 
locuri de 
muncă 

create în 
perioada 

de 
execuţie 

a 
proiectul

ui / pe 
durata 

exploată
rii 

investiţi
ei 

Suprafa
ţa 

trotoar
elor 

reabilit
ate 

(mp) 

Nr. 
locuri 
parcar
e nou 
create 
(locuri) 

  

DOLJ  68,4 10,2 0   1 0 51.175 2.500 

GORJ  58,8  13 54 2 0 293 0  

OLT 20,28 69,799         

MEHEDINŢ
I 

35,3 33,37 6,66  117   152   

VÂLCEA  12,5  5,9 20   800   

Total 55,58 
242,86

9 
16,86 18,9 191 2 1 1.245 51.175 2.500 

Sursa: ADR SV Oltenia 
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Intervenția POS Transport la infrastructura de transport 
 
În general, în perioada 2006-2009, starea infrastructurii de transport nu a suferit modificări 
semnificative faţă de momentul elaborării CSNR. S-au menţinut principalele aspecte 
identificate ca deficitare în ceea ce priveşte infrastructura şi care au fundamentat stabilirea 
strategiei privind transportul din CSNR şi, ulterior, a obiectivelor POS Transport.  
Nivelul de sub-finanțare în întreținerea infrastructurii existente s-a menținut şi a dus la 
perpetuarea stării inadecvate a rețelei rutiere şi a celei feroviare; numărul de autovehicule în 
uz a continuat să crească şi în consecinţă a crescut şi nivelul de solicitare a infrastructurii şi 
gradul de risc privind siguranţa în trafic. Traficul de persoane şi mărfuri a înregistrat, în unele 
sectoare, tendințe de creştere până la momentul manifestării crizei economice, toate aceste 
aspecte indicând menținerea validității analizei de nevoi efectuată la momentul elaborării 
CSNR şi a POS Transport. 
Strategia aprobată prin CSNR şi POS Transport prevede finanţarea unor investiţii ce vor duce 
la îmbunătăţirea reţelelor rutiere şi feroviare, precum şi a navigaţiei pe Dunăre (TEN-T Axele 
prioritare nr. 7, 18 şi 22) şi vor sprijini dezvoltarea mediului de afaceri şi crearea de noi locuri 
de muncă. Totodată, prin promovarea investiţiilor în infrastructură, se poate valorifica 
poziţia geografică strategică a României, ca poartă spre Europa extinsă, maximizând 
beneficiile economice pentru România din perspectiva unei poziţii consolidate a ţării în 
Europa, ca o zonă de tranzit către Asia. 
Regiunea134 Sud-Vest dispune de o reţea rutieră de 10.700 km (13,09% din totalul naţional), 
din care 2.118 km sunt drumuri naţionale (12,83 % din total drumuri naţionale) şi 8.582 km 
drumuri județene şi comunale (12,83% din totalul naţional). Densitatea liniilor ferate la 1.000 
km², are cea mai scăzută valoare din ţară (34,4 km/1.000km²), principalul nod feroviar este 
Craiova având legături cu principalele localităţi din regiune şi din ţară. Aeroportul 
Internaţional Craiova, a fost modernizat în ultimii ani şi ar putea constitui un real impuls 
pentru dezvoltarea economică a regiunii. 
Din totalul de 8.582 km drumuri județene și comunale sunt modernizate 2.211 km (25,76%), 
au îmbrăcăminți ușoare rutiere 2344 km (27,33%), sunt pietruite 3266 km (38,06%) sau sunt 

                                           
134 www.insse.ro 
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de pământ 761 km (8,87%). Cel mai mare nivel al modernizării drumurilor județene în 
Regiunea SV Oltenia  este în județul Dolj. 

Transportul rutier135. Lungimea drumurilor publice cu un grad de importanţă ridicat a 
înregistrat progrese foarte reduse. În acelaşi timp, numărul de autovehicule aflate în 
circulaţie a crescut în perioada 2006–2008 cu 27,5%. În condiţiile în care numărul de 
autovehicule este în creştere, a crescut şi gradul de risc în ceea ce priveşte siguranţa 
circulaţiei. Astfel, numărul de accidente şi numărul de persoane accidentate au înregistrat în 
aceeaşi perioadă o creştere foarte mare, cu 60%. Majoritatea oraşelor situate de-a lungul 
drumurilor europene nu beneficiază de centuri de ocolire, traficul desfăşurându-se prin 
centrul acestor localităţi. De asemenea, numeroase sate sunt străbătute liniar de drumurile 
publice. În acest sens Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013, instrument 
strategic elaborat pe baza obiectivelor Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, intervine, 
stabilind  priorităţile, obiectivele şi alocarea financiară pentru dezvoltarea sectorului de 
transporturi din România cu ajutor comunitar, în perioada 2007 – 2013. Astfel  prin Axa 
Prioritară 2 (alocare națională de 1,397.30 MEUR), DMI 2.1 - Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui 
sistem naţional de transport durabil, se va reabilita în Regiunea SV Oltenia drumul DN6 
Alexandria - Craiova, în baza proiectului redepus în august 2010, cu o valoare 
nerambursabilă de 136 milioane euro. Se  estimează semnarea  contractului pentru 
noiembrie 2010136 conform descrierilor din evoluția 2010 în cadrul tabelului cu proiecte POS 
TRANSPORT137. Tot pe acest domeniu de intervenție au fost depuse proiectele: Construcția 
variantei de ocolire a municipiului Caracal, cu o alocare financiară nerambursabilă de 19,5 
milioane euro și Construcția variantei de ocolire a municipiului Alexandria cu o alocare 
nerambursabilă de 24,3 milioane euro. Se estimează semnarea contractelor  pentru 
noiembrie 2010 (sursa:  www. http://post.mt.ro/proiecte.html) 

Transportul feroviar: prin depunerea proiectelor pe Axa prioritară 2/DMI 2.2 Modernizarea 
şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale şi a serviciilor pentru călători, se propune 
modernizarea unor stații de cale ferată din România - stațiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea, 
Reșița Sud, proiect depus pentru evaluare  cu o valoarea nerambursabilă de 14,6 milioane 
euro. Se află  în pregătire  proiectul “Modernizarea stației de cale ferată Târgu Jiu”, 
localizată pe SRCF Craiova. 
Începând cu anul 2000, România a lansat un program de modernizare a infrastructurii 
feroviare, un program de dezvoltare a infrastructurii de transport, programul de creştere a 
capacităţii aeroportuare şi a siguranţei transportului aerian care vin în completarea 
fondurilor structurale, pentru asigurarea accesabilității în regiunile de dezvoltare. 
 
Programul de modernizare a infrastructurii feroviare138 a fost concentrat asupra reţelei 
naţionale feroviare de bază, incluzând sectoarele TEN-T, urmând ca gradual să cuprindă 
întreaga reţea. Programul de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii feroviare şi a staţiilor 
de cale ferată conţine două subprograme: 

                                           
135 Raport strategic național- toate programele 
136 www. http://post.mt.ro/proiecte.html 
137 V. ANEXA II.2.2. 
138 Plan strategic integrat în domeniul transporturilor și infrastructurii, iunie 2009, elaborat de Guvernul 

României și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
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a – subprogramul de reabilitare/modernizare şi dezvoltare a infrastructurii feroviare; 
b – subprogramul de modernizare a staţiilor de cale ferată. 

 
Obiectivele programului bugetar: obiectivul general – realizarea unui sistem feroviar modern 
şi durabil și obiectivul specific – modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport feroviar. 
Acţiunile ce urmează a fi întreprinse pentru realizarea obiectivului pentru Regiunea S-V 
Oltenia până în anul 2015 sunt: lucrări de reabilitare pe coridorul IV ramura sudică (Craiova-
Calafat (2006-2010, 108 Km valoare 422 milioane euro, infrastructura de acces la podul 
Calafat-Vidin); valoarea de 27 milioane. Euro (fonduri ISPA+Guvern); lucrări de construcţie 
tronson Râmnicu Vâlcea - Vâlcele; Drobeta Turnul Severin – Caransebeş – Timişoara – Arad 
(2007- 2015) 267 km estimată la valoarea de 891 milioane Euro; supraînălţare şi consolidare 
terasamente în zona Porţile de Fier I; tunel la zi linia cale ferată Piatra Olt – Podul Olt; lucrări 
de modernizare a 5 staţii de cale ferată (Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Timişoara). 
Realizarea obiectivelor – implică susţinerea şi participarea atât a structurilor de coordonare 
şi decizie (Guvern, MFP, MTI) cât şi a structurilor de execuţie (Compania Naţională de Căi 
Ferate „CFR” S.A. , Electrificare CFR S.A., unităţi de proiectare, societăţi de construcţii).  

 
Programul de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier. Începând cu anul 2002, 
România a lansat un program de construcţie de autostrăzi, centuri ocolitoare şi drumuri 
expres. Programul a fost concentrat asupra coridoarelor TEN-T, urmând ca gradual să 
cuprindă şi alte rute.  
Obiectivele programului bugetar: obiectivul general – realizarea unui sistem rutier modern şi 
durabil și obiectivul specific – dezvoltarea reţelei de transport rutier. 
 
Acţiunile ce urmează a fi întreprinse pentru realizarea obiectivului în regiunea SV Oltenia 
sunt: începerea lucrărilor de construcţie (2012) la autostrăzile: Bucureşti – Alexandria – 
Craiova (170 km); Lugoj – Caransebeş – Orşova– Drobeta Turnu Severin – Craiova – Calafat – 
coridorul IV B; lucrări de construcție a variantelor  de ocolire a orașelor. Pe acest domeniu se 
află în pregătire mai multe proiecte: varianta de ocolire Filiași, Târgu Jiu,  varianta de ocolire 
a orașului Craiova. Implementarea programului – acţiunilor ce urmează a fi întreprinse 
pentru realizarea obiectivelor – implică susţinerea şi participarea atât a structurilor de 
coordonare şi decizie (Guvern, MFP, MTI) cât şi a structurilor de execuţie (Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale S.A., unităţi de proiectare, societăţi de 
construcţii). 
Transportul fluvial şi maritim139. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport 
navale de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 18 include întreaga lungime a fluviului Dunărea, 
canalul Dunăre – Marea Neagră până la portul Constanţa, precum şi canalul Midia – Poarta 
Albă. Se urmăreşte astfel dezvoltarea infrastructurii de transport fluviale în vederea creşterii 
gradului său de utilizare. Iniţiativele privind Dunărea şi canalele urmăresc în principal 
reducerea incidenţei situaţiilor de ape scăzute, permiţând încărcarea la maximum a vaselor 
de transport. Proiectele care se vor dori promovate în regiunea S-V Oltenia vor urmări 
creşterea competitivităţii transportului naval fluvial şi creşterea cotei sale de piaţă faţă de 
transportul rutier şi feroviar. Se află în pregătire un proiect major pentru regiune ce vizează 

                                           
139 Plan strategic integrat în domeniul transporturilor și infrastructurii, iunie 2009, elaborat de Guvernul 

României și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
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îmbunătățirea condițiilor de navigație  pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării și studii 
adiacente (Porțile de Fier - Călărași/Silistra). 
 
Investiții prin bugetul de stat pentru infrastructura de transport. Ministerul Dezvoltării 
Regionale și al Turismului conform prevederilor art. 6 din HG 530/02.06.2010 , va finanța în 
cadrul Programului „ Reabilitarea și modernizarea 10.000 km drumuri de interes județean și 
drumuri de interes local „proiecte de reabilitare și/sau modernizare a drumurilor de interes 
județean și de interes local din UAT-urile  care au solicitat finanțare prin programe de 
finanțare din fonduri europene, dar nu au fost selectate la finanțare.  
 
Investiții prin PNDR pentru infrastructura de transport. Investițiile în infrastructura de 
transport în zona rurală sunt realizate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 
2013 (PNDR), document elaborat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ce detaliază 
modul concret în care sunt finanţate investiţiile din fondurile europene pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală. În prezent, sistemul rutier din Regiunea SV Oltenia este insuficient 
reabilitat ceea ce poate duce la pierderea avantajelor oferite de poziţia geografică şi de 
accesul la punctele strategice de transport de pe suprafaţa judeţului, dacă nu se acţionează 
asupra lărgirii gradului de accesabilitate atât în zonele urbane, cât și în zonele rurale cu 
activitate semnificativă în agricultură.  
 
Prin Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale"140 ce se încadrează 
în Axa III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” se finanțează  
îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural. 
În Regiunea S-V Oltenia prin  73 proiecte finanțate cu o valoare publică de 185,44 milioane  
euro (sursa date: adresă CNPDRP Regiunea 4 S-V Oltenia), se va  moderniza și reabilita 
infrastructura de transport. Îmbunătățirea drumurilor de acces în spatiul rural duce la 
dezvoltarea economică şi socială a zonelor, având ca rezultat final îmbunătățirea calității 
vieții la sate, în scopul atingerii cerinţelor de dezvoltare europene în spaţiul rural. Prin 
implementarea proiectelor derulate în spațiul rural se va moderniza infrastructura fizică de 
bază, astfel încât la finalizare 378 km de drum vor fi  asfaltate, reabilitate și integrate în 
spațiul rural. Complementar programelor finanțate din instrumentele structurale, 
programele guvernamentale vin în completare cu sprijin acordat de statul român, echipării 
atât a comunelor şi satelor din componența acestora, cât şi a satelor aparținătoare orașelor 
și municipiilor, precum și a zonelor periurbane a orașelor şi municipiilor. Se vor executa  
lucrări de infrastructură rutieră  pe: sectoarele de drumuri județene care asigură legătura 
dintre reşedințele de comună cu oraşele, municipiile şi după caz, obiective economico-
turistice situate în intravilanul localităților rurale, drumuri comunale care asigură legătura 
între comune, precum și străzile principale din interiorul comunelor. Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Turismului prin subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea sau 
asfaltarea drumurilor de interes local conform H.G. nr. 577/1997 asigură finanțarea pentru: 
pietruiri drumuri de interes local clasate de pământ (care pot fi comunale sau județene); 
îmbrăcăminți bituminoase pe drumurile de interes local de pământ sau pietruite; refacerea 
îmbrăcăminților pe drumurile de interes local pietruite, asfaltate sau cu îmbrăcăminți 
bituminoase, degradate; amenajarea intersecțiilor cu alte drumuri, acostamentelor, corecția 

                                           
140 ANEXA II.2.2. , Tabel II.2.12. 
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elementelor geometrice, execuția de şanțuri colectoare şi de dirijare a apelor pluviale; 
construcția de poduri și podețe, ziduri de sprijin şi consolidări de taluzuri.  

Pentru anul 2009, au fost alocate pentru regiunea SV Oltenia 18,2 milioane euro prin 
programul  „Pietruirea, reabilitarea, modernizarea sau asfaltarea drumurilor de interes 
local”, administrat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT). 

 
Tabel 2.15.  Sume alocate regiunii conform HG nr. 577/1997 

FINANȚATOR 
 

MDRT 
 

Regiunea SV Oltenia 

Programul privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea sau asfaltarea drumurilor 

de interes local conform HG nr. 577/1997 
-alocări 2009 euro 

Județul Dolj 3.571.429 

Județul Gorj 3.415.000 

Județul Vâlcea 3.682.000 

Județul Mehedinți 4.285.714 

Județul Olt 3.333.333 

Total 18.287.476 

Sursa:http://www.mdrl.ro/_documente/lucrari_publice/alocari/hg_577_drumuri.pdf  
(sumele au fost transformate din lei în euro, la cursul 1 euro= 4,2 lei) 
 
 
Intervenția investițiilor din bugetele locale la infrastructura de transport 
 
Finanțările din bugetele locale completează realizarea investițiilor pentru modernizarea 
drumurilor județene, pentru următorii 4 ani preconizându-se a se investi în peste 34,0 % din 
totalul drumurilor județene nemodernizate. Realizările consiliilor județene și primăriilor în 
ceea ce privește contribuția la modernizarea infrastructurii rutiere sunt corelate cu 
necesitățile imediate ale județelor și în funcție de  bugetele disponibile alocate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluzii 



Agentia pentru  Dezvoltare Regională  

Sud-Vest Oltenia 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 189 

 

 

 
Alocarea141 la nivel național pe AXA prioritară 2 POR este de 876,71 milioane de euro. Gradul 
de contractare la nivel național este de 114,97%.  
 
În plan național, la data de 01.11.2010 este angajată suma de 855 milioane euro (FEDR), în 
cadrul a 120 proiecte aprobate, gradul de contractare la nivelul regiunii pe AXA 2, este de 
119,1%, alocarea regională fiind de 120,37 milioane euro. Intervenția fondurilor este de 
143,4 milioane euro în cadrul a 17 proiecte aprobate, și reprezintă 16,36 % din alocarea la 
nivel național. 
 
În urma implementării POR în regiune vor fi obținute : 

- 1245 noi locuri de muncă;  
- 298,47 km de drumuri județene vor fi modernizați din totalul drumurilor județene și 

comunale din regiune (8.582 Km ); 
- 16,89 km de străzi orășenești vor fi reabilitate din total străzi regiune (2.616Km ); 
- 18,9 km șosea de centura din 2118 Km drumuri  naționale în regiune. 

 
Prin implementarea proiectelor finanțate prin PNDR, 378,35 km de drum comunal va fi 
integrat în spațiul rural pentru conectivitatea cu drumurile județene. 
 
Modernizarea căilor  ferate, porturilor, autostrăzilor  propuse prin POS Transport, nefiind 
contractate nu se cunoaște valoarea indicatorilor prognozați. 
 
Modernizarea, completarea și re-organizarea legăturilor fizice pe teritoriul regional – căi 
ferate, drumuri, aeroporturi, porturi,  logistica de transport, aduc îmbunătățirea mobilității 
în cadrul regiunii, răspunzând obiectivului general al PDR 2007-2013.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Îmbunătățirea infrastructurii sociale în regiunea Sud Vest Oltenia 

                                           
141 CM POR, 10-11 noiembrie 2010 
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Sistemul  de servicii sociale reprezintă componenta activă a sistemului de asistență socială 
având cel mai important rol în promovarea incluziunii sociale a persoanelor aflate în 
dificultate. Crearea unui sistem de servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor reale ale 
populației trebuie să constituie o permanentă preocupare care să aibă drept rezultat 
soluționarea mai rapidă şi mai eficientă a situațiilor de risc social. 
 
POR contribuie la îmbunătățirea infrastructurii sociale prin Axa 3 cu 4 domenii majore de 
intervenție (DMI 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) cu un buget alocat (FEDR şi bugetul de stat)  pentru 
Regiunea S-V Oltenia de  90,27 milioane  euro. Contribuția POR prin AXA3- Infrastructura 
socială, este corelată cu Măsura 2.3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (sănătate, educație 
şi incluziune socială) din cadrul Planului de Dezvoltare Regională pentru regiunea SV Oltenia 
2007-2013 ce impune necesitatea modernizării şi dezvoltarea infrastructurii regionale 
sociale, incluzând creșe, grădinițe, școli, campusuri școlare, spitale, servicii de ajutor de 
urgenţă, structuri în sprijinul orfelinatelor, copiilor abandonați, a persoanelor în vârstă, a 
persoanelor cu dizabilități și a mijloacelor de transport speciale (servicii de ajutor de urgență 
și pentru persoanele cu dizabilități). 
 
                                     Tabel 2.16. Alocare Axa 3 POR în Regiunea SV Oltenia 

 
Sursa: ADR SV Oltenia, situația implementării POR la 10.10. 2010 

 
 

Sănătate 
 
Intervenția POR se face prin Domeniul Major de Intervenţie 3.1: Reabilitarea/ 
modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Obiectivul specific al acestui 
domeniu de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de 
asistenţă medicală şi repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul 
ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate. 
Strategia naţională de sănătate publică vizează dezvoltarea unui sistem de prevenire şi 
tratament modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate, precum 
şi a unui sistem eficient de servicii de urgenţă. Infrastructura acestor servicii se situează mult 
sub standardele europene, iar lipsa unui management adecvat şi a investiţiilor a condus la un 
proces continuu de  deteriorare a acesteia.  
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Programul Operaţional Regional sprijină implementarea strategiei naţionale în domeniul 
sănătăţii, care vizează eficientizarea serviciilor de sănătate, prin reabilitarea şi dotarea 
infrastructurii spitaliceşti, precum şi prin reabilitarea şi echiparea ambulatoriilor. 
Operaţiuni orientative 

- Reabilitarea, modernizarea şi echiparea spitalelor județene 
- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor  
- Pe lângă ambulatorii, conform Ghidului solicitantului au fost selectate ca eligibile un 

număr de 15 spitale județene la nivel național. Pentru regiunea SV Oltenia au fost 
eligibile spitalele județene din Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu. 

Alocare regională DMI 3.1 - 23,83 
milioane euro. Până la data  de 
10.10.2010 la nivelul regiunii au fost 
depuse un număr de 16 proiecte, 2 
proiecte au fost respinse sau retrase de 
solicitant, asistența financiară 
nerambursabilă pentru cele 14 proiecte 
rămase în evaluare a fost de 36,7 milioane 
euro.   Suma solicitată pentru cele 5 
proiecte finanțabile este de 11,49 milioane 
euro.  Până la data de 10.10.2010 pe DMI 
3.1 au fost semnate 5 proiecte în valoare 
totală de 14,20 milioane euro  prin care se 
solicită finanțare nerambursabilă de 11,49 
milioane euro. Gradul de contractare este 
de 48,2 % din total fonduri alocate în 
regiune. 
 
 

               
 
 
 
 
Tabel 2.17. Alocare și contractare DMI 3.1-   
10.10.2010 

 
   Sursa: ADR SV Oltenia 

 
Tabel 2.18. Lista proiectelor contractate pe DMI 3.1, până la data de 10.10.2010, Regiunea S-
V Oltenia 

 
AXA 3, DMI 3.1- Proiecte contractate, 10.10.2010, Regiunea SV Oltenia 

 

Titlu proiect Solicitant 
Valoare 
totală 
Ron 

Suma 
solicitată 

Ron 

Suma 
solicită 
 euro 

Dezvoltarea ambulatoriului 
Spitalului Municipal din 

Drăgăşani 
CL DRĂGĂŞANI 

2.234.853,2
6 

1.785.412,96 
425.098,3

2 

Modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea ambulatoriului din 
cadrul Spitalului Județean de 

Urgenţă Slatina 

CJ OLT 
18.700.859,

16 
15.319.174,7

8 
3.647.422,

57 

Medical Brezoi- 
Modernizarea, echiparea, 

CL BREZOI 
3.180.871,0

6 
2.494.002,81 

593.810,1
9 
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dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
calităţii infrastructurii 
serviciilor de asistenţă 

medicală ambulatorie din 
județul Vâlcea 

Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea 

Ambulatoriului de 
specialitate al Spitalului 

Clinic Județean de Urgenţă 
Craiova 

CJ DOLJ 
34.506.339,

06 
27.875.985,4

9 
6.637.139,

40 

Modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea ambulatoriului din 
cadrul Spitalului Orăşenesc 

Balş, județul Olt 

CL BALȘ 
1.048.405,5

2 
822.958,92 

195.942,6
0 

Total  
59.671.328,

06 
48.297.534,9

6 
11.499.41

3,09 

Sursa: ADR SV Oltenia 
 
Prin implementarea celor 5 proiecte, la finalizarea lor vor fi obținute următoarele rezultate: 
35.400,82 mp suprafață reabilitată, 112,5 mp extindere ambulatoriu, cca 500 buc aparatură 
medicală de specialitate achiziționată, 18 cabinete (servicii) medicale nou înființate, 22 
număr de locuri nou create. 
Infrastructura spitalelor trebuie dezvoltată în continuare cu participarea deplină a 
comunităţilor regionale/locale implicate, întrucât aceste comunităţi cunosc cel mai bine 
propriile nevoi şi vor fi afectate în cea mai mare măsură de reducerea numărului de paturi, 
închiderea unor spitale şi conversia acestora. Sumele de bani care se vor aloca în continuare 
prin programe trebuie sa fie mult mai mari, investiția în sănătatea capitalului uman fiind un 
element important pentru dezvoltarea economică şi socială a unei naţiuni. Un capital uman 
cu o sănătate precară influenţează negativ dezvoltarea economică prin reducerea capacităţii 
de muncă a populaţiei, precum şi costuri mari în oferirea de servicii de sănătate populaţiei. 
Pe de altă parte, dezvoltarea economică, creşte standardul de viaţă al populaţiei, cu 
influenţă asupra stării de sănătate a populaţiei, iar resursele disponibile pentru investiţiile în 
servicii de sănătate cresc și vor trebuie menținute periodic. 
 
 
Serviciile sociale 

 
Intervenția POR se face prin Domeniul Major de Intervenţie 3.2 - Reabilitarea /modernizarea 
/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 
 
Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii şi a 
capacităţii infrastructurii serviciilor sociale acordate, prin sprijinirea dezvoltării echilibrate a 
acestora pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de 
servicii.  
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Analizele POR au evidenţiat situaţia precară a infrastructurii serviciilor sociale şi necesitatea 
realizării de investiţii în reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirilor în care se desfăşoară 
acestea. Totodată, necesitatea investiţiilor apare şi ca urmare a stabilirii unor standarde 
minime de calitate pentru serviciile sociale ce trebuie să fie îndeplinite de centrele 
rezidenţiale. Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor sociale oferite de centrele 
multifuncţionale şi rezidenţiale pot contribui la degrevarea membrilor activi ai familiilor, de 
grija persoanelor dependente, pe perioada orelor de lucru şi la creşterea calităţii muncii şi 
vieţii atât a celor activi, cât şi a celor dependenţi. 
 
Operaţiuni orientative: 

 reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirilor pentru centre sociale 
multifuncţionale; 

 reabilitarea, modernizarea, şi echiparea clădirilor pentru centre sociale rezidenţiale. 
 
Alocare regională DMI 3.2 - 13,66 
milioane euro. Până la data  de 
10.10.2010  la nivelul regiunii au fost 
depuse un număr de 47 proiecte. Dintre 
acestea 10  proiecte au fost retrase sau 
respinse. Suma solicitată pentru cele 37 
proiecte rămase în diferite stadii de 
evaluare este de 19,4 milioane euro. Au 
fost semnate 9 contracte de finanţare în 
valoare totală de 5,5 milioane euro și a 
căror valoarea nerambursabilă aprobată 
este de 4,3 milioane euro. Se observă un 
interes crescut pentru dezvoltarea de 
centre sociale destinate populaţiei 
vârstnice, mai mult de ½ din contractele 
de finanţare semnate sunt destinate 
reabilitării centrelor de recuperare. Gradul 
de contractare este de 31,4%. 

 
 
 
 
Tabel 2.19. Alocare și contractare DMI 3.2 
(10.10.2010) 

 

  Sursa:  ADR SV Oltenia 

 
 
Tabel 2.20. Proiectele contractate pe DMI 3.2, 10.10.2010, Regiunea SV Oltenia 
 

 
 

Titlu proiect Solicitant 
Valoare 
totală 
Ron 

Suma 
solicitată 

Ron 

Suma 
solicită 
 euro 

Modernizare centru de recuperare 
persoane cu handicap Cezieni 

CJ OLT 
3.440.287,9

7 
2.694.315,

00 
641.503,5

7 

Modernizare Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Slatina 

CJ OLT 
2.238.644,3

9 
1.707.110,

02 
406.454,7

7 

Acces social - reabilitarea, ARHIEPISCOPI 3.492.774,4 2.884.226, 686.720,4
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modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea centrului social de zi pentru 

persoane vârstnice "Mitropolitul 
Firmilian" 

A CRAIOVEI 8 04 9 

Centrul de servicii sociale integrat - 
Centrul de Asistenţă pentru Bătrâni, 

municipiul Târgu Jiu 
CL TÂRGU JIU 

2.542.829,0
6 

2.024.216,
46 

481.956,3
0 

Extindere bucătărie, spălătorie la 
Centrul de zi Prichindel, comuna 

Punghina, județul Mehedinţi 

Direcția 
Generală de 

Asistență 
Socială şi 
Protecţia 
Copilului 

Mehedinți 

1.048.405,5
2 

822.958,9
2 

195.942,6
0 

Extindere capacitate, prin amenajare 
şi modernizare etaj 3 la complexul de 

recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică pentru adulţi 

''Bâlteni''- județul Gorj  

CJ GORJ 972.931,41 
697.666,5

1 
166.111,0

7 

Extindere capacitate, prin amenajare 
şi modernizare etaj 3 la complexul de 

recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică pentru adulţi 

''Bâlteni''- județul Gorj 

CJ GORJ 
3.494.886,3

8 
2.655.334,

94 
632.222,6

0 

Extindere centru de asistenţă medico-
socială Cujmir-pavilion central 

Centrul de 
Asistență 
Medico-

Socială Cujmir-
Mehedinți 

2.668.595,5
3 

2.201.386,
68 

524.139,6
9 

Centrul de recuperare neuromotorie 
de tip ambulatoriu-Drăgăşani 

CL DRĂGĂŞANI 
3.216.479,4

0 
2.494.366,

56 
593.896,8

0 

Total  
23.115.834,

14 
18.181.58

1,13 
4.328.947,

89 

Sursa: ADR SV Oltenia 
 
 
 
Prin implementarea celor 9 proiecte, la finalizarea lor vom avea următoarele rezultate: 
27.369,2 mp suprafață reabilitată, 2661,75 mp suprafață extindere, peste 100 % acces 
crescut la serviciile sociale oferite în centrele sociale modernizate/dezvoltate/echipate, 122 
locuri de muncă nou create în faza de execuție, 80 locuri de muncă nou create în faza de 
operare.  
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Intervenția altor programe de finanțare la dezvoltarea infrastructurii sociale 
 
 
Programele guvernamentale investesc pentru dezvoltarea infrastructurii sociale, în 
complementaritatea fondurilor structurale. În prezent se derulează: Programul de construire 
a locuințelor sociale și de necesitate, Programul de construire a locuințelor sociale pentru 
chiriaşii evacuați din casele naționalizate, Programul de construire locuințe pentru tineri 
destinate închirierii, programe administrate  de Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului. O serie de investiții au fost realizate din alte surse de finanțare (bugetele locale) 
în domeniul infrastructurii de sănătate142.  
 
Investițiile propuse prin Programul Național Dezvoltare Rurală, măsura 322 „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale" , completează finanțările  anterioare pentru 
reabilitarea infrastructurii sociale în spațiul rural. Astfel vor fi realizate următoarele investiții,  
în cadrul proiectelor contractate până la data de 01.10.2010, în  Regiunea Sud Vest 
Oltenia143 :  

 reabilitare cămin cultural, comuna Vârvoru de Jos, Dolj; 
 reabilitare cămin cultural, Grădinița P+M, comuna Ilovița, Mehedinți; înfiinţarea unei 

cantine sociale în com. Devesel, județul Mehedinţi; 
 "Centru de îngrijire bătrâni", "Modernizare cămin cultural", comuna Pietrari, județul 

Vâlcea; spaţiul public de recreere în satul Igoiu, înfiinţare centru local de asistenţă 
socială, comuna Alunu, Vâlcea; dotare cămin cultural, comuna Tomșani, Vâlcea; 

 dotarea centrului de îngrijire pentru copii şcolari tip „after-school", comuna Ionești, 
județ Vâlcea; reabilitare cămin cultural în comuna Ionești, județul Vâlcea; centru de 
îngrijire bătrâni, comuna Răiești, județul Vâlcea;  

 centru social, reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural, comuna Grădinile, 
județul Olt; creșă şi dotare cămin cultural, comuna Slătioara, județul Olt; renovare, 
modernizare şi dotare cămin cultural, comuna Strejești, județul Olt; renovare cămin 
cultural şi înfiinţare centru social pentru copii în comuna Dăneasa, județul Olt; 

 înfiinţare centru de asistenţă după programul şcolar, de tip „after school”, în comuna 
Băbiciu, județul Olt. 

 
În domeniul asistenței sociale, bugetele locale completează finanțările aduse prin programe, 
și contribuie la asigurarea asistenței sociale în demersul combaterii sărăciei, protecției 
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap 
precum şi protecția oricăror persoane/familii cu venituri reduse144.  
Prin strategii la nivel local stabilite se urmărește prevenirea excluziunii și marginalizării 
sociale, prin potențarea performanțelor protecției sociale astfel încât să fie cât mai aproape 
de cel aflat în nevoie. În acest sens s-au definitivat şi pus în funcţiune obiective de interes 
social pentru cetăţenii aflaţi în dificultate din localitatea Târgu Jiu, centre sociale 

                                           
142  ANEXA II.2.3., Tabel nr. II.2.13., II.2.14., II.2.14., II.2.15., II.2.15. 
143 Proiecte contractate măsura 322 (sinteză proiecte  regiunea SV Oltenia ), site www.apdrp.ro 
144 ANEXA II.2.3., Tab. nr. II.2.16., II.2.17., II.2.18., II.2.19., II.2.20., II.2.21., II.2.22., II.2.23., II.2.24., II.2.25. 
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terapeutice, centre sociale de urgență în localitatea Râmnicu Vâlcea,  în Craiova, complex de 
servicii sociale în Strehaia, cămine pentru persoane vârstnice.  
 
 
 
Situații de urgență 
 
Intervenția POR se face prin Domeniul Major de Intervenţie 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 
Obiectivul specific al acestui domeniu de intervenţie îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii 
de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea 
timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în 
situaţii de urgenţă. 
Programul Operaţional Regional susţine acest obiectiv strategic prin achiziţionarea de 
vehicule şi echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea celor 8 baze operaţionale 
regionale, care vor înlesni intervenţii integrate în caz de dezastre sau accidente (rutiere etc.), 
cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor județene existente, în funcţie de specificul 
diferitelor zone (expuse cutremurelor, inundaţiilor, eroziunii). 
Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3, regiunea Sud-Vest Oltenia 
beneficiază de o alocare de 13,66 milioane Euro. În data de 08.04.2008 a fost constituită 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia (A.D.I. SV Oltenia), solicitant 
eligibil al finanțării conform Ghidului Solicitantului, formată din cele 5 judeţe ale regiunii 
reprezentate de consiliile județene Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi respectiv Vâlcea. 
Scopul constituirii acestei asociații a fost solicitarea finanțării nerambursabile pentru 
achiziționarea în comun a echipamentelor pentru intervenții în situații de urgență și 
furnizarea în comun a serviciului public de intervenții în situații de urgență la nivelul întregii 
regiuni. 
Până la 10.10.2010, în cadrul POR în regiunea S-V Oltenia s-a depus  un proiect prin care se 
solicită 9,6 milioane euro reprezentând 69,5% din fondurile alocate acestui DMI. Proiectul 
este în implementare și vizează îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale 
pentru intervenții în situații de urgență în regiunea Sud Vest Oltenia. Prin proiect se prevede 
achiziţionarea unui număr de 44 de echipamente specifice, după cum urmează:  

 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă – 21 bucăţi ; 

 autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic) – 2 bucăţi;  

 autospeciale pentru descarcerări grele – 5 bucăţi;  
 autospeciale complexe de intervenţie descarcerare şi acordarea asistenţei medicale 

de urgenţă FRAP – 15 bucăți;  
 centru mobil de comandă şi control - 1 bucată. 

                                 
                             Tabel 2.21.  Alocare și contractare DMI 3.3 (10.10 .2010) 
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                                                             Sursa : ADR SV Oltenia 
 
 
 
Conceptul Strategic Naţional privind organizarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă, de 
acordare a asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat prevede 
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului siguranţei publice prin crearea a opt baze 
regionale. Aceste baze regionale vor coordona intervenţii integrate în caz de dezastre 
majore.   
 
În Regiunea 4 Sud–Vest Oltenia, baza operaţională regională va fi localizată în Craiova, 
județul Dolj, având în vedere atât poziţionarea geografică, la distanţe aproximativ egale faţă 
de celelalte județe, cât şi experienţa sa de 12 ani în sistemul de asistenţă SMURD, 
colaborarea cu Serviciul Public Județean de Ambulanţă, cu serviciile private de ambulanţă, cu 
unitate modernă, specializată pentru Primiri Urgenţe de la Spitalul Clinic Județean de 
Urgență.  
Un număr de 448 de localităţi din cele cinci judeţe – Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea - vor 
beneficia de serviciile pentru intervenţii în situaţii de urgenţă îmbunătăţite. 
 
Intervenția altor programe de finanțare pentru intervenții în situații de urgență 
Prin bugetele locale  ale primăriilor  se completează baza tehnico-materială specifică prin 
achiziționarea materialelor necesare pentru dotarea serviciului situații de urgență; alte 
materiale necesare pentru dotarea sălilor  de pregătire. 
 
 
Educația 

 
Intervenția POR se face prin Domeniul Major de Intervenţie 3.4: Reabilitarea 
/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 
Obiectivul acestui domeniu de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 
din învăţământul obligatoriu, a centrelor de formare profesională continuă şi a infrastructurii 
campusurilor universitare pentru asigurarea condiţiilor necesare învăţământului public şi 
creşterea participării la educaţie şi formare. 
Starea precară a spaţiilor de învăţământ, a echipamentelor educaţionale, precum şi a 
facilităţilor aferente indică o evidentă subfinanţare a sectorului de educaţie şi formare 
profesională. Starea şi accesibilitatea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente 
contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calităţii şi a 
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accesului la educaţie. Fondurile atrase prin programe cu finanţare externă145 şi cele alocate 
din bugetele locale146 și bugetul de stat pentru investiţii în unităţi de învăţământ (cu 
precădere preuniversitar), nu acoperă necesarul de reabilitare a infrastructurii educaţionale 
din România. Intervenţiile prin POR 2007-2013 vor fi complementare intervenţiilor realizate 
din alte surse, respectiv bugetul de stat, bugetele locale, împrumuturi externe şi asigură 
premisele dotării și modernizării unităţilor din învăţământul obligatoriu, îmbunătăţind astfel 
condiţiile de acces la educaţie. 
Operaţiuni orientative DMI 3.4 

 Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii educaţionale pre-
universitare şi universitare. 

 Crearea şi dezvoltarea campusurilor preuniversitare. 

 Reabilitarea/ modernizarea / echiparea Centrelor de Formare Profesională 
Continuă.

                                           
145 ANEXA II.2.3., Tab. nr. II.2.28., II.2.29., II.2.30. 
146 ANEXA II.2.3., Tab. nr. II.2.31., II.2.32., II.2.33., II.2.34., II.2.35. 
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Alocare regională DMI 3.4 - 39,12 
milioane euro. Până la data  de 10.10 
2010 la nivelul regiunii au fost depuse un 
număr de 50 proiecte. Dintre acestea 8 
proiecte au fost retrase sau respinse. 
Suma solicitată pentru cele 42 proiecte 
rămase în diferite stadii de evaluare este 
de 81,6 milioane euro. Până la data de 
10.10.2010  pe DMI  3.4 s-au contractat 16 
proiecte, prin care se solicita finanțare 
nerambursabilă  de 28,36 milioane  euro. 
Prin implementarea acestor proiecte se 
vor  reabilita 2 campusuri universitare, 5 
licee, 8 școli generale, 1 școală specială. 
Gradul de contractare este  de 72,4%. 
 

Tabel 2.22. Alocare și contractare DMI 3.4 
(10.10.2010) 

 
               
  Sursa:  ADR SV Oltenia 

 
Tabel 2.23. Proiectele contractate pe DMI 3.4, 10.10.2010 
 

 
Proiectele contractate pe DMI 3.4, 10.10.2010 

 

Titlu proiect Solicitant 
Valoare 
totală 
Ron 

Suma 
solicitată 

Ron 

Suma 
solicită 
 euro 

Reabilitare și modernizare la 
Colegiul National Elena Cuza din 

municipiul Craiova  CL Craiova 
10.338.313,0

0 
8.400.432,0

0 
11.329.93

3,47 

Reabilitare campus universitar 
Complex Mecanica - Lucrări de 
schimbare de destinație a 
cantinei în biblioteca, extindere 
clădire pentru asigurarea de 
spații de învățământ și facilități 
conexe, Craiova, Str. Calea 
București, nr. 107D 

Universitatea 
din Craiova 

60.765.437,8
3 

47.585.720,
57 

468.905,8
3 

Reabilitarea și dotarea școlii 
speciale ajutătoare Balș CJ Olt 2.396.483,95 

1.969.404,4
7 

385.169,7
4 

Reabilitare Liceul de Artă I ST. 
Paulian 

CL Drobeta  
Turnu 
Severin 1.998.623,38 

1.617.712,9
1 

3.339.029,
27 

Reabilitare și modernizare 
clădire Colegiul Național 
Alexandru Lahovari 

CL Râmnicu 
Valcea 

17.005.614,4
1 

14.023.922,
94 

3.064.257,
23 

Campus școlar Școala de Arte și 
Meserii Izvoarele CL Izvoarele 

15.865.840,3
2 

12.869.880,
38 

326.861,7
0 
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Consolidare, modernizare, 
extindere și dotare la Școala cu 
clasele I- IV, Lungești județul 
Vâlcea CL Lungești 1.840.775,93 

1.372.819,1
2 

394.715,2
1 

Consolidare, modernizare, 
extindere și dotare la Școala cu 
clasele I - VIII, Brebeni, județul 
Olt CL Brebeni 2.337.334,45 

1.657.803,8
7 

479.347,4
0 

Consolidare, reabilitare si 
extindere școala cu clasele I - 
VIII, Sat Vâlcele, Comuna 
Vâlcele, Județul Olt CL Vâlcele 2.622.621,62 

2.013.259,0
8 

464.341,0
9 

Reabilitare si extindere școala 
cu clasele I - IV si grădinița, sat 
Barcanesti, comuna Vilcele, 
județul Olt 

CL Vâlcele 

3.475.515,35 
1.950.232,5

9 
309.835,2

2 

Reabilitare Școala cu clasele I-
VIII Comuna Teslui, Sat Preajba 
de Pădure 

CL Teslui 
1.611.716,34 

1.301.307,9
2 

1.667.084,
77 

Reabilitare școala nr. 7 - 
Drobeta Turnu Severin 

CL Drobeta . 
Turnu 
Severin 

8.826.661,21 
7.001.756,0

2 
1.651.034,

83 

Reabilitare, modernizarea, 
dezvoltarea, echiparea 
structurii educaționale, școala 
cu clasele I-VIII Ocnele Mari, 
Vâlcea 

CL Ocnele 
Mari 

9.074.737,08 
6.934.346,2

7 
101.828,7

2 

Reabilitarea încălzirii grupului 
școlar "Horia Vintila", oraș 
Segarcea, județul Dolj 

CL Segarcea 533.777,57 427.680,62 1.039.279,
73 

Reabilitare și extindere clădiri și 
rețea de canalizare – Liceul cu 
Program Sportiv, municipiul 
Slatina, județul Olt” 

CL Slatina 

6.476.203,36 
4.364.974,8

8 
1.341.210,

48 

Infrastructura pentru educație 
de calitate la Colegiul Național 
„Gib Mihăiescu”  

CL Drăgășani 
7.138.494,43 5.633.084 

 

Total 152.308.150,
23 

119.124.337,
64 

28.362.937,
53 

 

Sursa:  ADR SV Oltenia 
 
Prin implementarea celor 16 proiecte, la finalizarea lor vom avea următoarele rezultate: 1 
campus pre-universitar reabilitat, 1 campus universitar reabilitat, 39.052,83 mp suprafață 
reabilitată/modernizată, 12.656 mp suprafață extinsă, 17 dotări cu echipamente, 9 dotări cu 
mobilier. 
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Intervenția altor programe de finanțare pentru infrastructura educațională 
 

 

PHARE TVET 2001 
 

Lot 1 
 Valoare contractată: 1.103.512 euro 
 Valoare plătită: 1.056.735,21 euro 

Lot 2 
 Valoare contractată: 856.558,95 euro 
 Valoare plătită: 765.845,13 euro 

 

PHARE TVET 2003 
 

Lot 1 
 Valoare contractată: 1.275.018,01 euro 

Lot 2 
 Valoare contractată: 557.518,67 euro 

Lot 3 
 Valoare contractată: 855.470,44 euro 

Lot 4 
 Valoare contractată: 601.027,74 euro 

 

PHARE TVET 2004 
 

Lot 1 
 Valoare contractata: 955.336,21 euro 
 Valoare plătită: 926.886,39 euro 

Lot 2 
 Valoare contractată 1.398.969,36 
 Valoare plătită: 1.291.916,2 euro 

Lot 3 
 Valoare contractată: 613.432,96 
 Valoare plătită: 559.288,73 euro 

 

 
PNDR 

 

Efectele tranziției, vizibile mai ales la nivel economic, și-au pus 
amprenta și asupra sistemului educațional. Calitatea educației si 
a reformei educaționale sunt afectate de infrastructura 
insuficientă, de motivația redusă a personalului (salarii foarte 
mici) și de situaţia materială slabă a populației. În acest sens 
programul PNDR prin măsura 322 completează finanțările  POR 
pentru reabilitarea infrastructurii educaționale, în spațiul rural, 
permițând construcția de  grădinițe, anexe școli. În Regiunea SV 
Oltenia vor fi derulate proiecte, ce vor construi în spațiul rural:  

- grădiniță nouă în satul Salcia, solicitant Comuna 
Argetoaia, Dolj; 

- grădiniță comuna Murgași, județul Dolj; 
- grădiniță, comuna Oboga, județul Olt; 
- anexe teren fotbal în comuna Grădiștea, județul Vâlcea. 

 
MDRT Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, derulează 

programul de consolidare și reabilitare a sălilor de sport  
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 (Hotărârea Guvernului nr. 818/2003 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru derularea Programului „Săli de 
sport” prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”-S.A)  

Prin programul de construire săli de sport s-au selectat  
obiectivele ce primesc finanțare în regiunea vizată, finalizarea 
acestora preconizându-se a se realiza în anul 2010.  
 

Investiții în infrastructura 
educațională finanțate 
din bugetele locale 

Investițiile  în infrastructura educațională finanțate din bugetele 
locale, completează nevoile de reabilitare și dotare identificate 
la nivelul regiunii, însă insuficiente pentru rezolvarea totală a 
lor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluzii 
 
 
Alocarea financiară147 prin  POR pe AXA 3 la nivel național este de 657, 53 milioane euro 
(FEDR și contribuție națională). La nivel național s-au contractat (01.11.2010) 279 proiecte cu 
o valoare FEDR de 319 milioane euro, ceea ce reprezintă  o angajare de 58,1 % din total 

                                           
147 CM POR, 10-11 noiembrie 2010 



Agentia pentru  Dezvoltare Regională  

Sud-Vest Oltenia 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 203 

 

fonduri. Alocarea regională pe Axa 3 este de 90,27 milioane euro. Până la data de 1.11.2010 
în regiune s-au contractat 33 proiecte cu o finanțare nerambursabilă de 56,2 milioane euro  
ceea ce reprezintă 62,3 % din alocarea regională.  

 
Hartă contracte  POR regiunea SV Oltenia, 01.11.2010, DMI 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

 
 
 
Sănătate 
 
Prin implementarea celor 5 proiecte, la finalizarea lor vor fi obținute următoarele rezultate: 
35.400,82 mp suprafață reabilitată, 112,5 mp extindere ambulatoriu, cca 500 buc aparatură 
medicală de specialitate achiziționată, 18 cabinete (servicii) medicale nou înființate, 22 
număr de locuri nou create. 
 
Infrastructura spitalelor trebuie dezvoltată în continuare cu participarea deplină a 
comunităţilor regionale/locale implicate, întrucât aceste comunităţi cunosc cel mai bine 
propriile nevoi şi vor fi afectate în cea mai mare măsură de reducerea numărului de paturi, 
închiderea unor spitale şi conversia acestora. Sumele de bani care se vor aloca în continuare 
prin programe trebuie sa fie mult mai mari, investiția în sănătatea capitalului uman fiind un 
element important pentru dezvoltarea economică şi socială a unei naţiuni. Un capital uman 
cu o sănătate precară influenţează negativ dezvoltarea economică prin reducerea capacităţii 
de muncă a populaţiei, precum şi costuri mari în oferirea de servicii de sănătate populaţiei. 
Pe de altă parte, dezvoltarea economică, creşte standardul de viaţă al populaţiei, cu 
influenţă asupra stării de sănătate a populaţiei, iar resursele disponibile pentru investiţiile în 
servicii de sănătate cresc și vor trebuie menținute periodic. 
 
 
 
 
Servicii sociale 
 
Prin implementarea celor 9 proiecte, la finalizarea lor vom avea următoarele rezultate: 
27.369,2 mp suprafață reabilitată, 2661,75 mp suprafață extindere, peste 100 % acces 
crescut la serviciile sociale oferite în centrele sociale modernizate/dezvoltate/echipate, 122 
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locuri de muncă nou create în faza de execuție, 80 locuri de muncă nou create în faza de 
operare.  
 
 
Situații de urgență 
 
Baza regională din Craiova, prin proiectul implementat prin POR va coordona intervenţii 
integrate în caz de dezastre majore în întreaga regiune.  Astfel un număr de 448 de localităţi 
din cele cinci judeţe – Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea - vor beneficia de serviciile pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă îmbunătăţite. 
 
 
Educație 
 
Prin implementarea celor 16 proiecte, la finalizarea lor vom avea următoarele rezultate: 1 
campus pre-universitar reabilitat, 1 campus universitar reabilitat, 39.052,83 mp suprafață 
reabilitată/modernizată, 12.656 mp suprafață extinsă, 17 dotări cu echipamente, 9 dotări cu 
mobilier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri în regiunea Sud Vest Oltenia148 
 

                                           
148 ANEXA II.2.4. 
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Întreprinzătorii reprezintă motorul oricărei economii de piață fiind principalii promotori de 
substanță economică și promotori ai schimbării. Sprijinirea mediului de afaceri conduce la 
creșterea competivității economice în sectorul privat.  
 
În vederea sprijinirii procesului de creare masivă de locuri de muncă, este necesară o 
investiţie de capital cu o valoare ridicată. În acest scop, prin intermediul investițiilor derulate 
prin instrumentele structurale această prioritate va urmări susţinerea investiţiilor productive 
(utilaje şi tehnologii noi) care să asigure adaptarea calităţii producţiei la standardele pieţei 
europene; în mod complementar vor fi sprijinite serviciile pentru dezvoltarea afacerilor 
(marketing şi management în IMM-uri) şi investiţiile pentru dezvoltarea reţelelor de 
întreprinderi şi asociaţii. 
 
Aceste intervenții creionează direcţii de dezvoltare creând un mediu economic competitiv şi 
atractiv investiţiilor autohtone şi străine, dezvoltarea unei economii performante, durabile şi 
ecologice printr-un management eficient, promovarea de industrii alternative adaptate la 
noile cerinţe, pregătirea forței de muncă şi adaptarea ei pentru o piață dinamică. 
 
Prin Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local, POR vizează 
sprijinirea financiară a autorităţilor locale, a asociaţiilor care reprezintă mediul de afaceri 
precum şi a întreprinzătorilor,  cu un buget alocat de 98,01 milioane euro (FEDR+buget de 
stat) prin 3 domenii de intervenție. 
 
 
                     Tabel 2.24. Domenii de intervenție AXA 4, Regiunea SV Oltenia  – mediul de 
afaceri 
 

 

                              Sursa: ADR SV Oltenia 
 
 
 
 
 
 
Structuri de sprijinire a afacerilor 
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Intervenția POR se face prin Domeniul Major de Intervenţie 4.1: Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală. 

Obiectiv: Crearea şi/sau îmbunătăţirea structurilor regionale şi locale de sprijinire a 
afacerilor, intervenţiile având ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea 
economiilor locale şi regionale. 
Se vor sprijini zonele afectate de restructurare industrială, pentru a crea şi/sau dezvolta 
structuri operaţionale de sprijinire a afacerilor, în scopul atragerii întreprinderilor, îndeosebi 
a IMM-urilor, pentru ca acestea să creeze locuri de muncă şi să utilizeze forţa de muncă 
disponibilă în zonă. 
Activitățile propuse prin DMI 4.1 sunt în conformitate cu  obiectivele propuse prin Strategia 
de Dezvoltare a Regiunii (PDR 2007-2013) Prioritatea regională 2 - Modernizarea şi 
dezvoltarea infrastructurii regionale - Măsura 2.2: Îmbunătățirea infrastructurii de afaceri 
prin crearea de situri tehnologice, industriale, comerciale, de agricultură și meșteșugărești  
prin care se vizează măsuri de dezvoltare a unui mediu economic inovativ, precum și o 
creştere a competitivității economice prin crearea și dezvoltarea unor locații care să asigure 
investitorilor utilitățile necesare pentru demararea rapidă a activităților economice. Aceste 
acțiuni se concretizează prin amenajarea, modernizarea de parcuri industriale, incubatoare 
de afaceri, centre expoziţionale, alte tipuri de infrastructuri de afaceri. 
 

Alocare regională DMI 4.1 - 37,67 
milioane euro. Până la data  de 
10.10.2010  la nivelul regiunii au fost 
depuse un număr de 26 proiecte. Dintre 
acestea 6  proiecte au fost retrase sau 
respinse. S-au contractat 2 proiecte cu o 
valoare a finanțării nerambursabile de 8,8 
milioane euro.  În procesul  de evaluare 
sau precontractare mai sunt 20 proiecte 
cu o valoare finanțabilă  de aproximativ 
58,2 milioane euro, valoare peste bugetul 
alocat domeniului de intervenție de 37,67 
milioane euro. Gradul de contractare este 
de 23,4%. 
 

Tabel 2.25. Alocare și contractare DMI 4.1, 
Reg SV Oltenia, 10.10.2010 

 
 

  Sursa: ADR SV Oltenia  

 
Tabel 2.26. Proiecte contractate până la data de 10.10.2010 , AXA 4 -  DMI 4.1 

AXA 4, DMI4.1 - Proiecte contractate 
 

Titlu proiect Solicitant 
Valoare 
totală 
Ron 

Suma 
solicitată Ron 

Suma solicită  
euro 

Centrul Multifuncțional 
Pavilion Central 

CL Craiova 84.085.092,23 33.157.133,00 7.894.555,48 

Centrul de dezvoltare a SC NIVA 7.588.955,37 4.103.412,08 977.002,88 
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serviciilor în afaceri Nord 
Oltenia 

SRL 

TOTAL  91.674.047,60 37.260.545,08 8.871.558,36 

Sursa: ADR SV Oltenia 

 

Proiectul „Centrul Multifuncţional Pavilion Central”, cu suma solicitată de 7.894.555,48 
euro, propune îmbunătăţirea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova, stimularea şi 
susţinerea de către administraţia publică a activităţilor economice ale agentilor economici, în 
special ale IMM-urilor, atragerea unui număr cât mai mare de investiţii autohtone şi străine, 
dar şi creşterea numărului de locuri de muncă în municipiul Craiova. 

 

Obiectivul specific al proiectului constă în dezvoltarea structurilor locale de sprijinire a 
afacerilor din municipiul Craiova şi regiunea Oltenia prin înfiinţarea unui centru expoziţional 
şi de afaceri. Proiectul Centrului Multifuncţional Craiova este estimat să se desfăşoare pe o 
perioadă de 36 luni. Se estimează că vor fi atraşi în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor 
(ca "locatari" ai structurii) - 137 de agenţi economici, din care: 37 agenţi economici care 
expun permanent; 30 agenţi economici care închiriază spaţii de birouri; 15 agenţi economici 
care expun în spaţii exterioare; 55 agenţi economici care expun în spaţiul interior. Vor fi 
atrase 23 de microîntreprinderi, 67 de întreprinderi mici, 43 de întreprinderi mijlocii şi 4 
întreprinderi mari. Numărul total de locuri de muncă nou create în cadrul firmelor găzduite 
în structura de sprijinire a afacerilor este de 197 din care pentru femei – 110.  

Proiectul “Centrul de dezvoltare a serviciilor în afaceri Nord Oltenia” cu suma solicitată de 
977.003 euro, propune crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor, în Municipiul Râmnicu 
Vâlcea, care să contribuie la atragerea de investiții și la crearea de noi locuri de muncă 
permanente. Centrul de dezvoltare a serviciilor în afaceri Nord Oltenia urmărește să asigure 
întreprinderilor din regiune suportul necesar pentru a se dezvolta, prin punerea la dispoziție 
de spații adecvate pentru desfășurarea de expoziții permanente și ocazionale, birouri, spații 
de training, săli de conferință, depozite și alte facilități utile acestora. 

Prin implementarea celor 2 proiecte la finalizarea lor se vor obține următoarele rezultate: 
221 locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire a afacerilor, 145 agenți economici 
atrași în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor, 6996,04 mp spații expoziționale interioare, 
6512 mp spații expoziționale exterioare, 1390,45 mp spații birouri de închiriat, 337 locuri de 
parcare create, 37.905,30 mp spații verzi. 
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Intervenția altor programe la dezvoltarea infrastructurii de afaceri 
 
Investiţiile în structuri moderne de afaceri în zone cu potenţial de creştere economică, cât şi 
în zonele mai puţin dezvoltate ale României, reprezintă un instrument cheie pentru 
diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiuni şi între localităţi, ceea ce va contribui la 
creşterea gradului de competitivitate a ţării, precum şi la o mai bună integrare a economiei 
naţionale în economia europeană. 
 Dezvoltarea unor infrastructuri de afaceri care permit o concentrare de resurse tehnologice, 
umane şi financiare bazate pe sectoare industriale cu avantaj competitiv sau potenţial cert 
de dezvoltare, pot deveni un catalizator pentru dezvoltarea întreprinderilor existente, 
crearea de noi întreprinderi, dezvoltarea antreprenoriatului, crearea de locuri de muncă. 
În regiunea SV Oltenia sunt în prezent funcționale următoarele structuri de afaceri: 
 

 S.C. Parc Industrial Gorj149,150 S.A. Bumbeşti-Jiu, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Gorj nr. 16/2003. 

 
După transmiterea suprafeţei de 1,2 ha din patrimoniul Consiliului Județean Gorj către 
Consiliul Local Bumbeşti-Jiu, S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu are, în prezent, în 
administrare 17,4 ha. teren, spaţii destinate producţiei şi depozitării şi dispune de căi de 
acces către aceste spaţii.  
Scopul exclusiv al S.C Parc Industrial Gorj S.A este de a realiza, în calitate de societate 
comercială-administrator, exploatarea parcului industrial pe bază de contracte comerciale 
încheiate între societatea comercială administrator „Parc Industrial Gorj” S.A şi persoane 
juridice române sau sucursale/ reprezentanţe ale companiilor din străinătate, după caz, care 
pot desfăşura activităţi specifice parcurilor industriale.  
În anul 2009, activitatea S.C. Parc Industrial Gorj S.A. a fost marcată de criza economică din 
cauza  lipsei de lichidităţi a agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta 
parcului.  
 

 Parcul industrial151 Craiova este o infrastructură de afaceri pusă la dispoziţie de 
judeţul Dolj prin intermediul unei societăţi administrator având ca acţionar majoritar 
judeţul Dolj. 

 
S.C Parc Industrial Craiova S.A este persoană juridică română funcţionând ca societate 

                                           
149 CJ Gorj, Raportul președintelui 2009 
150 ANEXA II.2.4., Tabel nr. II.2.36 
151 http://www.parcindustrialcraiova.ro/index.php?show=istoric 
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comercială pe acţiuni cu 5 acţionari: judeţul Dolj, comuna Gherceşti, comuna Pieleşti, 
comuna Cârcea și comuna Coşoveni. Deține terenuri în suprafaţă de 10,03 ha, utilităţi, 
construcţii şi echipamente tehnologice puse la dispoziţie prin voinţa Guvernului României şi 
a Consiliului Judeţean Dolj în vederea constituirii Parcului Industrial Craiova. 
Suprafaţa Parcului industrial este împărţită în 22 parcele cu dimensiuni cuprinse între 153 – 
20.000 mp. Parcul industrial are reţea proprie de drumuri interioare şi deţine posibilitatea 
alimentării tuturor parcelelor puse la dispoziţie locatarilor cu utilităţile necesare desfăşurării 
activităţilor productive şi de servicii (energie electrică, gaze, apă, canalizare, salubritate, 
reţea de comunicaţii). Rolul Parcului Industrial Craiova: creare infrastructură de afaceri în 
Oltenia, polarizare investiţii străine şi autohtone amplasate în Oltenia în perspectiva creării 
de noi locuri de muncă, reprezentare cadrul de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul de 
afaceri şi administraţiile publice locale în scopul dezvoltării economico-sociale durabile a 
zonei Oltenia. Parcul Industrial Craiova se află în partea de Est a municipiului Craiova pe 
drumul European E574, la intrarea dinspre Bucureşti la aproximativ 6 km de centrul 
oraşului.Terenul este adiacent unei zone care cuprinde în prezent Aeroportul Internaţional 
Craiova, Metro Craiova, reprezentantele principalelor firme producătoare de autoturisme 
din Europa ( Iveco, Skoda, Peugeot, Mercedes, Wolksvagen). Amplasamentul are acces rutier 
la: Aeroportul Internaţional Craiova - 1km; Inelul de centură ( Ocolitoarea de Nord ) a 
Municipiului Craiova - 100m; 2 puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria: Calafat - Vidin , 87 
km, E79 și Bechet - Oreahovo, 66 km, DN 55; Cale ferată - staţie CFR Craiova la 3 km de 
amplasament, terminal containere; Vama Craiova - 3 km.  

Investiții ce urmează a fi realizate în Parcul Industrial Craiova128. În parcul industrial din 
Craiova se vor dezvolta investiții din sursele agenților economici, începând cu 2009,  printre 
care amintim: 

-  Executarea lucrărilor de construire a Complexului Agroturistic Hotelier SORIN S+P+2 cu 
spaţii pentru alimentaţie publică, conferinţe şi servicii, amenajare mobilier urban, realizare 
infrastructură (electricitate, apă, canalizare, gaze), împrejmuire teren şi organizare şantier, 
de către  S.C. Sorin International Spedition S.R.L. Craiova. 

- S.C. HELIN’S TRADING S.R.L. Craiova, execută lucrări de extindere şi etajare imobil C61 de 
P+1 la P+3 etaje şi etaj tehnic pentru spaţii de cazare (hotel), restaurant, bar, sală de şedinţe, 
piscină, împrejmuire şi organizare de şantier. 

- S.C. Cad Works International S.R.L. Craiova, execută lucrări de construire sediu birouri P+E, 
hală producţie, racordare la utilităţi. 

-  Începerea lucrărilor pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea Infrastructurii de Afaceri în 
Județul Dolj – Incubatorul de Afaceri Craiova” de către consorţiul ALCO PLUS S.A. Brăila & 
S.C. INTEGRAL S.A. Buzău & VALVE INTERNATIONAL S.A. Brăila.  

 Centrul expozițional de la Călimănesti: Proiect finanțat prin Programul PHARE. 

 Centrul Expozițional Transfrontalier finanțat prin Programul Phare – CBC 2006. situat 
în Craiova ce deține: zonă expozițională interioară cu o suprafață desfăşurată de 2500 
mp2; o sală multifuncțională cu o capacitate de 100 de locuri, care va putea fi folosită 
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ca sală de conferințe pentru prezentări de produse şi întâlniri de afaceri; o platformă 
expozițională exterioară, cu o suprafață de 3000 mp, centrul dispune de spații și 
facilități tehnice pentru organizarea de târguri şi expoziții internaționale, naționale, 
locale, specializate, cât şi pentru acțiuni conexe ale acestora, respectiv lansări de 
produse şi servicii, seminarii, întâlniri de afaceri, workshopuri și instruiri specializate. 

 
 
 
 
 
Situri industriale 
 
Intervenția POR se face prin Domeniul Major de Intervenţie 4.2: Reabilitarea siturilor 
industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi 
  

Până la data de 10.10.2010, pentru domeniul major de intervenţie 4.2 nu a fost depus  nici 
un proiect. Valoarea  alocată (FEDER şi buget de stat) pentru Regiunea SV Oltenia este  de 
32,33 milioane euro. Totuși Consiliul Local Băbeni are în pregătire un proiect prin care 
solicită o finanțare de 700.000 Euro. 
 
S-au realizat152 evaluări ad-hoc a Domeniului Major de Intervenţie 4.2 „Reabilitarea siturilor 
industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”. Obiectivul acestei 
evaluări ad-hoc a fost de a analiza cauzele pentru care nu s-a depus nici o cerere de finanţare 
de la lansarea cererii de proiecte în aprilie 2008 până în acest moment şi de a face 
recomandări, în scopul creşterii absorbţiei fondurilor alocate.  

Evaluarea a demonstrat că finanţarea reabilitării şi introducerii în circuitul economic a 
siturilor contaminate/potenţial contaminate îşi păstrează în continuare relevanţa. 

Totodată, evaluarea a subliniat că mare parte a siturilor industriale, potenţial eligibile pentru 
finanţare din acest domeniu, se află în proprietatea unor autorităţi locale din localităţi 
urbane şi rurale mici, care nu au resursele umane, financiare şi tehnice, precum şi 
capacitatea managerială şi de planificare cerute de complexitatea proiectelor de reabilitare a 
siturilor industriale. În consecinţă, va fi analizată situaţia domeniului 4.2, pentru a fi găsită o 
soluţie care să asigure absorbţia fondurilor aferente acestui domeniu, sau propunerea 
redirecționării lor spre domenii majore de intervenție a căror alocare este insuficientă 
nevoilor. 
 
Prin CM POR din data 11 noiembrie 2010, s-a propus realocarea sumelor aferente DMI 4.2 
către alte domenii de intervenție. Pentru regiunea SV Oltenia s-a propus realocarea sumelor 
astfel:   
 
Tabel 2.27. Realocare sume aferente DMI 4.2. POR 
 

                                           
152 Raportul Anual de Implementare POR 2009 
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Sursa: CM POR, 11 noiembrie 2010 
 
 
 
 
 
 
Microîntreprinderi 
 
 
Intervenția POR se face prin Domeniul Major de Intervenţie 4.3: Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor. 
În contextul strategiei revizuite de la Lisabona este necesar să se investească în 
modernizarea sectoarelor productive locale şi regionale, prin sprijinirea mediului 
antreprenorial, în special a microîntreprinderilor. 
Prin DMI 4.3, Programul Operaţional Regional sprijină dezvoltarea microîntreprinderilor 
productive şi a celor  prestatoare de servicii care folosesc potenţialul endogen al regiunilor 
(resurse naturale, materii prime, resurse umane, etc.). Mai mult, microîntreprinderile vor fi 
încurajate să utilizeze noi tehnologii şi inovaţii, echipamente IT şi servicii, având un rol 
primordial în creşterea competitivităţii, productivităţii şi a calităţii serviciilor.  
 
Obiectiv: 

 Sprijinirea microîntreprinderilor pentru creşterea competitivităţii, valorificarea 
resurselor materiale şi a forţei de muncă locale. 

 
 
Alocare regională DMI 4.3  – 25,2 
milioane euro. Pentru prima licitație de 
proiecte lansată în 13 martie 2008, au fost 
depuse 61  proiecte din care s-au 
contractat 30, prin care se solicita 
finanțare nerambursabilă de 2,8 milioane 
euro. Dintre acestea 11 au fost reziliate la 
solicitarea beneficiarilor, principalul motiv 
fiind lipsa cofinanțării.  
 
 

 
 
 
 
Tabel 2.28. Alocare și contractare DMI 4.3 
(sesiunea a doua până la 10.10.2010) 

Regiunea  

Buget 
disponibil  
realocare    
- FEDR - 

(mil. euro) 

Propunere finală realocare - FEDR -  (mil. euro) 

DMI 
3.1 

DMI 4.1  DMI 4.3  DMI 5.1 DMI 5.2  Total realocat 

SV 30,49 6,75 0,00 6,17 0,00 17,57 30,49 
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  Sursa: ADR SV Oltenia 

 
 
Tabel 2.29.  Rezultatele obținute în cadrul a 18 proiecte finalizate pe DMI 4.3 regiunea SV 
Oltenia 
 

LICITAȚIA 1 
Proiecte 

contractate 

DIN 
CARE, 

Proiecte 
finalizate Domenii de activitate 

Microîntreprinderi 
sprijinite (nr.) 19 18 

11 - Medical, 2 - Service 
auto, 1 – Construcții, 1 - 
Publicitate, 1 - Coafura și 
alte servicii de 
înfrumusețare, 1 - 
Inginerie și consultanță 
tehnică, 1 - Industrie 
alimentară, 1 – Producție 
sisteme de etanșare 

Locuri de muncă 
nou create în 
microîntreprinderile 
sprijinite (nr.) 103 97 

 
Sursa: ADR SV Oltenia 
 
Alocarea regională licitația a 2-a DMI  4.3 – 28,03 milioane euro. A doua licitație de proiecte 
a fost cu depunere continuă și s-a lansat în noiembrie 2009.  Pâna în noiembrie 2010 au fost 
depuse un număr de 467 proiecte cu un total de 68,2 milioane euro solicitați. Au fost 
contractate 39 proiecte cu un total solicitat de 4,3 milioane euro, rămânând în faza de 
evaluare/precontractare/rezervă 288 proiecte cu o valoare solicitată de 46 milioane euro. 
Gradul de contractare pe cele 2 sesiuni  este de 15,3% din alocarea regională. 

Intervenția altor programe la susținerea mediului de afaceri 
Sectorul IMM angajează aproximativ 60% din totalul forţei de muncă, dar productivitatea 
sectorului este mult mai scăzută decât cea a întreprinderilor mari. Productivitatea scăzută a 
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii se explică prin faptul că un procent semnificativ al 
acestora utilizează echipamente de producţie depăşite, neîndeplinind cerinţele de calitate 
ale UE. În acest context, sectorul IMM are nevoie imperativă de un sprijin adecvat. 
 
Complementaritatea intervențiilor POR cu POSCCE 
Reducerea decalajelor specifice ale diferitelor componente ale competitivităţii economice 
româneşti presupune un proces mai complex bazat pe investiţii de capital şi pe cercetare, 
dezvoltare şi inovare. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenţă pe termen 
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mediu şi lung şi integrarea cu succes a pieţei româneşti are în vedere dezvoltarea unei 
economii bazate pe cunoaştere. 
Principalul instrument pentru realizarea acestei priorităţi tematice a CSNR este POS 
Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), care are ca obiectiv general creşterea 
productivităţii întreprinderilor româneşti, în conformitate cu principiile unei dezvoltări 
durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE.  
Ţinta prevăzută este o creştere medie anuală a PIB per persoană ocupată cu cca. 5,5%.  
Sectorul IMM, cel mai afectat de actuala recesiune economică, dar şi cu o slabă capacitate 
managerială a fost susţinut în cadrul POS CCE prin finanţarea, până la data de 31.08.2010, a 
71 proiecte153 în regiunea SV Oltenia care au vizat în mare parte investiţii productive (62%), 
dar şi implementarea standardelor internaţionale, internaţionalizare şi acces pe noi pieţe.  
Intervențiile POS CCE sunt în concordanță cu măsurile din PDR Regiunea SV Oltenia 2007-
2013: Măsura 1.1.Sprijin pentru investiţii de capital în sectorul privat ; Măsura 1.2. Sprijin 
pentru investiții necorporale şi dezvoltarea asistenţei pentru reţelele de întreprinderi şi 
asociaţiile profesionale; Măsura 1.3. Sprijin pentru dezvoltarea capacităţii de 
cercetare/dezvoltare/inovare (inclusiv şi în cadrul administraţiei publice locale) şi reducerea 
decalajului informaţional în regiune; Măsura 2.5. Crearea infrastructurii pentru cercetare şi 
dezvoltare tehnologică pentru sectorul privat şi pentru instituţii. 
Sprijinul acordat IMM-urilor vizează: investiții în instalații, echipamente, utilaje, mașini, 
aparatură, achiziționarea de echipamente şi tehnologii moderne pentru activităţi de 
producţie,  construcţii; achiziţionare sisteme IT (echipamente şi soft); relocalizarea  în 
structuri de afaceri; extindere /reabilitare/amenajare  spaţii de producţie; activităţi specifice 
de dezvoltare, susţinerea investiţiilor intangibile vizând achiziţionarea de tehnologii brevete, 
mărci, licenţe şi know-how, susţinerea implementării şi certificării sistemelor de 
management al calităţii, sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizarea, servicii de 
consultanţă furnizată IMM-urilor pentru îmbunătăţirea sistemelor de management, 
susţinerea participării la tâguri şi expoziţii internaţionale, elaborarea de planuri de afaceri, 
dezvoltarea strategiilor de firmă/produse/servicii, activităţi de marketing şi promovare, 
managementul resurselor umane, tehnologia informaţiei şi e-business, inovare şi drepturi de 
proprietate intelectuală. 
POS CCE intervine cu finanțări ce se pot realiza prin  DMI 1.1 (Investiţii productive şi 
pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor), în special a IMM, al cărui obiectiv 
specific este consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv  și care va putea  fi atins prin: 
valorificarea sectorului productiv bazată pe extindere şi modernizare, prin achiziţionarea de 
tehnologii şi echipamente noi, licenţe şi know-how; inovarea proceselor de producţie şi a 
produselor; adoptarea standardelor internaţionale şi certificarea sistemelor de management 
(de calitate, de mediu etc.); accesul pe noi pieţe; promovarea dezvoltării durabile, 
diminuarea impactului negativ asupra mediului şi îmbunătăţirea competitivităţii 
internaţionale. 
Alocarea financiară pentru DMI 1.1 pentru 2007-2013 este de 1.007.275.390 euro. 
Operaţiunea 1.1.1 se adresează atât IMM-urilor  cât şi întreprinderilor mari.  
Operaţiunile orientative ale acestui DMI sunt complementare activităţilor implementate în 
cadrul Programului Operaţional Regional (Axa Prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional”) care susţin investiţiile microîntreprinderilor din sectorul productiv, al 
construcţiilor şi al serviciilor. În Regiunea Sud-Vest Oltenia finanțările până  la data de 

                                           
153 V. ANEXA II.2.4., Tabel nr. II.2.37. 



Agentia pentru  Dezvoltare Regională  

Sud-Vest Oltenia 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 214 

 

31.08.2010  prin Axa prioritară 1, Domeniul Major de Intervenție DMI 1. 1. și DMI 1.3  au fost 
următoarele, ele totalizând suma de 18,63 milioane euro : 
 
Tabel 2.30. Asistență financiară nerambursabilă contracte DMI1.1, DMI 1.3, POS CCE, 
31.08.2010, REG SV Oltenia  
 
  
 
 
Sursa: http:/poscce.mimcma.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complementaritatea intervențiilor POR cu PNDR 
 

DMI 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor 

Operaţiunea 

Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea 
sectorului productiv prin  investiţii tangibile şi 

intangibile-O1.1.1 ” pentru întreprinderile mari, 
 
 

Nr de 
proiecte 

Contribuție totală 
fonduri 

FEDR și BUGET 
NAȚIONAL 

 

1 4,39 mil euro 

Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea 
sectorului productiv prin  investiţii tangibile şi 

intangibile-O1.1.1 ” pentru întreprinderile mari, 
Schema: Sprijin financiar de până la 920.000 lei 

pentru întreprinderi mici şi mijlocii 

44 7, 27 mil  euro 

O.1.1.1- Schema: Sprijin financiar de până la 
1.075.000 lei pentru întreprinderi mici şi mijlocii 

18 3,6 mil euro 

O1.1.1 Schema: Sprijin financiar cu valoare cuprinsă 
între 920.001 lei şi 5.560.000 lei acordat pentru 

investiţii pentru IMM, 
4 3,306 mil euro 

Operaţiunea Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi 
internaţionalizare (O 1.1.3) 

3 0,014 mil euro 

DMI 1.3. Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului : 
 

Operaţiune: Sprijin pentru consultanţă acordat IMM 
(O 1.3.2) 

1 0,05 mil euro 
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Investiţiile în structuri de afaceri în zonele rurale cu potenţial de creştere economică, 
reprezintă un alt element necesar pentru diminuarea disparităţilor de dezvoltare între 
regiuni, ceea ce va contribui la creşterea gradului de competitivitate în spațiul rural.  
Programul Național de Dezvoltare Rurală completează finanțările anterioare  sprijinind în 
Regiunea SV Oltenia prin Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-
întreprinderi ” din Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea 
economiei rurale”,  129 proiecte cu o valoare contractată totală de 27,59 milioane euro 
(sursa: CPDRP 4 SV Oltenia). 
Astfel,  se vor  crea microîntreprinderi în spațiul rural, se vor  dezvolta cele existente în 
sectorul non-agricol, încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri 
şi femei, încurajarea activităţilor  meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale, reducerea 
gradului de dependenţă faţă de agricultură, constituie priorități dezvoltate în cadrul acestor 
proiecte. Intervențiile vor crea noi locuri de muncă și vor diversifica serviciile pentru 
populația rurală prestate de către microîntreprinderi.   
 
 
Complementaritatea intervențiilor POR cu Programele naționale de finanțare 
 
Prin  finanţări din fonduri naţionale154, la nivelul regiunii SV Oltenia s-au derulat următoarele 
programe : 
 

Programul naţional multianual 
pe perioada 2005-2012 pentru 
dezvoltarea culturii 
antreprenoriale în rândul 
femeilor manager din sectorul 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

 

În perioada 2008-2009 în regiunea SV Oltenia, au fost 
acceptate la finanțare 57 proiecte, alocarea financiară 
nerambursabilă fiind de 50.268 lei. Aceste fonduri sunt 
folosite pentru: stimularea auto-angajării şi creşterea 
numărului de femei întreprinzător în cadrul 
comunităţilor de afaceri; dezvoltarea capacităţii şi a 
spiritului antreprenorial în rândul femeilor; 
îmbunătăţirea performanţelor economice ale 
întreprinderilor existente, conduse de femei prin 
creşterea gradului de pregătire a personalului acestora, 
ca urmare a educaţiei antreprenoriale; accesul egal la 
economia bazată pe cunoaştere; schimburi de 
experienţă între femei de afaceri şi stabilirea unor 
legături parteneriale, creşterea standardului de viaţă şi a 
veniturilor proprii; dezvoltarea abilităţilor inovative şi 
consolidarea unui mediu economic competitiv; 
creşterea numărului de noi locuri de muncă şi a 
beneficiilor aduse economiei naţionale. 
 

Programul de dezvoltare şi 
modernizare a activităţilor de 
comercializare a produselor şi 
serviciilor de piaţă 

Programul contribuie la sprijinirea operatorilor 
economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, 
prin facilitarea accesului la achiziţionarea de maşini, 
utilaje, instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de 
măsurare, control şi reglare, în scopul îmbunătăţirii 

                                           
154 http://www.aippimm.ro/otimmc/craiova/articol/programe-na-355-ionale-de-finan-355-are-2010/ 

http://www.aippimm.ro/otimmc/craiova/categorie/finan-355-259-ri-din-fonduri-na-355-ionale
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 performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor 
economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate 
de noul statut al României de stat membru al Uniunii 
Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, 
sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii 
alimentare. 
 Programul urmăreşte: întărirea capacităţii operatorilor 
economici de promovare a produselor şi serviciilor de 
piaţă; dezvoltarea şi modernizarea activităţii 
comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă. 
Au fost acceptate la finanțare 37  proiecte în perioada 
2008-2009 în regiunea SV Oltenia, alocarea financiară 
nerambursabilă solicitată  fiind de 1.136.049 lei. 
 

 
Programul pentru dezvoltarea 
abilităţilor antreprenoriale în 
rândul tinerilor şi facilitarea 
accesului acestora la finanţare - 
START 

 

Au fost acceptate la finanțare 8 proiecte în perioada 
2009-2010 în regiunea SV Oltenia, alocarea financiară 
nerambursabilă solicitată fiind de 120.225 lei. Aceste 
fonduri sunt folosite pentru: a constitui stimularea 
înfiinţării de noi microîntreprinderi, îmbunătăţirea 
performanţelor economice ale celor existente, creşterea 
potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi 
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în 
scopul implicării acestora în structuri economice private. 
Programul urmăreşte: dezvoltarea aptitudinilor 
antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea 
optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la 
rigorile determinate de globalizarea pieţelor şi de 
integrarea României în Uniunea Europeană; sprijinirea 
demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-
uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare; 
stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, precum 
şi îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor 
existente, prin creşterea potenţialului de accesare a 
surselor de finanţare; facilitarea accesului tinerilor la 
sursele de  finanţare.  
 

Ajutoare de minimis pentru 
dezvoltarea sau modernizarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii în 
baza H.G. nr. 1164/2007, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 
 
 
 
 

Această schema de ajutor de minimis îşi propune 
atragerea de forţă de muncă din zonele limitrofe, 
utilizarea resurselor locale, susţinerea meseriaşilor din 
zonele rurale şi din micile localităţi, sprijinirea 
întreprinderilor mici şi mijlocii care activează în orice 
domeniu de activitate cu excepţia celor prevăzute în art. 
2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 în 
aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului pentru 
ajutoarele de minimis, pentru a se ridica la nivelul 
standardelor europene. Ajutorul de stat se acordă sub 
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Tabel 2.31. Ajutor de minimis în 
regiunea SV Oltenia, conform HG 
1164/2007  
 

 
Sursa:www.mfinanțe.ro 

forma de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice .  
 
 
 
Ajutorul de minimis ce se poate acorda unei 
întreprinderi se situează în limita plafonului 
echivaloarea  în lei a 200.000 euro,  consecutiv 100.000 
euro în cazul întreprinderii care desfăşoară activitate în 
domeniul transportului rutier, pe o perioadă de trei ani 
fiscali în conformitate cu Regulamentul Comisiei 
Europene nr. 1998/2006. În regiunea SV, la nivelul anilor 
2008, 2009, 2010, au fost semnate acorduri de principiu 
pentru finanțare ce au însumat 7.822.216 euro până la 
data realizării studiului. 

 
 
Cercetare-Dezvoltare- Inovare și TIC 
 
Creşterea cererii şi ofertei în domeniul cercetării şi inovării, cu efecte directe asupra 
stimulării dezvoltării tehnologice a întreprinderilor, depinde şi de nivelul competitiv al 
infrastructurii existente în unităţile de profil. Pentru dezvoltarea unei infrastructuri 
specializate care să poată sprijini proiectele complexe de cercetare, au fost aprobate în 
cadrul POS CCE în Regiunea SV Oltenia, 11 proiecte care vor contribui la creşterea eficienţei 
activităţii de CD în universităţi şi institute de cercetare, la implicarea cercetătorilor români în 
reţele de cercetare internaţionale şi la conectarea centrelor de CD la reţele europene de tip 
GRID. Cele 11 proiecte (DMI 2.1, DMI 2.2) au o valoare a finanțării nerambursabile de 5,80 
milioane euro. Transferul de tehnologie, al produselor şi serviciilor rezultate din cercetare şi 
destinate întreprinderilor, precum şi dezvoltarea capacităţii de cercetare a întreprinderilor 
au fost sprijinite prin 10 proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de peste 10,12 
milioane euro, din care 1 proiect pentru finanţarea start-up-urilor şi spin-off-urilor inovative. 
În mod detaliat situația se prezintă astfel: 
 
Tabel 2.32. Număr proiecte depuse pe DMI 2.1., 2.2.  
 

Domeniul major de intervenţie 2.1 (DMI 2.1) - Cercetare dezvoltare  în parteneriat între 
universităţi / institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi în vederea obţinerii de 

rezultate aplicabile în economie 

Operaţiunea 

Operaţiunea 2.1.1: Proiecte de CD în 
parteneriat între universităţi/ institute 
de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi 

Nr de proiecte Contribuție totală fonduri 
FEDR și BUGET NAȚIONAL 
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3 626.789,76 euro 

Operaţiunea 2.1.2 : Proiecte CD de înalt 
nivel ştiinţific la care vor participa 

specialiști din străinătate 

1 1.282.371,42 euro 

Domeniul major de intervenţie 2.2 (DMI 2.2) - Investiţii în infrastructura de CDI şi 
dezvoltarea capacităţii administrative 

Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea 
infrastructurii C-D existente şi crearea de 

noi infrastructuri C-D (laboratoare, 
centre de cercetare) 

1 3.093.290,952 euro 

Operaţiunea 2.2.3: Dezvoltarea unor 
reţele de centre C-D, coordonate la nivel 
naţional şi racordate la reţele europene 

şi internaţionale de profil 

1 428.571, 42 euro 

Operaţiunea 2.2.4: Întărirea capacității 
administrative 

5 373.982,85 euro 

Sursa: ADR SV Oltenia 
Până la 31 august 2010 în regiune prin Axa prioritară 2155 - Competitivitate prin cercetare, 
dezvoltare tehnologică şi inovare, DMI 2.1, DMI 2.2 s-au contractat 11 proiecte cu o valoare 
a asistenței financiare nerambursabile solicitate de 5,80 milioane euro. 
 

 
Tabel 2.33. Asistență  financiară nerambursabilă DMI 2.1, DMI 2.2, POS CCE  regiunea SV 

Oltenia,  
proiecte contractate până la 31.08.2010 

 

   
 

                               Sursa: http://poscce.mimmcma.ro/Public/Arhiva2009.aspx proiecte axa 1 
 
 
Până la 31 august 2010 în regiune prin Axa prioritară 2 - Competitivitate prin cercetare, 
dezvoltare tehnologică şi inovare, pe DMI 2.3, s-au contractat 10 proiecte prin care se 
solicită asistență financiară nerambursabilă de 10,124 milioane euro. 

                                           
155 Sursa de date proiecte,  www.ancs.ro axa 2, procesare in sistem propriu  

 

http://poscce.mimmcma.ro/Public/Arhiva2009.aspx%20proiecte%20axa%201
http://www.ancs.ro/
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Tabel 2.34. -  Asistență  financiară nerambursabilă DMI 2.3, POS CCE regiunea SV Oltenia, 
proiecte contractate până la 31.08.2010 

 

     
 
                                 Sursa:  http://poscce.mimmcma.ro/Public/Arhiva2009.aspx proiecte axa 1 
 
 
Sectorul Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor este important  pentru dezvoltare 
economică şi competitivitate având o deosebită importanță în domeniul societăţii 
informaţionale. Cercetările recente legate de impactul economic al extinderii societăţii 
informaţionale asupra creşterii productivităţii prin creşterea capitalului şi productivităţii în 
sectorul TIC, demonstrează importanța utilizării TIC.  
Creşterea interacţiunilor dintre sectorul public şi întreprinderi/cetăţeni prin valorificarea la 
maxim a potenţialului TIC se realizează prin îmbunătăţirea infrastructurii TIC în zonele de 
eşec al pieţii (zonele rurale şi mic urbane), prin dezvoltarea şi utilizarea efectivă a serviciilor 
publice electronice şi prin dezvoltarea unui mediu de e-business sigur şi dinamic.  
 
Prin Axa prioritară 3156 – TIC pentru sectoarele public și privat, DMI 3.1 Susținerea Utilizării 
Informației, în regiunea SV Oltenia, până la 31 august 2010 prin Operațiunea 3.1.1 
Sprijinirea accesului la broadband și la serviciile conexe, s-au contractat  7 proiecte  cu 
finanțare nerambursabilă în valoare de 74.295,24 euro, din care 60.639,93 euro FEDR, și 
13.655,50 euro buget național. Cele 7 proiecte TIC contractate până în prezent în Regiunea 
SV Oltenia (31.08.2010) susţin accesul la internet şi servicii conexe. Nivelul actual de 
contractare (74.295 euro nerambursabili), cât şi analiza proiectelor depuse, arată interesul 
manifestat de diversele categorii de beneficiari, sugerând faptul că indicatorii care contribuie 
esenţial la realizarea priorităţii tematice a CSNR privind creşterea pe termen lung a 
competitivităţii economice, vor fi atinşi fără dificultate.  
 
 
 
 

                                           
156 Sursa de date proiecte,  www.mcsi.ro  axa 3, procesare în sistem propriu 

http://poscce.mimmcma.ro/Public/Arhiva2009.aspx%20proiecte%20axa%201
http://www.mcsi.ro/


Agentia pentru  Dezvoltare Regională  

Sud-Vest Oltenia 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în regiunea Sud-Vest Oltenia 220 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluzii 
 
În urma studiului realizat de C.N.I.P.M.M.R. , întreprinzătorii  din regiunea Sud-Vest Oltenia 
au indicat că în perioada actuală se confruntă cu următoarele dificultăți: scăderea cererii 
interne (63,87%), concurența produselor de import (25,13%), scăderea cererii la import 
(15,18%), costuri ridicate ale creditelor (36,65%), inflația (28,88%), accesul dificil la credite 
(19,90%), corupția (21,99%), birocrația (47,12%), controale excesive (16,75%), fiscalitate 
excesivă (51,31%), neplata facturilor de către instituțiile statului (13,61%), întârzieri la 
încasarea facturilor de la  firmele private (34,03%)157. 
 
Conform Cărții Albe a IMM-urilor, cele mai frecvente activități de dezvoltare asupra cărora 
se focalizează întreprinzătorii din IMM-uri în următoare perioadă sunt următoarele: 
amplificarea activității de  marketing (43,64% din firme), cu preponderență la firmele din 
regiunea SV Oltenia (50,25%), achiziția de tehnică nouă (33,6%), pregătirea intensă de forță 
de muncă (31,99%), diversificarea producției (30,37%), informatizarea activităților (26,46%), 
construcții de clădiri (25,99%), acțiuni de combatere, limitare a poluării (24,85%), 
introducerea de sisteme moderne de gestiune a calității (20,34%), înlocuirea utilajelor 
(18,72%), restructurări manageriale (16,57%). 
  
În acest context de “slăbiciune a mediului de afaceri” finanțările POR vin în sprijinul 
îmbunătățirii activităților IMM-urilor.  Alocarea AXA 4 POR la nivel național este de 709,86 

                                           
157 Cartea Albă a IMM-urilor, Ediția 2010 
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milioane euro (FEDR și contribuție națională). Contractarea 158 la nivel național la data de 
01.11.2010 s-a realizat în proporție de 13,77%  (97,77 milioane euro FEDR și buget național).  
S-au aprobat 549 proiecte, iar valoarea FEDR este de 81 milioane de euro. 
Alocarea POR la nivelul regiunii este de 98,01 milioane euro.  La nivelul regiunii, gradul de 
contractare pe AXA 4 este de 13,4 %, valoarea finanțării nerambursabile  solicitate prin cele 
41 de proiecte  contractate până la data de 1.11.2010 fiind de  13,1 milioane euro. 
 
 

 
                           Hartă contracte POR DMI 4.1, 4.3, 01.11.2010, sursa de date: ADR SV  Oltenia  

 
 
 
 
 
 
 
Structuri de sprijinire a afacerilor 
 
Prin implementarea celor 2 proiecte la finalizarea lor se vor obține următoarele rezultate: 
221 locuri de muncă nou create în structurile de sprijinire a afacerilor, 145 agenți economici 
atrași în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor, 6996,04 mp spații expoziționale interioare, 
6512 mp spații expoziționale exterioare, 1390,45 mp spații birouri de închiriat, 337 locuri de 
parcare create, 37.905,30 mp spații verzi. 

 
 
Situri industriale 
 
Nu s-a manifestat interes din partea potențialilor beneficiari, fapt pentru care până în luna 
octombrie 2010 nu a fost depus nici un proiect. S-a propus realocarea sumelor pe alte axe.  

 
 
Microîntreprinderi 
 

                                           
158 CM POR, 10-11 noiembrie 2010 
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Prin decizia de a se finanța 100% proiectele, interesul întreprinzătorilor a crescut 
considerabil. Comparativ cu prima sesiune de depunere, numărul proiectelor depuse în a 
doua sesiune s-a multiplicat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului în regiunea Sud Vest Oltenia 

 
 

Turismul creează oportunităţi de creştere economică regională şi locală şi contribuie la 
crearea de noi locuri de muncă prin valorificarea patrimoniului cultural şi natural, specific 
fiecăreia din cele opt regiuni de dezvoltare, inclusiv din zonele marginale, dezavantajate din 
punct de vedere economic şi social.  
 
Strategia Naţională de Dezvoltare Regională, elaborată pe baza Planurilor de Dezvoltare 
Regională şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 au identificat dezvoltarea 
turismului ca o prioritate de dezvoltare, dat fiind potenţialul turistic existent în toate 
regiunile. Acest potenţial justifică sprijinul financiar acordat reabilitării infrastructurii zonelor 
turistice şi valorificării patrimoniului natural, istoric şi cultural, pentru includerea acestora în 
circuitul turistic şi promovarea lor în scopul atragerii turiştilor. Prioritatea regională 3 din 
PDR SV Oltenia 2007-2013: “Dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului natural şi a 
moștenirii cultural-istorice”, Măsura 3.1. “Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de 
turism”, Măsura 3.2. “Creșterea atractivității turismului în  regiune, dezvoltarea marketing-
ului regional”, vizează creșterea atractivității regiunii prin dezvoltarea economică și crearea 
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de locuri de muncă, ca urmare a valorificării moștenirii culturale şi resurselor naturale şi a 
îmbunătățirii calității infrastructurii de cazare şi de agrement.   
 
AXA 5: Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, are alocare regională de 64,67 
milioane euro. Alocare regională  DMI 5.1 “Restaurarea și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, crearea și modernizarea infrastructurilor conexe”, 32,31 milioane 
euro 
Alocare regională DMI 5.2 „Crearea, dezvoltarea  și modernizarea infrastructurilor specifice 
pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potențial turistic”, 32,36 milioane euro 
.  
Pentru DMI 5.3 – “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,   nu există alocare regională, 
iar gestionarea sa este asigurată atât la nivel de autoritate de management cât și de 
Organism Intermediar de către MDRT. Această axă vizează în principal valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea 
calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement, în scopul creşterii atractivităţii 
regiunilor, dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă.  
 
                                                Tabel 2.35. Alocare totală POR AP5/alocare Regiunea  SV Oltenia 
 

 
 
                                                         Sursa: ADR SV Oltenia 
 
 
Patrimoniul cultural 
 
 
Intervenția POR se face prin Domeniul Major de Intervenţie 5.1: Restaurarea şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe. 
Pentru România este deosebit de important să se conserve ceea ce a rămas din patrimoniul 
cultural al diferitelor regiuni ale ţării, care a fost grav afectat în timp, respectiv clădiri 
istorice, monumente, muzee, teatre, lucrări istorice de artă. Aceste iniţiative de conservare 
culturală, propuse de autorităţile locale, vor trebui însoţite de o consistentă planificare, care 
să conserve (şi unde este posibil să restaureze) centrele istorice ale oraşelor, menţinerea 
stilului arhitectonic tradiţional şi conservarea oraşelor istorice medievale. 
Operaţiuni orientative pentru DMI 5.1: 

 restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural mondial şi modernizarea 
infrastructurii conexe; 
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  restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional  cu potenţial 
turistic şi modernizarea infrastructurii conexe; 

  restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural din mediul urban. 
  
 
Alocare regională DMI 5.1 - 32,31 
milioane euro. Până la data  de 
10.10.2010  la nivelul regiunii au fost 
depuse un număr de 16 proiecte.  Dintre 
acestea 1 proiect a fost respins. Suma 
solicitată pentru cele 15 proiecte este de 
51,9 milioane euro, 7 proiecte au fost  
contractate  cu o valoare solicitată de 35,1 
milioane euro. Gradul de contractare este 
de 108 %. Prin implementarea celor 7 
proiecte, la finalizarea acestora vom avea 
următoarele rezultate: 17.712 mp 
suprafață reabilitată, 37.872 număr de 
turiști, 128 locuri de muncă nou create. 
 

 
 

 
Tabel 2.36. Alocare și contractare DMI 5.1, 
Regiunea SV Oltenia, 10.10.2010 
 

 
Sursa:ADR SV Oltenia 

Tabel 2.37. Proiecte contractate pe DMI 5.1  
 

AXA 5, DMI 5.1- Proiecte contractate 

Titlu proiect Solicitant 
Valoare 
totală 
Ron 

Suma 
solicitată 

Ron 

Suma 
solicită 

euro 

Reabilitarea Complexului Muzeul 
Regiunii Porţile de Fier şi 

valorificarea lui ca produs turistic 

CJ 
Mehedinţi/ 

Primăria 
Drobeta 

Turnu 
Severin 

51.739.13
2,70 

41.668.069,
37 

9.920.968,
90 

Reabilitarea Palatului Cultural: 
Theodor Costescu şi Cetatea 

Severinului 
 

CL Drobeta 
Turnu 

Severin 

54.434.33
9,03 

42.577.288,
05 

10.137.44
9,54 

Consolidare, restaurare şi 
refuncţionalizare cu valorificare 
patrimoniu cultural - imobil str. 

Brestei, nr. 24, Craiova 

Arhiepiscopia 
Craiovei 

16.034.51
4,58 

12.697.134,
80 

3.023.127,
33 

Consolidare, restaurare si 
modernizare la secţia de istorie - 
arheologie a Muzeului Olteniei 

Craiova 

CJ Dolj 
25.651.00

3,59 
18.541.260,

23 
4.414.585,

77 
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Consolidare, restaurare Palatul Jean 
Mihail - Muzeul de Artă Craiova 

CJ Dolj 
29.341.66

4,59 
22.647.054,

32 
5.392.155,

79 

Consolidare - restaurare şi 
valorificare turistică ansamblul 

Bisericii "SF. Nicolae" - Amaradia 
(Belivaca) 

 

Parohia SF. 
Nicolae - 
Amaradia 

5.675.493,
19 

4.678.193,6
6 

1.113.855,
63 

Consolidare - restaurare şi 
valorificare turistică Biserica cu 

Hramul "Adormirea Maicii 
Domnului" şi "Sf. Pantelimon" - 

Mântuleasa TOTAL 

Parohia 
Adormirea 

Maicii 
Domnului şi 

"Sf. 
Pantelimon" 
- Mântuleasa 

5.611.003,
98 

4.629.110,3
6 

1.102.169,
13 

Total  
188.487.1

51,66 
147.438.11

0,79 
35.104.31

2,09 

Sursa: ADR SV Oltenia 
 
  
                                        
Intervenția altor programe la reabilitarea patrimoniului cultural 
 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 
 
PNDR prin măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" în cadrul Axei 
III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” derulează în regiune 
73 de proiecte cu o valoare contractată totală  de 185,44 milioane euro. O parte din proiecte 
ating obiectivul : Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural. Amintim 
câteva intervenții din proiectele derulate în regiunea SV Oltenia : protecţie element natural 
în comuna Murgaşi, județul Dolj; conservarea şi punerea în valoare a bisericii Sfânta 
Parascheva, comuna Alunu, județ. Vâlcea. 

 
Bugete locale 
 
Bugetele locale completează lista finanțărilor pentru valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural. Principalele obiective de investiţii, finanţate în anul 2008 din fondul de rulment, 
realizate de Consiliul Județean Dolj au fost: extindere clădire Muzeul de Istorie; reparaţii la 
Biserica „Toţi Sfinţii Băşica”, construire Catedrala ortodoxă Sf .Ioan Botezătorul Craiova.  
Consiliul Județean Vâlcea: refacerea împrejmuirii sitului de la Buridava Romană; refacerea 
împrejmuirilor de la casele de patrimoniu din Muzeul Satului (în valoare de 120 mii lei); 
introducerea unui sistem de încălzire cu centrală pe lemne la birourile de la Muzeul Satului; 
refacerea încălzirii la parterul Casei Anton Pann și la Casa Simian-Muzeul de Artă. 
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Consiliul Județean Gorj: instalaţii termice interioare şi centrală termică la Galeriile Municipale 
de Artă; împrejmuire la Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului; împrejmuire şi 
clopotniţă la Biserica Ursaţi. 
Consiliul Județean Olt: lucrări centrul cultural Eugen Ionescu - Construire teatru, cinema 
Slatina, valoare cheltuită 1808.850 lei 
 
 
 
 
Infrastructura de turism 

 
 
Intervenția POR se face prin Domeniul Major de Intervenţie 5.2: Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turistice. Cele mai importante oportunităţi pentru dezvoltarea turismului  
în regiune se bazează pe resursele balneare şi balneo-climatice, pe potențialul  zonele 
muntoase care oferă posibilitatea practicării sporturilor de iarnă, a turismului ecvestru, speo-
turismului, turismului de aventură, pe turismul dunărean, cultural sau de afaceri. 
 
 Ținând cont de evoluţiile globale ale pieţei turistice, este absolut necesară creşterea 
standardelor de calitate a spaţiilor de cazare de tipul: hoteluri, moteluri şi campinguri, 
cabane, pensiuni turistice şi hoteluri pentru tineret, structuri de cazare pe 
vapoare/pontoane, precum şi a structurilor de agrement turistic, care furnizează facilităţile 
de petrecere a timpului liber. 
 
Obiectivele acestui domeniu major de intervenţie sunt: 

 valorificarea resurselor naturale în scop turistic; 
 diversificarea serviciilor turistice; 
 îmbunătăţirea calităţii serviciilor de cazare; 
 crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, în scopul creşterii numărului 

de turiști. 
 
 
Alocare regională DMI 5.2 - 32,36 
milioane euro. Până la data  de 
10.10.2010  la nivelul regiunii au fost 
depuse un număr de 31 proiecte. Dintre 
acestea 7 proiecte au fost retrase sau 
respinse. Suma solicitată pentru cele 24  
proiecte aflate în precontractare sau în 
lista de rezerva este de 50,5 milioane 
euro. Au fost semnate  8 contracte de 
finanțare cu o valoare solicită de 13,3 
milioane euro 
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Tabel 2.38.  Alocare și contractare DMI 
5.2, Regiunea  SV Oltenia, 10.10.2010 

 
Sursa: ADR SV Oltenia 
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Tabel 2.39.  Proiecte contractate DMI 5.2, regiunea SV Oltenia, 10.10.2010  
 

AXA 5, DMI 5.2- Proiecte contractate 

Titlu proiect Solicitant 
Valoare 
totală 
Ron 

Suma 
solicitată 

Ron 

Suma 
solicită 

euro 

Palace Govora SPA - Servicii cazare 
****, promovare şi dezvoltare turism 

balnear, agrement turistic. 

S.C. Băile 
Govora S.A. 

16.669.
586,96 

7.154.767,
59 

1.703.516,
09 

Amenajare faleză turistică în municipiul 
Orşova-Etapa a II-a 

 
CL ORSOVA 

4.789.7
26,69 

3.812.120,
62 

907.647,7
7 

Modernizare Hotel Select - Băile 
Olăneşti, în vederea diversificării şi 

creşterii calităţii serviciilor de turism 

S.C. Barreco 
Lary S.R.L. 

1.700.4
42,91 

945.381,2
9 

225.090,7
8 

Reabilitarea infrastructurii turistice a 
staţiunii balneare Băile Govora, județul 

Vâlcea 
 

CL Băile 
Govora 

27.240.
402,73 

22.321.47
4,40 

5.314.636,
76 

Modernizare Complex Hotelier Gorj 
S.C. Complex 

Hotelier 
Gorjul S.A. 

4.039.5
67,96 

1.657.598,
40 

394.666,2
9 

Extindere complex hotelier "Tisa", 
construire piscină şi amenajare teren 

 

S.C. 
OMNICRON 

S.R.L. 

11.840.
258,89 

6.573.127,
40 

1.565.030,
33 

Extindere complex hotelier "Senator" 
în oraşul Slatina, județul Olt 

 

S.C. PANDIPO 
S.R.L. 

16.976.
723,57 

8.261.724,
66 

1.967.077,
30 

Centrul Turistic President 
S.C. CARUSEL 

S.R.L. 
10.015.
432,44 

5.500.544,
00 

1.309.653,
33 

Total  
83.256.
709,71 

50.726.19
4,36 

13.387.31
8,66 

Sursa : ADR SV Oltenia 
 
 
Proiectele contractate în regiunea SV Oltenia (10.10.2010) pe DMI 5.2 vor avea următoarele 
rezultate: va crește numărul de turiști cu 220,9 %, va crește numărul de înnoptări cu 
426,23%, 88 locuri de muncă nou create, 67 camere nou create, 101 camere modernizate, 
200 mp extindere restaurant, 8 locuri special amenajate pentru persoanele cu dizabilități, 
2200 m infrastructură reabilitată și amenajată, 2200 m rețea de iluminat public reabilitată, 
3360, 48 mp arie desfășurată extindere hotel, 626,9 mp arie construită extindere hotel, 1 
terasă, 2 piscine, 1 bar acvatic, 2 instalații solare pentru încălzire apă, 1 sală multifuncțională, 
1 sală tratament și masaj, 4 saune, 1 bază SPA, 2 parcări auto, 1700 ml alei pietonale 
construite, 1 mini-amfiteatru, 1 fântână arteziană reabilitată, 1 chioșc muzică reabilitat, 1 
solar, 2 săli de conferință, 2 săli fitness, 1 salon de cosmetică/coafor. 
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Intervenția altor programe la modernizarea infrastructurii de turism159 
 
Prin programele  anuale de dezvoltare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 
finanțează autoritățile publice locale prin programe și investiții în turism. Prin hotărârea  nr. 
120/2010,  conform MO 126/24.02.2010, s-au aprobat listele cuprinzând programele şi 
proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanțare a documentațiilor tehnice şi a 
lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism.  
 
Tabel 2.40.  Investiții în turism în Regiunea SV Oltenia, conform HG 120/2010 

 
 

Regiunea SV Oltenia HG 120/2010, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului   

Județul Vâlcea   

CL Horezu 
Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii turistice în zona 

cultural istorică a depresiunii Horezu 

CL Călimănești, județul 
Vâlcea 

Centre de informare turistică în localitatea Căciulata, 
Călimănești 

Schemă de traseu pentru cură de teren 

CL Govora, județul Vâlcea 
Reabilitarea casei de cultură în vederea amenajării muzeului 

balnear 
Centru de informare turistică și bază de kinetoterapie 

CL Olănești  , județul Vâlcea 
Dezvoltarea infrastructurii balneare și de agrement , centru 
de informare turistică, baze de tratament, trasee de cură, 

centru multifuncțional și parcare 

Județul Gorj  

CL Gorj 
 

Recuperarea valorilor de cult din comuna Arcani, satul 
Stroiești, comuna Dănciulești, sat Zercoiu, comuna Jupânești, 
satul Boia, comuna Lelești, satul Frătești , comuna Scoarța , 

satul Bobu și Pișteștii din Deal, comuna Schela, satu 
Sâmbotin, comuna Roșia de Amaradia , satul Seciurile 

Județul Mehedinți  

 Dezvoltarea infrastructurii turistice, insula Șimian  și Drobeta 

                                           
159 ANEXA II.2.4., Tabel nr. II.2.38. 

http://www.mdrl.ro/_documente/turism/HG_126.pdf
http://www.mdrl.ro/_documente/turism/HG_126.pdf
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CJ Mehedinți Turnu Severin 

Sursa: MO 126/24.02.2010 
 
 
 
 
 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 
 
Prin Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” din Axa III –„Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” se va dezvolta activitatea turistică în 
zonele rurale , ceea ce va conduce la creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor 
alternative, precum şi la creșterea atractivității spațiului rural. 
 Prin 48 proiecte contractate până la data 30.09.2010 în regiune  (sursă date: Centrul 
Regional de Plăți Pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 4 Sud-Vest Oltenia), cu o valoare publică 
solicitată  de 35  milioane euro, se vor crea,  îmbunătăți și diversifica serviciile în turism, se 
vor menține locurile de muncă prin activitățile din turism, vor crește facilitățile  recreaționale 
în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. 
 
 
 
 
 
Promovarea turismului 
 
 
Intervenția POR se face prin Domeniul Major de Intervenţie 5.3: Promovarea potenţialului 
turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca 
destinaţie turistică. România are de promovat un potenţial turistic de o mare diversitate, 
armonios şi simetric repartizat în teritoriu, care oferă posibilitatea practicării întregii game 
de forme de turism şi pe toată durata anului. Privatizarea sectorului turistic a contribuit la 
realizarea de investiţii pentru  modernizarea infrastructurii turistice şi în consecinţă a 
creşterii calităţii şi diversităţii serviciilor turistice oferite. 
 
Obiectivele acestui domeniu major de intervenţie sunt: 

 Promovarea potenţialului turistic românesc prin îmbunătăţirea imaginii de ţară, cu 
scopul de a promova România în străinătate şi de a creşte atractivitatea sa pentru 
turism si afaceri; 

 Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în scopul 
creşterii numărului turiştilor; 

 Instituirea unui sistem integrat şi informatizat al ofertei turistice româneşti. 

Proiectele sunt gestionate la nivel național de Ministerul Dezvoltării Regionale și al 
Turismului. La nivelul regiunii SV  Oltenia, se află în implementare un proiect derulat de CJ 
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Vâlcea, denumit  „Promovarea potențialului turistic al județului Vâlcea” cu o valoare 
angajată de 116.573 euro finanțare nerambursabilă. 
Pentru promovarea turismului, în completarea finanțărilor din fondurile europene, 
Ministerul Dezvoltării Regionale și a Turismului  a inițiat și  aprobat program anual de 
marketing și promovare, cât și Programul anual de dezvoltare a destinațiilor si a produselor 
turistice.  
 
Intervenția altor programe la promovarea turismului: „Programul anual de marketing si 
promovare” și „Programul anual de dezvoltare a destinațiilor si a produselor turistice”. 
 
Programul anual de dezvoltare a destinațiilor și a produselor turistice urmărește realizarea 
următoarelor obiective: îmbunătățirea calității serviciilor turistice din România; participarea 
în cadrul unor proiecte comune inițiate pe plan intern și internațional în domeniul 
turismului; 
realizarea de investiții publice în infrastructura turistică; dezvoltarea unor forme, produse și 
destinații turistice importante din România; modernizarea și extinderea sistemului 
informațional în domeniul turismului; perfecționarea cadrului legal și instituțional din 
sectorul turismului în conformitate cu bunele practici de la nivelul Uniunii Europene; 
îmbunătățirea calității formării profesionale a angajaților din sectorul turismului, în special a 
celor din structurile de primire turistică. 
 
Programul 160anual de marketing și promovare urmărește promovarea celor mai 
importante destinații și forme de turism din România pe piața internă și pe principalele piețe 
turistice din străinătate. Finanțează: studii de marketing; marketing prin internet și alte 
mijloace electronice, incluzând și realizarea și administrarea unui portal de informații de 
turism; participarea la manifestări expoziționale de turism în țară și în străinătate; 
organizarea de vizite educaționale și de informare, în țară, pentru reprezentanți mass-media; 
organizarea de evenimente și misiuni cu rol în creșterea circulației turistice în România sau 
cu impact în creșterea notorietății României ca destinație turistică; activități de promovare și 
publicitate prin intermediul companiilor aeriene care operează zboruri către destinații din 
România; activități de promovare prin intermediul inserțiilor publicitare în cataloagele 
turistice realizate de către touroperatori; realizarea de materiale de promovare de tipul: 
cataloage, broșuri, pliante, postere și foi volante, diverse tipărituri. 
Finanțările propuse vor completa acțiunile derulate prin alte fonduri, dezvoltarea turismului 
fiind necesar imperios în creșterea notorietății regiunilor României ca destinații turistice. Nu 
există alocări, promovarea realizându-se prin  acțiuni  finanțabile ce vor conduce  la 
realizarea obiectivelor.  
 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 
PNDR intervine în Regiunea SV Oltenia prin 73  proiectele derulate pe măsura 322, susținând 
promovarea manifestărilor culturale în mediul rural, precum promovarea tradițiilor și a 
moștenirilor culturale. Valoarea nerambursabilă solicitată în cadrul  proiectelor este de 
185,44 milioane euro (sursa date: CNPDRP Regiunea 4 SV Oltenia). 

                                           
160 http://www.mdrl.ro/_documente/turism/hg_marketing_dezvoltare.pdf 
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Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor 
şi artizanatului 

Prin acest program au fost finanțate 2 proiecte în regiunea SV Oltenia, cu o alocare 
financiară nerambursabilă de 26.822 lei. Prin aceste proiecte se propune stimularea 
dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din regiune, a întăririi clasei de mici 
meşteşugari, care îşi desfăşoară activitatea organizat prin intermediul asociaţiilor în special 
în localităţile rurale. 
 
Programul de vecinătate România - Bulgaria161, Programul de vecinătate România -  Serbia 

 Promovarea tradițiilor autohtone se realizeză și în cadrul programelor de vecinătate 
România –Bulgaria, România -  Serbia . Beneficiari eligibili din județul Mehedinti au 
contractat prin acest program un număr de 5 proiecte in valoare de 351.712 euro prin care 
se popun activități de păstrare a tradițiilor și de promovare a turismului162.  
 
Bugete locale contribuie la promovarea turismului prin instituțiile specializate de la nivelul 
fiecărui consiliu județean (Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Gorj, Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale 
Vâlcea, Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj,  
Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Olt, Centrul 
Cultural Mehedinţi163). 
 
 
 
 
 
Concluzii 

 
Alocarea AXA 5 POR la nivel național este de 616,77 milioane de euro (FEDR și buget 
național). 286,6 milioane de euro(FEDR și bugetul național) au fost contractați în cadrul a 
152 proiecte, ceea ce reprezintă un grad de angajare de 46,51% din total fonduri. 
 
La nivelul Regiunii, AXA 5(5.1 și 5.2) are o alocare de 64,67 milioane euro. Alocarea 
domeniului major de intervenție 5.3 este la nivel național. Contractarea în regiune 
(10.10.2010)  a angajat 48 milioane  euro asistență financiară nerambursabilă, ceea ce 
reprezintă un grad de 74,2 % din total fonduri regiune. Au fost contractate  15 proiecte. 
 

                                           
161 PROIECTE ALE CONSILIULUI  JUDEŢEAN  MEHEDINŢI SAU ALE PARTENERILOR SĂI 
162 V. ANEXA II.2.5. 
163 Marius Balu- Presedinte al CJ Mehedinti, Raport activitate al CJ MH, 2008 
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                  Hartă proiecte POR DMI 5.1, 5.2 , 01.11.2010 
 

 
Patrimoniu cultural 
Prin implementarea celor 7 proiecte, la finalizarea acestora vom avea următoarele rezultate: 
17.712 mp suprafață reabilitată, 37.872 număr de turiști, 128 locuri de muncă nou create. 

 
Infrastructura de turism 
Proiectele contractate în regiunea SV Oltenia (10.10.2010) pe DMI 5.2 vor avea următoarele 
rezultate: va crește numărul de turiști cu 220,9 %, va crește numărul de înnoptări cu 
426,23%, 88 locuri de muncă nou create, 67 camere nou create, 101 camere modernizate, 
200 mp extindere restaurant, 8 locuri special amenajate pentru persoanele cu dizabilități, 
2200 m infrastructură reabilitată și amenajată, 2200 m rețea de iluminat public reabilitată, 
3360, 48 mp arie desfășurată extindere hotel, 626,9 mp arie construită extindere hotel, 1 
terasă, 2 piscine, 1 bar acvatic, 2 instalații solare pentru încălzire apă, 1 sală multifuncțională, 
1 sală tratament și masaj, 4 saune, 1 bază SPA, 2 parcări auto, 1700 ml alei pietonale 
construite, 1 mini-amfiteatru, 1 fântână arteziană reabilitată, 1 chioșc muzică reabilitat, 1 
solar, 2 săli de conferință, 2 săli fitness, 1 salon de cosmetică/coafor. 
 
Promovarea turismului 
Deoarece turismul nu înseamnă numai spații de cazare și parțial infrastructură, prin cele 
peste 600 de proiecte depuse și aflate în evaluare se dorește dezvoltarea promovării și 
marketingului în turism, ca principali factori de generare a veniturilor în turism. 
 
2.6. Folosirea eficientă a capitalului uman din regiunea Sud Vest Oltenia 

 
Nevoia de creştere a calităţii capitalului uman din România şi-a sporit relevanţa în contextul 
socio-economic actual. Investiţiile în îmbunătăţirea sistemului educaţional şi de formare 
profesională iniţială şi continuă, o mai bună corelare a cererii şi ofertei pe piaţa forţei de 
muncă, adaptabilitatea companiilor şi a angajaţilor necesită investiţii suplimentare, 
promovarea de măsuri active de ocupare cu accent în special pe mediul rural, sprijinirea 
incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, în special a minorităţii rrome, precum şi o 
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implicare mai accentuată a partenerilor sociali în implementarea obiectivelor POS DRU care 
privesc piaţa muncii,  sunt şi mai necesare în condiţiile în care efectele crizei economice s-au 
manifestat direct asupra forţei de muncă, impunând luarea unor măsuri structurale pentru 
contracararea acestor efecte. 
     
Dezvoltarea resurselor umane 
 
Prioritatea tematică a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 – “Dezvoltarea şi 
utilizarea mai eficientă a capitalului uman din România” este transpusă în POS DRU.  
 
Bugetul total al POS  DRU este de  18.1 % din totalul fondurilor alocate României pe baza 
CSNR, pentru perioada 2007-2013, respectiv 4, 25 miliarde euro. 
 
POS DRU este un document propus de România şi aprobat de Comisia Europeană care 
defineşte o strategie de dezvoltare, intervenţia Fondului Social European sprijinind atingerea 
obiectivelor în domeniul dezvoltării resurselor umane. Intervenția programului POS DRU 
corespunde Priorității regionale 4 „ Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări 
durabile și îmbunătățirea serviciilor sociale ” măsurile 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 din Strategia de 
Dezvoltare Regională 2007-2013, cu accent pe stabilirea unor mai bune relaţii între 
cercetare, educație de nivel înalt şi educație vocațională, pe de o parte, și economia 
regională pe de alta parte.  
 
Strategia regională vizează asigurarea creșterii capacității de angajare și a ocupării prin 
adaptarea forței de muncă la necesitățile pieții muncii și societății și economiei bazate pe 
cunoaștere, prin aceasta combătându-se și sărăcia și excluderea socială.  
 
Intervenția prin POS DRU sprijină dezvoltarea sistemului de educație (preuniversitar și 
universitar) și formare profesională inițială și facilitarea tranziției de la scoală la piața muncii; 
dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă (FPC), creșterea accesului și 
participării la învățarea pe întreg parcursul vieții; creșterea adaptabilității forței de muncă și 
a întreprinderilor la nevoile pieței muncii; măsuri active pe piața forței de muncă și instruire 
în special pentru șomeri și grupuri dezavantajate. 
 
Educaţie şi formare profesională. Strategia aprobată prin CSNR şi implementată în principal 
prin POS DRU vine în sprijinul capitalului uman prin investiţii atât în sistemul de educaţie şi 
formare, cât şi direct în oameni prin programe de formare profesională.  
În cadrul Axei prioritare 1 a POS DRU, în Regiunea SV Oltenia proiectele contractate  vor 
sprijini peste 15 unităţi şcolare pentru implementarea unor metodologii, instrumente şi 
proceduri în vederea creşterii calităţii produsului educaţional oferit, 5 universităţi pentru 
îmbunătăţirea calităţii în învăţământul superior, 2 universități pentru burse doctorale şi 12 
furnizori de formare profesională în vederea implementării standardelor de asigurare a 
calităţii.  
 
Tabel 2.41. Valoarea  finanțării nerambursabile pentru DMI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 pentru 

proiectele administrate de OIMECTS 
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                             Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-contractate-236 

 
 
Valoarea finanţării nerambursabile pentru 16 proiecte contractate în cadrul acestei Axe 
prioritare 1 (DMI1.1, DMI1.2, DMI1.3, DMI1.4, DMI1.5) până la 30.09.2010 este de cca 20,33 
milioane  euro, ceea ce oferă o bază solidă pentru accelerarea în perioada imediat 
următoare a reformelor în sistemul de educaţie, pentru a oferi un răspuns cât mai eficient 
nevoilor existente pe piaţa forţei de muncă.  
Prin investiţiile vizând conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii (AP 2 
"Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"/ DMI 2.2 "Prevenirea şi 
corectarea părăsirii timpurii a şcolii" prin 3 proiecte în regiune cu o valoare financiară 
nerambursabilă de 4,085 milioane euro, se abordează de asemenea problematica părăsirii 
timpurii a şcolii, asumată ca şi obiectiv cheie la nivelul Strategiei CSNR şi al POS DRU.  
 
Prin AP 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii" / DMI 2.1 "Tranziția de 
la școală la viața activă"/ DMI 2.3 "Acces și participare la FPC" se dezvoltă  învățământul 
profesional și tehnic, ce sprijină reconversia profesională, facilitează accesul angajaților la 
programe de calificare și recalificare. Prin  32 proiecte derulate la nivelul regiunii (oct 2010), 
din care 8 proiecte de grant, 6 proiecte strategice  și 18 proiecte de ajutor stat, cu o finanțare 
nerambursabilă de 10,36 milioane euro prin DMI 2.1 și 2,68 milioane euro prin DMI 2.3 
administrate de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în 
calitate de Organismul Intermediar Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în calitate de 
Autoritate de Management pe DMI 2.1, 2.3 se urmărește: creșterea gradului de ocupare 
pentru viitorii absolvenţi de învăţământ secundar şi terţiar şi pentru ucenici, precum şi 
creşterea adaptabilităţii acestora la cerinţele primului lor loc de muncă relevant; 
îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională; promovarea şi dezvoltarea 
parteneriatelor în rândul şcolilor, universităţilor, întreprinderilor şi altor instituţii în vederea 
facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa  activă; monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa 
muncii ; sprijinirea întreprinderilor pentru facilitarea participării propriilor angajaţi la FPC, în 
vederea calificării sau a recalificării; promovarea accesului angajaţilor la programele de FPC, 
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în vederea obţinerii de către aceştia a unei calificări complete; promovarea beneficiilor FPC 
în rândul angajaţilor, întreprinderilor şi a altor grupuri interesate. 

 
Tabel 2.42. Valoarea  finanțărilor nerambursabile contractate până la 30.09.2010, în  

proiectele derulate pe DMI 2.1, 2.3 pentru proiectele administrate de OICNIDPT 
 

                 
                          Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-contractate-236 
 
Pe de altă parte, prin POS DRU se finanţează programe de formare profesională care 
urmăresc sprijinirea programelor de învăţare la locul de muncă pentru elevi şi studenţi (ex. 
programe de ucenicie), a programelor de calificare sau recalificare a angajaţilor, pentru 
dezvoltarea culturii antreprenoriale, de perfecţionare a angajaţilor, formare pentru şomeri 
(inclusiv şomeri pe termen lung) în domenii căutate pe piaţa muncii, sau formare pentru 
persoanele din grupurile vulnerabile pentru a le creşte şansele de a-şi găsi un loc de muncă.  
Promotorii acestor proiecte sunt atât întreprinderile angajatoare, cât şi organizaţii non-
guvernamentale, patronate, sindicate, unităţi şcolare sau instituţii ale Serviciului Public de 
Ocupare (SPO). Din aceste categorii de acțiuni în  Regiunea SV Oltenia la 30.09.2010 au fost 
finanțate 8 proiecte pe AP 3 "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor"/ DMI 
3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale , în valoare totală de 10.492.437,77 euro din care 
valoarea contribuției UE (FSE) și a  bugetului național este de  10.132.840,66 euro. Prin 
aceste proiecte se dorește promovarea culturii antreprenoriale în vederea creşterii abilităţii 
persoanelor de a materializa ideile de afaceri. Obiectivul acestor intervenţii este de a face 
din antreprenoriat o opţiune de carieră pentru fiecare, prin furnizarea programelor de 
formare profesională care să dezvolte competenţe manageriale şi antreprenoriale. 
 
Prin AP 3 "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor"/ DMI 3.2 " Formare și 
sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității" până la data de 
30.09.2010 s-au semnat contractele și sunt în implementare 13 proiecte cu o valoare totală 
de 5.158.989,84 euro din care contribuția UE (FSE) și a bugetului național este de 
4.632.106,206 euro. Proiectele derulate sprijină formarea  pentru iniţiere, 
specializare/perfecţionare, în cadrul întreprinderilor, angajaţii fiind sprijiniţi în obţinerea 
noilor informaţii din domeniile lor de activitate.  
 

 
Tabel 2.43. Valoarea  finanțărilor nerambursabile în  proiectele derulate pe DMI 3.1, 3.2, 

administrate de OIR POSDRU contractate până la data de 30.09.2010 
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                                                 Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-contractate-236 
 
 
Promovarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi dezvoltarea capacităţii acestora, ca parte 
a dialogului social, sunt domenii care trebuie consolidate. Operaţiunile promovate în cadrul 
acestui DMI 3.3  sprijină îmbunătăţirea capacităţii partenerilor sociali şi a organizaţiilor 
societăţii civile, respectiv a organizaţiilor sindicale, a patronatelor, ONG-urilor pentru a activa 
în cadrul reţelelor interinstituţionale, structurilor parteneriale interorganizaţionale, ca de 
exemplu: Pactele Regionale şi Parteneriatele Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială, 
Comitetele Sectoriale, Consorţiile Regionale şi Comitetele Locale pentru Dezvoltarea 
Parteneriatului Social în Învăţământul Profesional şi Tehnic. Asistarea acestor structuri are în 
vedere dezvoltarea şi promovarea iniţiativelor comune în domeniile ocupării şi incluziunii 
sociale, pentru o contribuţie deplină la atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona şi politicii 
de coeziune economică şi socială. Cu o valoare a finanțării nerambursabile de 1,70 milioane 
euro pe DMI 3.3 " Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor pentru partenerii 
sociali și societatea civilă" în Regiunea SV Oltenia, proiectele derulate conduc la consolidarea 
capacităţii partenerilor sociali, a organizaţiilor societăţii civile şi a actorilor sociali multipli de 
a contribui la creşterea ratei de ocupare, la îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii, 
precum şi la promovarea incluziunii sociale 
În vederea creşterii calităţii şi eficienţei serviciilor oferite de personalul propriu şi consolidării 
capacităţii Serviciului Public de Ocupare în cadrul  DMI 4.2.” Formarea personalului propriu 
al SPO”, cu o asistență financiară nerambursabilă de 1,17 milioane euro în cadrul unui 
proiect derulat de AJOFM Dolj,  se va  implementa strategia de formare profesională 
continuă a personalului SPO. 
Prin AP 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"/DMI 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea 
măsurilor active de ocupare" s-au semnat contractele și sunt în implementare 6 proiecte  
strategice cu valoare totală de 18.470.480,1 euro din care contribuția  UE (FSE) și a bugetului 
național este de 12.297.527,87 euro şi 3 proiecte grant cu o valoare a contribuției financiare 
nerambursabile de 786.190 euro. 
În proiectele  derulate sunt promovate intervenţiile integrate, care prevăd implementarea 
mai  multor activităţi eligibile, precum informare şi consiliere profesională, asistenţă în 
planificarea carierei şi căutarea unui loc de muncă, job-cluburi, programe de formare 
profesională, formare la locul de muncă, programe locale de ocupare în lucrări comunitare 
etc. Participarea grupurilor ţintă la programele de formare profesională se va realiza numai 
în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere. 
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Prin DMI 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă în regiune, cu ajutorul sumei 
nerambursabile de 7,4 milioane euro în cadrul a 4 proiecte, se vor sprijini persoanele din 
mediul rural, inclusiv persoanele implicate în agricultura de subzistenţă, printre care: 
persoane care sunt sau ar putea fi implicate în agricultura de subzistenţă ca urmare a 
nivelului scăzut de educaţie şi formare profesională şi a oportunităţilor scăzute de ocupare 
din mediul rural. O atenţie deosebită este acordată tinerilor; micilor întreprinzători sau 
viitorilor întreprinzători care pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de ocupare; 
membrilor de familie dependenţi etc. De asemenea, o atenţie specială va fi acordată 
femeilor din mediul rural, în vederea creşterii şanselor de a fi ocupate în alte sectoare decât 
în agricultura de subzistenţă, în special în domeniul serviciilor. 
Prin DMI 6.2, Axa Prioritară 6/ DMI 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii”, s-a semnat 1 contract cu o valoare a finanțării de 1.855.618 
euro. 
Prin DMI 6.3” Promovarea egalității de şanse pe piaţa muncii”, se derulează 3 proiecte   cu o  
contribuție a   UE (FSE) și a bugetului național de 3.070.000 euro. 
Prin aceste proiecte se promovează măsuri inovative de armonizare a vieţii profesionale cu 
cea de familie, pentru a facilita integrarea/reintegrarea şi menţinerea pe piaţa muncii a 
persoanelor în vederea reconcilierii vieţii de familie , și a îmbinării cu activitatea 
profesională. 
În regiune la 30.09.2010, valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate prin  cele 
92 proiecte  contractate prin POS DRU este de 78,80milioane euro. La data de 30.09.2010, 
la nivel național164 au fost contractate 1 .317 proiecte, cu o valoarea a finanțării 
nerambursabile solicitate de 2.165 milioane euro. Valoarea asistenței financiare la nivel 
regional reprezintă 4,2% din valoarea asistenței financiare contractate la nivel național165. 
 
Tabel 2.44.  Număr de proiecte contractate și asistența financiară nerambursabilă POS DRU, 

nivel regional și național, 30.09.2010. 
 

 
                            Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-contractate-236 

                                           
164 http://www.fonduri-ue.ro/upload/Anexa%201%2030%20septembrie%202010.pdf 
165 ANEXA II.2.6., Tabel nr. II.2.39. 
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Administrație publică eficientă 
 
Priorităţile166 stabilite în cadrul CSNR sunt astfel definite încât să contribuie la atingerea 
obiectivelor naţionale de dezvoltare pe termen mediu şi lung, să contribuie la întărirea 
efectelor sinergice stabilite prin strategie şi să maximizeze impactul finanţărilor din 
instrumente structurale pentru perioada 2007-2013. 
 
În vederea consolidării capacităţii administrative, strategia implementată prin PO DCA se 
concentrează, în esenţă, pe intervenţii la nivelul managementului instituţiilor publice prin 
îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor publice, a procesului de planificare 
strategică, de măsurare şi evaluare a performanţelor, a managementului resurselor umane şi 
a managementului şi coordonării activităţilor de training şi dezvoltare. 
 
 Intervențiile răspund priorității regionale 4, Măsura 4.6 Dezvoltarea resurselor umane în 
cadrul autorităţilor publice locale şi a structurilor implicate în gestionarea asistenţei 
comunitare, din cadrul PDR SV Oltenia 2007-2013.  Grupurile ţintă sunt reprezentate atât de 
administraţia centrală, cât şi de cea locală. Intervenţiile includ îmbunătăţiri de structură şi 
proces şi investiţii semnificative în capitalul uman prin instruire.  
 
Astfel, până la data de 30.09.2010 167, pentru domeniul major de intervenţie DMI 1.1destinat 
„Îmbunătăţirii procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ„ prin dezvoltarea 
abilităţilor în formularea de politici publice şi în planificare se derulează în regiunea SV 
Oltenia  3 proiecte de finanțare - în valoare totală de  474.506,30 euro din care 442.285 euro 
contribuție UE (FSE) și buget național. 
 
În vederea construirii unei administraţii publice eficiente, se are în vedere şi promovarea 
unor reforme care să urmărească îmbunătăţirea procesului de descentralizare a furnizării de 
servicii în anumite sectoare prioritare (Sănătate, Educaţie, Asistenţă Socială), precum şi 
îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării de servicii. În acest sens  4 proiecte sunt 
finanțate pe DMI 1.3-„ Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”-  în valoare totală de 
507.770,23 euro din care 488.224 euro contribuție UE(FSE) și buget național. 
 
Prin aceste proiecte se sprijină de asemenea activităţile de reorganizare, dezvoltarea 
practicilor de management al resurselor umane, consolidarea unei capacităţi susţinute de 
instruire pentru administraţia publică. Indicatorii de rezultat caută să ridice standardele 
generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor publici de conducere. O investiţie 
în capacitatea administrativă la acest nivel este considerată foarte importantă pentru a 
dezvolta calităţile de leadership şi de management în administraţia publică.  7 proiecte sunt 
finanțate pe DMI 2.2   „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor” în valoare 

                                           
166 Raport strategic național toate programele 
167 http://www.fonduri-ue.ro/septembrie-2010-231-a22 
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totală de 713.681,66 euro din care 681.483,8 euro contribuție UE(FSE) și buget național. 
Obiectivul specific al proiectelor  este acela de a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice.  
 
Indicatorii de rezultat anticipează introducerea standardelor de cost şi calitate şi a unui 
mecanism de evaluare a performanţelor în ceea ce priveşte furnizarea de servicii. Acest 
domeniu major va sprijini atât activităţi de instruire şi asistenţă tehnică pentru iniţiativele 
locale de simplificare administrativă, cât şi analize de cost şi creştere a promptitudinii în 
furnizarea serviciilor publice. Politica îmbunătăţirii serviciilor pentru cetăţeni se aplică 
tuturor agenţiilor guvernamentale de la nivel central şi local. 
 

Tabel 2.45. Valoare asistență financiară nerambursabilă 30.09.2010, proiecte PODCA  
regiune SV Oltenia 

 

                     
                       Sursa: www.fonduri-ue.ro/septembrie-2010-231-a 22 
 
 
În regiune la 30.09.2010, valoarea asistenței financiare nerambursabile din 14 proiecte 
contractate pentru PODCA la nivel regional, este de 1,61 milioane euro. Alocarea totală 
program este 246 milioane euro. La nivel național, valoarea asistenței nerambursabile din 
223  proiecte contractate la data de 30.09.2010 este de 59,406 milioane euro. Valoarea 
asistenței financiare cerute  la nivel regional pentru proiectele contractate până la 
30.09.2010, reprezintă 2,7 % din valoarea asistenței financiare la nivel național.  
 
Tabel 2.46. Proiecte și valoare asistență financiară nerambursabilă 30.09.2010, nivel național 

și regional168 
 

                                           
168 ANEXA II.2.6., Tabel nr. II.40. 

http://www.fonduri-ue.ro/septembrie-2010-231-a
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                             Sursa: www.fonduri-
ue.ro/upload/Anexa%201%2030%20septembrie%202010.pdf 
 
 
 
2.7. Îmbunătățirea și lărgirea infrastructurii de mediu în regiunea Sud Vest Oltenia 
 

Principalele169 recomandări formulate în cadrul Orientărilor Strategice de Coeziune ale 
Uniunii Europene care să asigure o consolidarea a sinergiilor între protecţia mediului şi 
creşterea economică vizează promovarea investiţiilor în infrastructura de mediu astfel încât 
să fie asigurată conformitatea cu prevederile acquis-ului comunitar privind apa, deşeurile, 
protecţia aerului, protecţia naturii şi a biodiversităţii.  
 
În plus, un accent deosebit a fost pus pe investiţiile de prevenire a riscurilor, un mai bun 
management al resurselor naturale şi utilizarea unor politici de management public 
inovative. Prin strategia stabilită prin CSNR, atât prin FEDR, cât şi prin Fondul de Coeziune, au 
fost programate investiţii în toate domeniile identificate la nivel comunitar ca având impact 
asupra consolidării sinergiilor între mediu şi creşterea economică. Obiectivul principal al 
investiţiilor preconizate a fi realizate în cadrul acestei priorităţi strategice constă în 
reducerea decalajului privind infrastructura de mediu care există între UE şi România atât în 
termeni de cantitate, cât şi de calitate. Rezultatul va fi eficientizarea şi extinderea serviciilor 
în domeniul protecţiei mediului, ţinând cont de principiile dezvoltării durabile şi de principiul 
“poluatorul plăteşte”. Aceste rezultate sunt corelate cu măsurile din Strategia de Dezvoltare 
a Regiunii SV Oltenia 2007-2013 prioritatea a 6–a „Protecția și îmbunătățirea calității 
mediului”. Atingerea obiectivelor propuse prin intervenţiile în sectorul de mediu prin POS 
Mediu vor contribui la creşterea gradului de atractivitate la toate nivelurile.   
 
Proiectele contractate până  la data de 30.09.2010, păstrează trendul programării, dacă se ia 
în considerare faptul că cea mai mare alocare este destinată investiţiilor în infrastructura de 
apă/apă uzată prin Fondul de Coeziune. Indicatorii preconizaţi a se realiza prin proiectele 
majore aprobate în acest sector, precum şi prin cele ce urmează a fi aprobate până în anul 

                                           
169 Raport strategic național  toate  programele 
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2013, vor asigura conformitatea infrastructurii de apă şi apă uzată cu standardele europene, 
promovând totodată şi un management public inovativ în acest sector prin încurajarea 
procesului de asociere a localităţilor învecinate în vederea creării unor structuri regionale 
capabile să atragă fonduri internaţionale pentru nevoile lor de investiţii în domeniu, prin 
reducerea fragmentării şi pentru realizarea economiilor de scară. 
 
Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată 

În Regiunea SV Oltenia au fost finanţate în cadrul Axei Prioritare 1170 “Extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, 2 proiecte majore de apă şi apă uzată de 
complexitate mare în valoare totală de 174 ,25 milioane euro din care finanțare UE în 
valoare de  139,9 milioane euro171. Aceste proiecte sunt în concordanță cu îndeplinirea 
obiectivului măsurii 6.1 din PDR Regiunea SV Oltenia 2007-2013 “Îmbunătățirea şi 
extinderea infrastructurii de utilități (alimentare cu apă, reţele de canalizare, gaze naturale şi 
termoficare)”. 
Sectorul apă/apă uzată are alocat un buget total la nivel de program de  3,27 miliarde 
euro, din care grant UE 2,78 miliarde euro (Fondul de Coeziune) . Acest sector a beneficiat  
de cea mai mare parte din fondurile europene alocate  POS Mediu (60%). Investiţiile au în 
vedere extinderea/modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, construirea/modernizarea 
staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare, precum şi creşterea calităţii 
serviciilor publice de apă şi canalizare, în condiţiile unor tarife acceptabile pentru populaţie. 
 
 Pentru acest sector în Regiunea SV Oltenia, au fost finanțate  2 proiecte mari de 
infrastructură, care vor aduce o contribuţie importantă la conformarea cu standardele 
europene de mediu şi vor avea un impact considerabil la dezvoltarea comunităţilor 
respective. Această abordare urmăreşte atât creşterea eficienţei costurilor de investiţii (prin 
realizarea de economii la scară), cât şi a costurilor de operare a obiectivelor de investiţii nou 
create.  
Beneficiarii proiectelor sunt Companiile Regionale de Apă, respectiv  SC Compania de apă Olt 
și SC Aparegio Gorj. 
 
Proiectul - Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în Județul Olt 
Pentru acest proiect a fost constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară la nivel 
judeţean-Oltul; a fost înfiinţat Operatorul Unic la nivel judeţean - SC COMPANIA DE APĂ OLT 
S.A. Valoarea lucrărilor finanţate – 73 milioane euro. 
Beneficiar final : SC COMPANIA DE APĂ OLT S.A. 
Beneficiari locali: Consiliul Judeţean Olt, consiliile locale Slatina, Scornicești, Drăgănești-Olt, 
Piatra Olt, Potcoava. În urma implementării proiectului 5 localități din județul Olt vor 
beneficia de  facilităţi de apă noi/reabilitate în sistem regional. Asistența financiară a acestui 
proiect este de 67,34 milioane euro. 
 
În urma implementării proiectului, se vor evidenția următoarele rezultate: Staţii de epurare 
ape uzate noi şi reabilitate (nr.) = 4, Staţii de tratare noi şi reabilitate (nr.) = 6 , Lungime de 

                                           
170 www.posmediu.ro/craiova 
171 ANEXA II.2.7., Tabel nr. II.2.41. 
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reţea de alimentare cu apă - nou creată (km) = 87, Lungime de reţea de alimentare cu apă – 
reabilitată (km) = 37, Lungime de reţea de canalizare – nou creată (km) = 18, Lungime de 
reţea de canalizare –reabilitată (km) = 18, Populaţia conectată la serviciile de apă în sistem 
regional (%)=  62,20%.  
 
 
Proiectul - Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în Județul Gorj  
Pentru acest proiect: s-a constituit Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” 
Proiectul este depus de către S.C. APAREGIO GORJ S.A. – structură în cadrul căreia Consiliul 
Judeţean Gorj are calitatea de acţionar.  Proiectul presupune investiţii privind tratarea şi 
distribuţia apei potabile, precum şi colectarea şi tratarea apelor uzate pentru cinci oraşe 
situate în judeţul Gorj. Totalul populaţiei din zona de alimentare cu apă potabilă este de 
144.000 locuitori. Valoarea totală a proiectului este de 91,34 milioane. euro, din care 
finanțare europeană de 72,57 milioane euro. În zona de proiect,  aproximativ 77% din 
populaţia avută în vedere este racordată la instalaţiile de distribuţie a apei şi 54% are acces 
la serviciile centralizate de evacuare. Restul populaţiei rămase depinde de dispozitivele 
locale care, în majoritatea cazurilor, nu sunt standard.  
 

 Proiectul presupune investiţii în tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi colectarea 
apelor uzate. Proiectul va fi implementat în aglomerările Târgu Jiu, Motru, Bumbeşti Jiu, 
Târgu Cărbuneşti şi Ţicleni, în conformitate cu directivele europene în domeniul mediului, de 
către Compania Regională de Operare SC APAREGIO GORJ SA.  

Proiectul constă în principal în măsuri de  reabilitare a captărilor de adâncime şi de 
suprafaţă, înlocuirea conductelor de aducţiune, reabilitarea şi extinderea conductelor de 
aducţiune, reabilitarea staţiilor de pompare şi de tratare a apei, reabilitarea staţiilor de 
pompare şi de tratare a apei, construirea şi reabilitarea staţiilor de clorinare, reabilitarea 
rezervoarelor de apă, extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare şi reabilitarea şi 
construirea a patru staţii de epurare (Târgu. Jiu, Bumbeşti Jiu, Târgu. Cărbuneşti şi Ţicleni).  

Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 144.000 de locuitori. În urma 
implementării proiectului rata de conectare la reţeaua de canalizare va atinge 100% în toate 
aglomerările mai sus menţionate, în afară de aglomerarea Târgu. Jiu, cu o rată de conectare 
de 93,5%, 100% din locuitorii acestor aglomerări ar putea fi conectaţi la reţeaua de apă 
potabilă şi vor avea astfel acces la surse sigure de apă, vor fi reabilitate 30 km de conducte 
de aducțiune;7 stații de tratare noi; 3 rezervoare noi; 10 stații de hidrofor; 35 km de 
conducte de distribuție noi;19 km colectoare reabilitate; 44 km de colectare noi; 7 stații de 
pompare noi și reabilitate.  

Există în pregătire proiecte pentru finanțarea pe POS MEDIU pentru  extinderea și 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă și  canalizare : 
 
 
Tabel 2.47. Proiecte în pregătire pe POS Mediu, regiunea SV Oltenia  
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Nr 
crt. 

Beneficiar Axa prioritară Denumire proiect 
Valoare totală 

proiect 

1 
S.C. Compania de Apă 

Oltenia S.A. 
Axa prioritară 1 

Extinderea şi 
modernizarea 
sistemului de 

alimentare cu apă şi 
canalizare în județul  

Dolj 

Valoare estimată 
150.282.000 

Euro 

2 S.C. Apavil S.A. Axa prioritară 1 

Extinderea şi 
modernizarea 
sistemului de 

alimentare cu apă şi 
canalizare în județul  

Vâlcea 

Valoare estimată 
100.000.000 

Euro 

3 S.C. Secom S.A. Axa prioritară 1 

Reabilitarea şi 
modernizarea 
sistemului de 

alimentare cu apă şi 
canalizare în județul 

Mehedinţi 

Valoare estimată 
88.000.000 Euro 

Sursa:  www.posmediu.ro/craiova 
 
 
 
Sinergia acțiunilor derulate prin programul POS Mediu pentru îmbunătățirea si extinderea 
infrastructurii de utilități (apă, canal) este completată de programele de infrastructură care 
se derulează în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, care sunt o dovadă a 
liniei de dezvoltare a țării noastre, o preocupare a Guvernului pentru atingerea condițiilor de 
locuire conform cerințelor europene la noi în țară.   
 
 
 
 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului derulează Subprogramul privind 
alimentarea cu apă la sate conform H.G. nr. 577/1997 a asigurat în regiunea SV Oltenia 
următoarele fonduri : 
 
Tabel 2.48. Programul privind alimentare cu apă la sate, regiunea SV Oltenia, alocări 2009  
 

 
Finanțator 

MDRL 

http://www.posmediu.ro/craiova
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Sursa: http://www.mdrl.ro/_documente/lucrari_publice/alocari/hg_577_apa.pdf 
 
 
Programul Național de Dezvoltare Rurală prin măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare 
a moştenirii rurale" completează investițiile pentru infrastructura de apă, dezvoltând 
proiecte de investiții în spațiul rural  în Regiunea SV Oltenia,  proiecte   ce conduc la  
îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază și la îmbunătăţirea accesului la servicii de bază 
pentru populaţia rurală. În urma implementării a 73  proiecte contractate la data  30.09.2010 
se vor realiza 444 de km de conductă de alimentare cu apă și 649 km de conducte de 
canalizare în zonele rurale din regiune, valoarea finanțării nerambursabile din aceste 
proiecte fiind de 185, 45 milioane euro172.  
 
 

 

Extinderea şi modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor  

Pentru axa prioritară 2, POS Mediu nu a semnat până la data realizării studiului nici un 
proiect pentru “Extinderea și modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor”. Există în 
pregătire la nivelul regiunii proiecte de anvergură care vor asigura  sisteme moderne 
integrate de management al deşeurilor care să contribuie la reducerea cantităţii de deşeuri 
depozitate în respectivele judeţe/zone, prin stabilirea unui sistem adecvat care să trateze 
fiecare tip de deşeuri în parte, în vederea protejării mediului. Aceste proiecte sunt corelate 
cu obiectivele măsurilor prioritare de intervenție în regiune, stabilite prin PNDR 2007-2013,  
măsura 6.2  Reabilitarea, extinderea sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare. 
 
Investiţiile finanţate în baza acestei axe prioritare vor contribui în aceeaşi măsură la 
îmbunătăţirea standardelor de viaţă, reducerea cantităţii de deşeuri depozitate; creşterea 
cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate; înfiinţarea unor structuri eficiente de 
management al deşeurilor. 

                                           
172 V. ANEXA II.2.7., Tabel nr. II.2.41. 

REGIUNEA SV OLTENIA 

Programul privind alimentarea cu apă la sate conform 
H.G. nr. 577/1997 
Alocări 2009, euro 

 

Judeţul Dolj 1.307.381 

Judeţul Gorj 1.190.476 

Județul Vâlcea 1.190.476 

Județul Mehedinți 1.357.143 

Județul Olt 1.190.476 

Total 6.235.952 
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Tabel 2.49. Proiecte în pregătire la nivelul regiunii SV Oltenia  
 

Nr 
crt. 

Beneficiar Axa prioritară Denumire proiect 
Valoare totală 

proiect 

1 
Consiliul Judeţean 
Dolj 

Axa prioritară 2 
Sistem de management 
integrat al deşeurilor în 

judeţul Dolj 

Valoare 
estimată  

35.272.000 
Euro 

2 Consiliul Judeţean Olt Axa prioritară 2 
Sistem de management 
integrat al deşeurilor în 

judeţul Olt 

Valoare 
estimată 

30.000.000 
Euro 

3 
Consiliul Judeţean 
Gorj 

Axa prioritară 2 
Sistem de management 

integrat al deşeurilor 
solide în judeţul Gorj 

Valoare 
estimată 

30.000.000 
Euro 

4 
Consiliul Judeţean 
Mehedinţi 

Axa prioritară 2 

Sistem de management 
integrat al deşeurilor 

solide în judeţul 
Mehedinţi 

Valoare 
estimată 

30.000.000 
Euro 

5 
Consiliul Judeţean 
Vâlcea 

Axa prioritară 2 
Sistem de management 

integrat al deşeurilor 
solide în judeţul Vâlcea 

Valoare 
estimată 

30.000.000 
Euro 

Sursa:  www.posmediu.ro/craiova 
 
Reducerea poluării și diminuarea schimbărilor climatice  

În contextul intensificării acţiunilor globale de diminuare a efectelor schimbărilor climatice, 
POS MEDIU acționează pe unul din domeniile de intervenţie ce vizează reducerea  emisiei  de 
gaze cu efect de seră.  
Astfel, una din sub-priorităţile tematice ale strategiei CSNR are ca obiectiv reducerea poluării 
provenite de la sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate.  
Acest obiectiv este în concordanță cu obiectivele măsurii 6.6: „Reducerea impactului negativ 
asupra mediului generat de centralele de energie electrică şi termică învechite precum şi de 
către alţi poluatori” din PDR regiunea SV Oltenia 2007-2013. 
Prin promovarea investiţiilor în acest domeniu se va asigura o contribuţie semnificativă la 
dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene precum şi la reduceri de emisii de 
SO2 şi NOX provenite de la sistemele de încălzire urbană de la 80.000 la 15.000 tone, 
respectiv de la 7.000 la 4.000 tone. 
Întrucât tipurile de investiţii ce vor fi promovate au caracterul unor proiecte pilot la nivel 
naţional, identificarea unui portofoliu de proiecte viabil, care să răspundă obiectivelor 
strategice, a presupus o activitate mai laborioasă, fapt pentru care în acest sector nu au fost 
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încă aprobate proiecte. Pe baza unor criterii de preselecţie, au fost identificate 8 proiecte 
majore de investiţii în sectorul de termoficare, dintre care unul în regiunea SV Oltenia  
 
Tabel 2.50. Proiecte pilot la nivel naţional  
 

Nr 
crt. 

Beneficiar Axa prioritară Denumire proiect 
Valoare totală 

proiect 

1 
Consiliul Județean  

Vâlcea 
(CET Govora) 

Axa prioritară 3 

Reabilitarea sistemului 
de termoficare urbană 

din SC CET Govora - 
Râmnicu Vâlcea în 

vederea conformării la 
cerinţele de mediu 

Valoare 
estimată 

56.000.000 
Euro 

Sursa:  CJ Vâlcea 
 

Protecția naturii  

 

Prin finanţarea investiţiilor prin POS MEDIU  se asigură implementarea sistemelor adecvate 
de management pentru protecţia naturii prin sprijinirea managementului ariilor protejate, 
inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000, obiectiv destul de larg ţinând cont de 
resursele financiare limitate în domeniul biodiversităţii şi conservării naturii. 
 
Finanţarea intervenţiilor în regiune pentru acest domeniu are ca scop implementarea unui 
sistem adecvat de management în sectorul protecţiei naturii, cu o proporţie de 60% din 
suprafaţa totală a ariilor protejate şi a siturilor Natura 2000 care să beneficieze de măsuri de 
conservare a naturii. Sunt finanţate activităţi care au ca scop asigurarea stării de conservare 
favorabilă a biodiversităţii, precum şi dezvoltarea infrastructurii pentru ariile naturale 
protejate.  
 
În Regiunea SV Oltenia au fost finanţate în cadrul Axei Prioritare 4/DM1, 11 proiecte în 
valoare totală de 2.896.228 euro din care finanțare FEDR  în valoare de 2.489.786 euro. Prin 
aprobarea acestor tipuri de intervenţii se va contribui la: consolidarea capacităţii 
administrative în domeniul protecţiei naturii; se promovează dezvoltarea parteneriatelor cu 
părţile interesate, şi în primul rând cu ONG-uri de mediu; construirea şi îmbunătăţirea 
infrastructurii ariilor protejate naţionale şi a siturilor Natura, instruirea de centre de 
informare şi panouri de informare, managementul riscului  prevenirea şi controlul 
incendiilor, etc); Sprijinirea biodiversităţii: reducerea impactului infrastructurii asupra 
speciilor afectate de fragmentarea peisajului (realizarea de măsuri concepute pentru a 
depăşi barierele pe râuri şi autostrăzi); stabilirea de sisteme de monitorizare pentru siturile 
Natura 2000 şi ariile protejate inclusiv; infrastructura şi echipamentul pentru monitorizarea 
stadiului de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună. 
 
Tabel 2.51. Proiecte și valoarea nerambursabilă POS Mediu, Regiunea SV Oltenia 30.09.2010 
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Sursa:http://www.posmediu.ro/Proiecte__Organism_Intermediar_Regiunea_4_SudVest_Crai
ova(1024).html 

 
 
 
 
 
În regiune la 30.09.2010, valoarea asistenței financiare nerambursabile din 13 contracte de 
finanțare semnate la nivelul regiunii SV Oltenia pentru POS MEDIU173 este de 142,38  
milioane euro. La nivel național la 30.09.2010, valoarea asistenței financiare nerambursabilă 
este de 1825,9 milioane euro în cadrul a 128 proiecte ce au primit decizii de finanțare. 
Alocarea națională a programului este de 5610,87 milioane euro. La nivel regional valoarea 
asistenței financiare nerambursabile din proiectele contracte este de 2,5 % din alocarea 
națională a programului.  
În domeniul protecției mediului au participat la finanțare174 și programele de cooperare 
transfrontalieră România – Bulgaria și România – Serbia. 
 

 
Tabel 2.52.  Proiecte și valoarea nerambursabilă POS Mediu, la nivel național 

și regional 

 
                             Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/septembrie-2010-231-a 22 

                                           
173 ANEXA II.2.7., Tabel nr. II.2.43. 
174 ANEXA II.2.7., Tabel nr. II.2.42. 

http://www.fonduri-ue.ro/septembrie-2010-231-a%2022
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2.8. Dezvoltarea rurală în regiunea Sud Vest Oltenia 

 
O politică de dezvoltare rurală echilibrată nu este o opţiune pentru viitor, ci o necesitate, cu 
atât mai mult având în vedere faptul că problema dezvoltării agriculturii şi spaţiului rural are 
conotaţii naţionale importante şi reprezintă o problemă extrem de complexă şi de 
actualitate în România.  
Tocmai în vederea unei dezvoltări economice, sociale şi de mediu durabile a zonelor rurale şi 
pornind totodată de la diagnoza socio-economică a spaţiului rural, încă începând cu luna 
martie 2008 au fost lansate primele măsuri din cadrul Programului Național Dezvoltare 
Rurală, acestea venind să răspundă nevoilor imediate de dezvoltare a spaţiului rural, cât și  
PRIORITĂȚII REGIONALE 5: Dezvoltarea zonelor rurale și montane. Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013 a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C 
(2008) 3831 din data de 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. Măsurile de 
intervenție sunt: 112 „Instalarea tinerilor fermieri”; 121 “Modernizarea exploataţiilor 
agricole”; 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, împreună cu 
cele două scheme aferente: Schema XS 13/2008 „Stimularea IMM-urilor care procesează 
produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevăzute în 
Anexa I la Tratatul CE, precum şi a celor care desfăşoară activităţi de procesare a produselor 
agricole în vederea obţinerii şi utilizării surselor de energie regenerabilă şi a 
biocombustibililor ”; Schema XS 28/2008 „Stimularea micro-întreprinderilor în domeniul 
prelucrării primare a produselor forestiere, lemnoase şi nelemnoase”; 141 „Sprijinirea 
fermelor agricole de semi-subzistenţă”; 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători”, 211 
„Sprijin pentru zona montană defavorizată”; 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele 
decât zona montană”; 214 „Plăţi de agro-mediu” ; 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea 
de micro-întreprinderi”; 313 „Încurajarea activităţilor turistice”; 322 „Renovarea, dezvoltarea 
satelor, conservarea şi îmbunătăţirea moştenirii rurale”. 
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Instalarea tinerilor fermieri 
 
Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea 
competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective: 
      a. Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea 
instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu 
cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de 
muncă;  
      b. Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei 
şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură; 
      c.  Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri; 
       d.  Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate 
agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii. 
 
În cadrul a 416  proiecte derulate în regiune,  se vor  sprijini 335 tineri fermieri, 212 tinere 
femei fermiere, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile de 8.108.070  euro, în 
domeniul horticulturii, culturilor de câmp. 
 
 
 
 
Modernizarea exploatațiilor agricole 
 
Prin măsura 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole”, se vizează creşterea 
competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a 
factorilor de producţie. În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile orientate spre 
dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, 
precum şi investiţiile privind adaptarea construcţiilor agricole pentru respectarea 
standardelor comunitare şi creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole. 
În Regiunea S-V Oltenia prin asistența financiară nerambursabilă  de  41.872.707 euro în 
cadrul a 109 proiecte contractate, 84 de exploatații aparținând membrilor formelor 
asociative vor fi sprijinite, vor fi sprijinite 9 exploatații care utilizează energia regenerabilă,10 
exploatații de semi-subzistență, iar prin 20 proiecte se vor realiza investiții pentru 
procesarea produselor.  
 
Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere 
 
Prin măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, se vor 
dezvolta tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere 
competitive. În regiunea S-V Oltenia, au fost contractate 31175 proiecte cu o valoare a 
contribuției finanțărilor nerambursabile de 24.713.328 euro. Prin aceste proiecte, se vor crea 
noi capacități de producție în industria alimentară și forestieră  astfel:  111.428 t/an, și 8181 

                                           
175 CRPDRP SV Oltenia 
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hl/an, vor fi modernizate 72.790,46 noi capacități, vor fi create noi locuri de muncă (417) în 
spațiul rural, se vor menține 1492 locuri de muncă. Noile capacități de producție vor 
conduce la creșterea valorii adăugate a produselor, precum și la creșterea eficienței 
economice a  activității microîntreprinderilor sprijinite. Prin măsura 123 Schema de Ajutor 
de Stat XS 13/2008, au fost finanțate 17 proiecte în regiune până la data 30.09.2010. 
Valoarea finanțării nerambursabile este  de 4.337.865 euro. Finanțarea măsurii duce la 
crearea a 148 locuri de muncă, păstrarea a 1064 locuri de muncă în spațiul rural. Se 
finanțează crearea a 1.391 noi capacități de producție,  iar 37.323 capacități modernizate. 
 
Prin măsura 123 Schema de ajutor de stat XS 28/2008 „Stimularea microîntreprinderilor din 
domeniul prelucrării primare a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase”, 
 aferentă Măsurii 123 - „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere, prin 2 
proiecte finanțate se vor crea 7200t/an capacități noi de producție la paleții din lemn și 8000 
m3 /an noi capacități de producție în exploatarea forestieră. Valoarea asistenței 
nerambursabile este de 662.920 euro. Capacitățile noi de producție vor crea 15 noi locuri de 
muncă și vor menține 5 locuri în activitatea rurală. 
 

 
Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență 
 
Prin măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” se dorește creșterea 
competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării 
problemelor legate de tranziţie, având în vedere faptul că sectorul agricol şi economia rurală 
sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice. Beneficiarii măsurii 141 sunt persoane 
fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), care 
desfăşoară activităţi economice, în principal activităţi agricole, a căror exploataţie agricolă 
are o dimensiune economică cuprinsă între 2 şi 8 UDE, este situată pe teritoriul ţării, este 
înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol, comercializează o parte din producţia 
agricolă obţinută. În regiunea S-V Oltenia, au fost contractate 615 proiecte cu o valoare a 
contribuției finanțărilor nerambursabile de 4.612 .551 euro. În cadrul acestor proiecte se 
identifică numărul exploatațiilor de semi-subzistență sprijinite în cadrul programului – 302 
(73 conduse de femei, 229 de tineri sub 40 ani), din care 6 exploatații sunt sprijinite pentru 
agro-mediu și 157 exploatații de semi-subzistență sprijinite din zonele defavorizate. 
Stimularea spiritului antreprenorial în cadrul exploatațiilor de semi-subzistență conduce la 
diversificarea activităților și veniturilor.  
  
Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi 
 
Prin măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi ” din cadrul 
Axei  III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”,  
au aplicat și sunt  în derulare 129  proiecte   ce au ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a 
economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de 
locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale. În cadrul acestor proiecte, cu o valoare a finanțării 
nerambursabile de 18.204.233 euro, se vor crea 834 noi locuri de muncă, 51 de locuri vor fi 
menținute în activități din mediul rural. 129 de microîntreprinderi vor fi sprijinite pentru 
diversificarea serviciilor pentru populația rurală.  
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Din totalul de microîntreprinderi sprijinite, 109 deservesc servicii pentru populația din spațiul 
rural, 14 desfășoară activități non agricole productive, iar 6 realizează și venituri adiționale.  
 
 
Încurajarea activităților turistice 
Prin măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice ” din Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”  ce are ca obiectiv general dezvoltarea 
activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de 
muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural, se 
implementează 48  proiecte în regiune  cu o valoare  a asistenței financiare de  35.002.323 
euro. Sunt susținute acțiunile de turism rural (39 proiecte), de agroturism (2 proiecte), 
activități recreaționale (7 proiecte). Investițiile în infrastructura de turism nou creată aduc 
256 noi locuri de muncă și mențin 20.  
 
Renovarea, dezvoltarea satelor 
 
Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" se încadrează în Axa III 
– „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiective: 
îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural; îmbunătăţirea accesului la servicii 
de bază pentru populaţia rurală; creşterea numărului de sate renovate; creşterea numărului 
de obiective de patrimoniu din spaţiul rural.  
În cadrul a 73 de proiecte implementate în  regiune cu o valoare a asistenței nerambursabile 
de 185.447.042 euro, se modernizează infrastructura fizică de bază: 378 km de drum, 444,46 
km de conducte de apă, 649 km de conducte de canalizare, în spațiul rural. O serie de 
obiective de patrimoniu sunt reabilitate și intrate în circuitul valorificării patrimoniului 
natural, istoric şi cultural și sunt incluse  în circuitul turistic fiind  promovate  în scopul 
atragerii turiştilor. 
Stimularea formării de parteneriate 
 
Prin  măsura 431 „Stimularea formării de parteneriate, pregătirea și asigurarea 
implementarii strategiilor de dezvoltare locală”  se formează grupurile de acţiune locală care 
sunt entităţi ce reprezintă  parteneriate public – private, constituite din reprezentanţi ai 
sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să 
îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi care vor 
implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.  
 
Submăsura 431.1 sprijină construcţia de parteneriate public-private, elaborarea strategiilor 
de dezvoltare locală şi pregătirea planului de dezvoltare locală în vederea participării la 
selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL). În acest sens sunt finanțate 7 proiecte în 
regiune, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 293.774 euro. În regiune la 30.09.2010, 
valoarea asistenței financiare nerambursabile din contractele angajate  pentru PNDR era de 
323,21 milioane euro. S-au finalizat 76 proiecte din total proiecte (1.447)  derulate la  
octombrie 2010 în regiune. Valoarea plăților în regiune a fost de 51,12 milioane euro la data 
de 30.09.2010.  
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La nivel național la data 08.10.2010, programul finanțează 13.780 proiecte cu o valoare 
solicitată de 3.171 milioane euro, valoarea rambursărilor fiind de 1.615 milioane euro. 
 
Proiectele contractate în regiune până la 30.09.2010,  vor conduce la dezvoltarea regională 
prin asigurarea a 600 locuri noi de muncă, menținerea a peste 2600 locuri de muncă 
existente, sprijinirea activităților a peste 123 de microîntreprinderi, dezvoltarea de noi 
capacități de producție, reabilitarea infrastructurii rurale (rețeaua de apă - 444,46 Km, 
drumuri-378Km, rețea de canalizare-649 Km), extinderea și modernizarea capacităților de 
primire turistică, sprijinirea exploatațiilor pentru diversificarea producției în mediul rural.    
 

Tabel 2.53. Proiecte PNDR, regiunea SV Oltenia, 30.09.2010 
 

 
Sursa: tabel de date furnizat de Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit 4 Sud-Vest CRAIOVA 

 

 

 

2.9. Dezvoltarea regională prin Programul România-Bulgaria 2007-2013 

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 este un program 
operaţional cu finanţare europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională care 
sprijină dezvoltarea zonei de graniţă dintre cele două state partenere, din punct de vedere 
economic şi social, prin utilizarea în comun a resurselor umane, naturale şi de mediu.  
 
Programul ajută și  sprijină dezvoltarea zonelor de graniță eligibile, atât din România, cât și 
din Bulgaria. El urmărește să creeze o „punte” între cele două țări, cu scopul de a sprijini 
regiunile de graniță în rezolvarea problemelor similare de dezvoltare, prin colaborare și 
promovarea unor soluții comune. Județele eligibile din regiunea SV Oltenia pe acest program 
sunt: Olt, Dolj, Mehedinți. Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria este 
complementar celorlalte programe operaționale cu finanțare europeana.  Intervine pentru a 
conecta aceste investiții peste graniță și pentru a susţine o abordare unitară a dezvoltării 
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infrastructurii, în vederea accelerării procesului de dezvoltare a regiunilor de graniță și 
împiedicării rămânerii lor în urma celorlalte regiuni. 

La nivelul regiunii, la 30.09.2010, situația investițiilor propuse a se implementa prin 
Programul de cooperare transfrontalieră  Romania - Bulgaria 2007-2013 , se prezenta 
astfel176: 

Judeţul Mehedinţi 

 Proiecte depuse             34 (30.901.026,37 EUR) 
 Proiecte selectate            1 (842.143,64 EUR) 
 Proiecte contractate         1 (966.848,96 EUR) 

Judeţul Dolj 

 Proiecte depuse               37 (32.892.047,83 EUR) 
 Proiecte selectate            10 (9.688.104,97 EUR) 
 Proiecte contractate           5 (1.416.962,46 EUR) 

Judeţul Olt 

 Proiecte depuse                 18 (28.649.540,02 EUR) 
 Proiecte selectate                6 (8.609.107,11 EUR) 
 Proiecte contractate             2 (1.794.580,71 EUR) 

 

Cele 8 proiecte aflate în implementare în regiune sunt depuse pe Axa prioritară 3: Dezvoltare 
economică și socială. Obiectivul aceste axe îl constituie consolidarea dezvoltării economice a 
ariilor eligibile prin sprijinirea infrastructurii de afaceri, cursuri de instruire a resurselor 
umane, cooperarea între comunități și instituții.  

Obiectivele Axei 3 se realizează prin 3 domenii majore de intervenție care își propun să 
consolideze în comun avantajele zonei transfrontaliere: 

1. Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri și promovarea unei imagini 
și identități regionale;  

2. Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane – dezvoltarea în comun a 
aptitudinilor și cunoştințelor; 

3. Cooperarea “people-to-people”. 

În cadrul proiectelor implementate în regiune, 6 contracte177 au fost semnate pe domeniul 
3.1 prin care se solicită o finanțare nerambursabilă de 1.518.542 euro. 2 contracte  au fost 

                                           
176 http://www.cbcromaniabulgaria.eu/ 
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semnate pe DMI 3.3, care propun dezvoltarea  cooperării româno-bulgare „people-to-
people”, cu o valoare nerambursabilă de 324.893,91 euro. 

                                 Tabel  2.54. Proiecte contractate CBC România-Bulgaria, 30.09.2010, 
Regiunea SV Oltenia  

 

Sursa: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=proiecte-lista 

 
Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitată prin  contractele semnate  pentru  
Programul de cooperare România - Bulgaria 2007-2013 până la data de 30.09.2010 este de 
1,843 milioane euro. La nivel național178, s-au semnat 57 contracte de finanțare până la data 
de (31.10.2010) cu o valoare a finanțării nerambursabile cerute de 62,46 milioane euro. 
Alocarea totală a programului este de 262 milioane euro. 
 
 
 
 
 
 
2.10. Concluzii finale 
 
 
Programul Operațional Regional 
Alocare la nivel regional  (fără AT și DMI 5.3): 564,32 milioane euro.  
La data realizării analizei programului POR în regiunea SV Oltenia (fără AT și DMI 5.3) 
1.11.2010, au fost 118 proiecte contractate, valoarea finanțării nerambursabile cerute din 
aceste proiecte  fiind de  291,5 milioane euro .   
 

                                                                                                                                    
177 V. ANEXA II.2.8. 
178 http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=proiecte-lista 
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Alocare la nivel național179:4.383,58 milioane euro, 
La nivel național există date la 01.11.2010 astfel: 

 La 01.11.2010, au fost 573 proiecte contractate (fără AT), asistență financiară 
nerambursabilă cerută prin 573 proiecte este de  2.060,94 milioane euro,  

 2. 104,87milioane euro FEDR și contribuție publică națională, au fost ceruți prin 611 
proiecte contractate la nivel național POR,  inclusiv AT. 

 Grad de contractare la nivel național (inclusiv asistența tehnică): 48,02% ,  

 Plăți efectuate (pre-finanțare și rambursare din FEDR și bugetul de stat) la nivel 
național 506,31 milioane euro. 

 
Programul Operațional Sectorial Transport 

 La nivel regional, până la data de  01.11.2010, nici un contract de finanțare semnat, 

 La nivel național180, 01.11.2010, alocare totală de 5.697, 66 milioane euro, 25 decizii 
de finanțare ce angajează 527,64 milioane euro nerambursabili, grad de contractare 
9,2%, plăți efectuate (pre-finanțări și rambursări) din FEDR/FC și bugetul de stat de 
38,01 milioane euro. 
 

Programul Operațional Sectorial Mediu 

 La nivel regional, până la data de 30.09.2010, sunt 13 proiecte contractate  prin care 
se solicită o asistență financiară nerambursabilă de 142,07 milioane euro. 

 Plăți efectuate la nivel de regiune, 5,22 milioane euro (FEDR/FC și contribuție 
națională publică) 

 La nivel național, 5.610,87 milioane euro alocare program, 132 decizii de finanțare 
(01.11.2010) cu o valoare nerambursabilă de 1827 milioane euro, grad de 
contractare 32,56%. 

 Valoarea contractelor semnate la nivel regional reprezintă 7,78% din valoarea 
contractelor semnate  la nivel național. 

 Plăți efectuate (FEDR/FC și contribuție națională  publică) la nivel național, 239,88 
milioane euro. 

 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative 

 Alocare totală program 246 milioane euro, 

 La nivel regional, până la data de 30.09.2010 au primit decizii de finanțare 14 proiecte 
cu o valoare a asistenței nerambursabile de 1,61 milioane euro, 

 Plăți efectuate la nivel de regiune la nivelul datei 01.10.2010 - 0,268 milioane euro, 

 La nivel național181, 01.11.2010, 237 de proiecte au primit decizii de finanțare  cu o 
valoare a asistenței financiare nerambursabile de 61,09 milioane euro. Grad de 
contractare la nivel național 24,7%, 

 Plăți efectuate (pre-finanțare și rambursare) în valoare totală de 1,12 milioane euro. 
 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

                                           
179 PrezentareAM CM POR , Turnu Măgurele 10-11 noiembrie 2010 
180 http://www.fonduri-ue.ro/stadiul-absorbtiei-231 
181 http://www.fonduri-ue.ro/stadiul-absorbtiei-231 
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 La nivel național, alocarea pentru acest  program este de 4.089,35 milioane euro, 

 La nivel regional, până  la data de 30.09.2010 au primit decizii de finanțare  92 
proiecte, cu o valoare a asistenței financiare  nerambursabile de 78,80  milioane euro 
(FSE și bugetul național), 

 La nivel național, la data de 01.11.2010 sunt 1.579 proiecte contractate  cu o valoare 
nerambursabilă de 2.380,27 milioane euro ceea ce reprezintă o contractare de 58,2% 
față de alocarea totală. 

 Plăți efectuate (pre-finanțare și rambursare) sunt  de 373 milioane euro,. 
 
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 

 La nivel național, alocarea totală este de 3.011,1  milioane euro. 

  La nivel regional, până la data de 31.08.2010, au primit decizii de finanțare 99 
proiecte cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile de 34,74 milioane euro. 

 Au primit decizii de finanțare până la data de 01.11.2010, 1409 proiecte cu o valoare 
nerambursabilă de 854,27 milioane euro, grad de contractare 28,3% 

 Plăți efectuate la nivel de program (pre-finanțare și rambursare ) 204,14 milioane 
euro. 

 
Programul Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 
 

 La nivel național182, alocarea totală a programului este de 262 milioane euro, s-au 
semnat 57 contracte de finanțare (01.11.2010) cu o valoare a finanțării 
nerambursabile cerute de 62,46 milioane euro, 

 La nivel regional, până la data de 30.09.2010, s-au semnat 8 decizii de finanțare cu o 
valoare solicitată de 1,84 milioane euro, 

 Plăți efectuate (pre-finanțare și rambursare) la nivel de program (01.11.2010), 0,54 
milioane euro. 
 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 
 

 În regiune la data de 30.09.2010, valoarea asistenței financiare nerambursabile din 
contractele angajate  pentru PNDR era  de 323,21 milioane euro. S-au finalizat 76 
proiecte din cele 1.447 de proiecte  aflate in implementare.  

 La nivel național la data 08.10.2010, programul finanțează 13.780 proiecte cu o 
valoare solicitată de 3.171 milioane euro, valoarea rambursărilor fiind de 1.615 
milioane euro. 

 
 
 
 
           Tabel 2.55. Situație contractare programe la nivel național:   
 

                                           
182 http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=proiecte-lista 
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                   Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/octombrie-2010-231-a23 
 
 
 
 
 
               Tabel 2.56. Situație contractare programe la nivel regional 
 

 
           Sursa: http://www.fonduri-ue.ro/septembrie-2010-231-a22, http://www.fonduri-
ue.ro/octombrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fonduri-ue.ro/octombrie-2010-231-a23
http://www.fonduri-ue.ro/septembrie-2010-231-a22


Agentia pentru  Dezvoltare Regională  

Sud-Vest Oltenia 

 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în RegiuneSud-Vest Oltenia 

259 

 

 
 
Impactul derulării programelor 
 
Priorităţile de investiţii în domeniul infrastructurii, aşa cum au fost definite prin strategia 
CSNR şi detaliate pe domenii de intervenţie în cadrul programelor operaţionale, îşi păstrează 
relevanţa în comparaţie cu condiţiile socio-economice şi cu strategia de dezvoltare  a regiunii 
SV Oltenia 2007-2013. Astfel, infrastructura rutieră, feroviară, aeriană şi navală ce se va 
dori creată prin POS Transport va  sprijini dezvoltarea axelor prioritare TEN-T şi va asigura un 
grad mai mare de accesibilitate atât în regiune, cât și între  regiuni.  
 
Prin Programul Operațional Regional: 16,89 km de străzi orășenești vor fi reabilitate, 298,47 
km de drumuri județene vor fi modernizate  dintr-un total de 8582 Km, se vor realiza 18,9 
km șosea de centura, 378,35 km de drum comunal va fi integrat în spațiul rural pentru 
conectivitatea cu drumurile județene(prin PNDR). 
 
Infrastructura de mediu – apă şi apă uzată, deşeuri, prevenirea riscurilor la inundaţii - 
asigură atât conformarea cu standardele europene, diminuarea efectelor schimbărilor 
climatice, cât şi creşterea atractivităţii pentru investitori, la acestea adăugându-se 
intervenţiile pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi sociale pe baza nevoilor 
regionale, care facilitează realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate. 
Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală în regiune se vor realiza: 444,46 km de 
conducte de apă, 649 km de conducte de canalizare, în spațiul rural.  
Prin POS Mediu: lungimea rețelei de alimentare cu apă - nou creată va fi de 125 km, 
lungimea de reţea de alimentare cu apă – reabilitată va fi de 37Km, lungimea de reţea de 
canalizare va fi de 37km, lungimea de reţea de canalizare –reabilitată  va fi de 67Km, toate în 
spațiul urban. 
Strategia privind orientarea investiţiilor la nivelul regiunii  îşi propune în continuare, pe de o 
parte, să creeze condiţii adecvate, astfel încât implementarea politicilor privind creşterea 
productivităţii sectorului primar, a competitivităţii industriale, crearea unor coridoare de 
transport naţionale funcţionale, a unor resurse umane înalt calificate şi creşterea capacităţii 
administrative, să poată avea un impact cât mai mare la nivel regional şi local, iar pe de altă 
parte, să urmărească valorificarea punctelor tari şi a oportunităţilor de dezvoltare existente, 
toate acestea cu scopul de a asigura condiţiile necesare rezolvării problemelor-cheie de 
dezvoltare regională identificate. 
Prin intermediul Programului Operaţional Regional se va urmări, în continuare, mobilizarea 
resurselor şi activarea potenţialului regional şi local care pot avea cea mai mare influenţă 
directă asupra dezvoltării regionale şi locale, prin: dezvoltarea polilor de creştere urbani 
regionali/locali; creşterea accesibilităţii în interiorul Regiunii SV Oltenia  în special a 
accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor acestora cu zonele înconjurătoare; sprijinirea 
dezvoltării infrastructurii sociale şi economice pe baza nevoilor regionale; îmbunătăţirea 
mediului de afaceri şi a competitivităţii Regiunii SV Oltenia  ca locaţii pentru afaceri; 
valorificarea potenţialului turistic al tuturor  regiunilor, contribuind totodată la atingerea 
obiectivului global şi a celor specifice ale CSNR privind diminuarea disparităţilor de 
dezvoltare economică şi socială dintre România şi celelalte state membre ale UE. 
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În ceea ce priveşte implementarea strategiei în domeniul promovării competitivităţii 
economice este de aşteptat ca turbulenţele manifestate în economie să aibă - în primă fază - 
un impact negativ asupra realizării obiectivelor propuse, în special ca urmare a dificultăţilor 
întâmpinate de către principalul beneficiar al acestei strategii, respectiv mediul privat (de ex. 
scăderea comenzilor, diminuarea cifrei de afaceri, reducerea posibilităţilor de cofinanţare 
din cauza îngreunării accesului la finanţare al întreprinderilor, scăderea apetitului 
antreprenorilor pentru  risc, perspective incerte privind evoluţia unor pieţe sau segmente de 
piaţă, deteriorarea climatului de încredere privind redresarea economică etc.).  
 
Pe de altă parte, infuzia de resurse financiare pentru investiţii asigurată prin POS CCE, dar şi 
prin celelalte programele operaţionale, în domenii foarte diverse, reprezintă o oportunitate 
care poate diminua efectele crizei şi poate contribui substanţial la redresarea economică şi la 
combaterea şomajului generat de criză. Deci nu numai teoretic, dar şi practic, relevanţa 
acestor intervenţii se menţine. 
 
Nevoia de creştere a calităţii capitalului uman din România își sporește relevanţa în 
contextul socio-economic actual. Situaţia existentă la nivelul anului 2009 (ex. participarea 
scăzută la educaţie şi formare, în special pentru grupurile vulnerabile, creşterea ratei 
şomajului în cursul anului 2009 ca efect direct al crizei economice etc.) confirmă faptul că 
direcţiile prioritare de investiţie în resursele umane menţionate prin strategia CSNR şi 
implementate prin POS DRU sunt relevante şi necesare în contextul actual al crizei 
economice. O menţiune specială trebuie făcută în privinţa măsurilor vizând şomerii, unde, 
având în vedere creşterea semnificativă a numărului de şomeri în perioada 2009-2010 
(740.000 în Regiunea SV Oltenia ), se impune o direcţionare eficientă a sprijinului acordat 
acestui grup ţintă prin intervenţii menite să conducă la o reintegrare cât mai rapidă pe piaţa 
muncii. 
 
În ceea ce priveşte strategia în vederea dezvoltării şi promovării iniţiativelor de reformă la 
nivelul administraţiei publice, evoluţia procesului de implementare, precum şi interesul 
manifestat de instituţiile administrative, indică faptul că strategia care stă la baza priorităţii 
„Construirea unei capacităţi administrative eficace” din CSNR şi a implementării şi 
gestionării PO DCA rămâne viabilă şi actuală. Mai mult, se are în vedere ca măsurile 
strategice de la nivelul PO DCA în ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţii administrative la 
nivelul celor trei sectoare prioritare identificate (educaţie, sănătate, asistenţă socială) să fie 
extinse şi la nivelul altor instituţii publice de la nivel central care au întreprins măsuri privind 
transferul unor competenţe la nivel local. 
Investițiile în spațiul rural prin PNDR își păstrează în continuare relevanța conducând la 
formularea de soluții și propuneri privind crearea unui mediu economic prielnic dezvoltării, 
în sensul consolidării unei dezvoltări durabile și multifuncționale a zonelor rurale. În aceste 
perimetre periurbane se dorește dezvoltarea  infrastructurilor rutiere, de apă, canal , 
investiții în multe gospodarii rurale cu caracter de fermă sau de casa-fermă de subzistență. 
 
Conceptul nou de dezvoltare rurală a zonelor periurbane are în centrul său ideea 
autenticității rurale, printr-o acțiune  de implantare de întreprinderi private mici și 
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mijlocii situate în aval și amonte de agricultura prin intermediul cărora sa se descurajeze 
navetismul și să se stabilizeze, pe cât este posibil, populația localnică. Trebuie încurajată 
în continuare funcția economică a spațiului rural fiind considerată funcția de bază, primară, 
care are ca obiectiv principal obținerea produselor agricole și a altor bunuri materiale 
realizate de ramurile productive din agricultură,  silvicultură, industria forestieră, artizanatul. 

 
 

 
3.Eficiența parteneriatelor în proiecte 

 
 

Funcționarea parteneriatelor la nivel local, județean și regional în implementarea 
proiectelor 
 
Crearea de parteneriate este unul dintre obiectivele cheie în accesarea și implementarea de 
proiecte și  totodată, una dintre soluțiile optime de identificare și rezolvare a problemelor 
existente în zonă. 
 
În ceea ce privește parteneriatele încheiate pentru implementarea proiectelor finanțate din 
programele operaționale,  respondenții chestionarelor realizate în timpul studiului  au 
afirmat în procent de 61,25% că la nivelul organizației există parteneriate în vederea 
implementării unor proiecte din cadrul programelor operaționale, în timp ce 38,75%  
respondenți nu au încheiate parteneriate în vederea implementării unor proiecte din cadrul 
programelor operaționale.  
 
Autorități Publice din regiunea SV Oltenia au afirmat în procent de 76 % că au încheiate 
parteneriate, în timp ce 24 % dintre respondenți nu au nevoie de parteneriate în 
implementarea proiectelor din cadrul programelor operaționale. 
 
În ceea ce privește respondenții ONG-uri, 53,33 % dintre respondenţi au răspuns că au 
încheiate parteneriate și 46,67 % dintre respondenţi au răspuns că nu au încheiate 
parteneriate. 
 
În ceea ce privește respondenții firme, doar 20% dintre respondenți au încheiate 
parteneriate pentru implementarea proiectelor, comparative cu 80 % dintre respondenți 
care afirmă că nu au încheiate parteneriate.  
Dacă se face  analiza comparativă pe cele 3 categorii vizate se poate  constata că autoritățile 
publice dețin procentul cel mai ridicat (76%) în încheierea de parteneriate, comparativ cu 
ONG-urile (53,33%) și firmele (20%).  
 
O formă de parteneriat întâlnită în cadrul accesării de fonduri europene este aceea a 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. În unele domenii, constituirea cu întârziere a 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI) ca o precondiţie instituţională pentru 
finanţarea anumitor proiecte (în sectorul de apă şi apă uzată, managementul deşeurilor sau 
dotări cu echipamente ale bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă) a 
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constituit o cauză majoră de întârziere în procesul de pregătire şi depunere a proiectelor. De 
asemenea, ca urmare  a faptului că legislația este interpretabilă au apărut  dificultăţi în 
aprobarea listelor de investiţii prioritare la nivel local şi regional, în anumite sectoare (apă, 
deşeuri etc.).  
 
La nivel județean se observă o creștere a parteneriatelor dintre consiliile județene și primării 
în scopul sprijinirii dezvoltării localităților. Parteneriatele au fost eficiente în ceea ce privește 
scrierea cererilor de finanțare și implementarea proiectelor de către Consiliile județene. De 
asemenea, s-a observat interesul pentru înființarea asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară atât la nivel județean cât și la nivel regional.  
La nivelul județului Dolj sunt constituite : 

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, care are 
statut special pentru axa 1 pol de creștere Craiova 

 
La nivelul județului Gorj sunt constituite următoarele asociații de dezvoltare : 

 A.D.I. în domeniul serviciilor publice de salubrizare ADIS Gorj; 

 A.D.I. ADIA, formată din orașele Târgu-Jiu, Motru, Târgu. Cărbunești, Bumbești-Jiu, 
Țicleni, Consiliul Județean Gorj (SC APAREGIO GORJ SA). 

La nivelul județului Olt este constituită : 

 Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltul, formată din Consiliul Județean Olt, 
Primăria Slatina, Primăria Drăgănești-Olt, Primăria Scornicești, Primăria Potcoava, 
Primăria Piatra-Olt. 

 
La nivelul județului Mehedinţi este constituită: 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară care se numeşte „ Asociaţia pentru 
managementul serviciilor de apă şi canalizare Mehedinţi” 

 
La nivel județului Vâlcea s-au constituit următoarele asociații de dezvoltare intercomunitară 
: 
 

 APA Vâlcea (CJ Vâlcea, CL al Mun. Drăgăşani, CL al oraşelor: Băbeni, Bălceşti, Băile 
Govora, Băile Olăneşti, Brezoi, Călimăneşti, Horezu, Ocnele Mari. CL al comunelor: 
Berislăveşti, Bujoreni, Buneşti, Costeşti, Dăeşti, Dănicei, Frânceşti, Lădeşti, Lăpuşata, 
Măldăreşti, Mihăeşti, Milioanecoiu, Nicolae Bălcescu, Păuşeşti, Perişani, Pietrari, 
Roeşti, Sălătrucel, Slătioara, Stoileşti, Suteşti, Şirineasa, Şuşani, Vaideeni, Valea Mare, 
Vlădeşti, Voineasa); 

 Asociația Depresiunea Horezu (Orașul Horezu, Comuna Vaideni, Comuna Slătioara, 
Comuna Măldărești, Comuna Costești). 

 

ADI prezente la nivelul regiunii: 
 
La nivelul județului Dolj sunt constituite: 
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  Asociația Primăriilor din Sudul Olteniei - parteneriatul fiind format din  17 primării din 
sudul Olteniei ; 

 Asociația Comunelor din Nord-Vestul județului Dolj; 

 Asociația Intercomunitară DUNĂREA, formată din comunele Bechet, Călărași, 
Dobrești, Gighera, Sadova și Ostroveni. 

 
La nivelul județului Vâlcea sunt constituite următoarele asociații de dezvoltare 
intercomunitară: -     Orlești – Scundu (CL al comunelor Orleşti, Scundu); 

 Pro Dezvoltare Valea Oltului (Prundeni, Ionești, Orlești, Scundu, Lungești, Stefănești, 
Voicești); 

 Valea Cernei (CL al comunelor Fârtăţeşti,Valea Mare,Stăneşti); 

 Asociația Bunești-Păușești-Măglași Vâlcea (Comuna Bunești și Comuna Păușești 
Maglași); 

 ADI Valea Pescenei, Beica și Vedea (Comunele Suteşti, Mitrofani, Creţeni, Amărăşti, 
Mădulari, Pesceana, Guşoieni şi Şuşani); 

 Depresiunea Bistrița-Otăsău (Comunele Tomşani, Bărbăteşti, Pietrari, Stoenești, 
Cernișoara, Stroești, Frâncești). 

 
La nivelului județului Olt sunt constituite: 

 Asociația de dezvoltare durabilă  Slatina; 

 Asociația de dezvoltare intercomunitară Lunca Oltețului, Dobrun; 

 Asociația de dezvoltare intercomunitară Valea Gemartaliului, Baldovinești, 

 Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltul, 

 Asociația de dezvoltare intercomunitară Olt Eco . 

 
La nivel regional se observă dezvoltarea de parteneriate pentru înființarea asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară. La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia s-a constituit „Asociația de 
Dezvoltare intercomunitară SUD VEST OLTENIA” ai cărei membrii fondatori sunt cele 5 
consilii județene din regiune: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, principalul scop al acesteia 
este acela de a elabora implementa si gestiona proiectele finanțate prin DMI 3.3  . 
Un prim rezultat al  eficienței parteneriatului dintre cele 5 județe este obținerea finanțării în 
valoare de 49,069,000 RON prin Programul Operațional Regional, axa prioritară 3, DMI 3.3, 
prin proiectul cu titlul “Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 
intervenții în situații de urgență în regiunea Sud-Vest Oltenia” 
 
Concluzionând putem spune că, în ceea ce priveşte scopul asociaţiilor, indiferent de 
organizarea lor la nivel regional, județean sau local, reprezentanţii autorităţilor locale percep 
aceste entităţi ca mecanisme de accesare a anumitor fonduri europene, dar și ca posibilități 
de dezvoltare locală integrată. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară își propun să 
realizeze proiecte de infrastructură regională cum ar fi construcţia de drumuri, alimentarea 
cu apă, canalizare, staţii de epurare, rampe de gunoi, lucrări de consolidare a malurilor 
cursurilor de apă, alimentare cu energie electrică, transport în comun şi distribuţie de gaz 
metan, dar şi activităţi legate de serviciile de învăţământ, sănătate şi protecţie socială etc. 
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Calitatea parteneriatelor se va observa în funcție de rezultatele obținute și de eforturile 
fiecărui partener pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Egalitatea de șanse 
 

 
Autoritățile de management ale programelor operaționale au continuat să se preocupe de 
luarea unor măsuri care să dea posibilitatea monitorizării modului în care se respectă 
principiul egalităţii de şanse în procesul implementării proiectelor. 
Grilele de evaluare tehnică şi financiară prevăd un sistem de punctare diferenţiat al 
proiectelor, în funcţie de gradul de promovare şi respectare de către beneficiari a principiului 
egalităţii de şanse. Punctajul maxim se obţine numai în condiţiile în care solicitanţii de 
proiecte promovează o politică nediscriminatorie şi prevăd totodată mecanismele de 
asigurare a egalităţii de şanse prin contractele de achiziţii de bunuri şi servicii. 
Egalitatea de șanse este tema transversală pentru toate domeniile de interventie finanțate 
prin POR. Pentru AXA 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor –poli urbani de creștere, 
prin DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană , se vor finanţa investiţii în infrastructura 
socială, inclusiv în asigurarea unor locuinţe sociale de bună calitate, care să contribuie la 
promovarea incluziunii sociale. O atenţie specială se va acorda persoanelor aparţinând 
minorităţii rome, pentru a le ajuta să se integreze pe piaţa muncii şi a le asigura condiţii 
optime de locuire. 
Pentru AXA 2 – Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport, prin DMI 2.1,  
proiectele finanţate în cadrul acestei axe prioritare vor contribui la scoaterea din izolare a 
unor comunităţi, la creşterea gradului de mobilitate a populaţiei zonei, şi implicit la 
integrarea activă pe piaţa muncii, îndeosebi a grupurilor sociale dezavantajate şi 
marginalizate. 
Pentru AXA 3 –Îmbunătățirea infrastructurii sociale  se urmăreşte respectarea principiului 
egalităţii de şanse. În conformitate cu legislaţia naţională (OG nr. 137/2000 privind 
prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată) şi cea europeană în 
domeniu, accesul la serviciile de sănătate, serviciile sociale, educaționale, se face într-un 
mod nediscriminatoriu, indiferent de sex, rasă, origine etnică, religie, vârstă, dizabilităţi sau 
orientare sexuală. Mai mult, această axă prevede crearea facilităţilor de acces la 
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infrastructura spitalicească, socială, ambulatorii pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi 
dotări cu echipamente specifice. 
Pentru AXA 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local, proiectele eligibile 
trebuie să respecte principiul egalităţii de şanse, fără a face nici un fel de discriminare pe 
criterii de sex, rasă, origine etnică, religie, dizabilităţi şi orientare sexuală. Infrastructura 
creată trebuie să respecte standardele europene în ceea ce priveşte accesul persoanelor cu 
dizabilităţi. Se va urmări creşterea numărului de femei antreprenor implicate în derularea 
activităţilor economice din cadrul microîntreprinderilor. 
Pentru AXA 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, în cadrul tuturor investiţiilor, 
vor fi prevăzute spaţii speciale de acces în vederea asigurării accesibilităţii pentru persoanele 
cu dizabilităţi, îndeplinind astfel prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la accesul în 
structurile de utilitate publică.  
Egalitatea de șanse este tema transversală pentru toate programele operaționale 
Proiectele eligibile trebuie să respecte principiul egalităţii de şanse, fără a face nici un fel de 
discriminare pe criterii de sex, rasă, origine etnică, religie, dizabilităţi şi orientare sexuală.  
În cadrul cererilor de finanţare sunt identificate elementele cu potenţial discriminatoriu şi 
sunt prezentate măsurile de prevenire/limitare a efectului acestora asupra comunităţii, 
beneficiarilor, a celor implicaţi în proiect. 
 

5. Dezvoltarea durabilă 
 
 
Promovarea dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului reprezintă una dintre priorităţile 
majore ale politicii de coeziune din România în perioada 2007-2013. Selectarea priorităţilor 
de investiţii de mediu finanţate din fonduri structurale şi de coeziune s-a realizat atât prin 
prisma obligaţiilor ce decurg din calitatea de Stat Membru a României şi a angajamentelor 
asumate în cadrul negocierilor de aderare, cât şi în scopul îmbunătăţirii calităţii mediului şi a 
standardelor de viaţă pentru mai mult de jumătate din populaţia României. Prin aceste 
priorităţi se au în vedere crearea unui management eficient pentru serviciile de mediu, 
convergenţă regională, accelerarea implementării programelor naţionale, 
evitarea/reducerea viitoarelor pierderi economice şi de mediu (asociate cu lipsa acţiunilor 
durabile pe termen scurt). 
 
Implementarea priorităţilor de investiţii în sectorul de mediu se asigură prin Programul 
Operaţional Sectorial „Mediu”, sub-priorităţile tematice identificate la nivelul strategiei 
naţionale regăsindu-se la nivelul axelor prioritare. Abordarea strategică urmăreşte atât 
îmbunătăţirea calităţii mediului, dar şi beneficiile economice directe, reducerea costurilor, 
utilizarea eficientă a resurselor, servicii de mediu îmbunătăţite şi noi oportunităţi 
tehnologice şi de piaţă, dezvoltarea pe termen lung a unor strategii de prevenire a riscurilor, 
şi în special de prevenire a riscurilor la inundaţii. 
 
Utilizarea mai eficientă a investiţiilor de mediu –prin proiectarea de sisteme integrate de 
gestionare a deşeurilor, sisteme integrate de management pentru apă/apă uzată, sisteme de 
încălzire urbană şi de management al riscului la inundaţii – este o cerinţă prioritară pentru 
planurile de investiţii pe termen scurt și mediu.  
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În cadrul POR, asigurarea183 respectării cerinţelor de mediu se realizează în toate etapele 
procesului de evaluare a cererii de finanţare, astfel:  

- în etapa de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii cererii de finanţare, se verifică 
existenţa acordului de mediu, respectiv avizul favorabil primit de la organismele 
specializate în domeniu;  

- în etapa de evaluare tehnică şi financiară cererile de finanţare sunt punctate în 
funcţie de respectarea cerinţelor în privinţa protecţiei mediului înconjurător; cererile 
de finanţare care pe lângă respectarea cerinţelor legale minime prevăd şi 
implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător, 
primesc punctaje superioare; 

- în etapa de analiză a Proiectului Tehnic, se verifică respectarea preluării corecte a 
prevederilor din Studiul de Fezabilitate referitoare la protecţia mediului înconjurător. 

 
În plus, în cazul proiectelor depuse pentru finanţare din Programului Operaţional Regional se 
solicită prezentarea avizului Natura 2000, în etapa precontractuală, de vizită la faţa locului, 
numai în cazul proiectelor propuse a fi implementate în arii naturale protejate de interes 
comunitar. 
Proiectele selectate pentru finanţare trebuie să respecte principiile dezvoltării durabile şi să 
asigure protejarea mediului în procesul implementării proiectelor şi al funcţionării ulterioare 
a obiectivelor de investiţie realizate.   
Obiectivele generale de dezvoltare durabilă (protecţia mediului, dezvoltarea socială şi 
bunăstarea economică) sunt urmărite în cadrul proiectelor, acţiunile propuse nefiind cu 
impact negativ asupra mediului.  
 
Astfel, proiectele individuale în cadrul planurilor integrate de dezvoltare urbană pentru care 
se solicită finanţare din Axa prioritară 1 a POR conţin activităţi care conduc la îmbunătăţirea 
mediului în zonele urbane prin: crearea de spaţii verzi, încurajarea transportului ecologic, 
reabilitarea arealelor degradate (terenuri degradate, situri poluate neutilizate) şi 
reabilitarea infrastructurii urbane publice uzate. 

 
Proiectele depuse pentru finanţare din Axa 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi 
locale de transport” care vizează  construirea / reabilitarea / modernizarea şoselelor de 
centură cu statut de drum judeţean, contribuie la optimizarea / fluidizarea traficului, 
drumurile de ocolire reducând nivelul poluării, mai ales din interiorul oraşelor. 
De asemenea, în cadrul proiectelor depuse pentru finanţare din Axa 2, se acordă o 
importanţă deosebită mijloacelor alternative de transport – piste pentru biciclete şi spaţii de 
traversare mai sigure pentru pietoni, iar modernizarea drumurilor judeţene va avea ca efect 
reducerea consumului de combustibil în activităţile de transport rutier.  
 
Proiectele depuse pentru finanţare din Axa Prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale” propun lucrări de reabilitare termică pentru creşterea eficienţei energetice  

                                           
183 RAI POR 2009 
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asigurând  creşterea confortului termic şi diminuarea consumului de energie termică, iar 
activităţile propuse prin proiecte nu aduc prejudicii mediului înconjurător. 
 
În selectarea proiectelor depuse pe Axa Prioritară 4 – "Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional şi local" s-a acordat prioritate proiectelor care  promovează şi facilitează 
utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile (BAT), promovează eficienţa energetică, 
minimizează şi reduc cererea de energie şi promovează reutilizarea deşeurilor. 
 
Totodată, proiectele depuse pentru finanţare din Axa Prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului” răspund principiilor dezvoltării durabile prin utilizarea de materiale 
ecologice, a unor surse de energie neconvenţionale, a echipamentelor cu un consum 
energetic şi de apă eficient, creşterea suprafeţelor ocupate de spaţiile verzi, promovarea şi 
diseminarea unui stil de viaţă prietenos cu mediul înconjurător, conservarea patrimoniului 
turistic, natural şi cultural. De asemenea, respectarea cerinţelor de mediu este monitorizată 
şi în timpul implementării proiectului cu ajutorul rapoartelor de progres, în paralel cu 
cererile de rambursare a cheltuielilor efectuate.   
 
POS CCE respectă Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă considerând  problematica 
cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi a inovaţiei drept o provocare crucială. 
Obiectivele specifice prevăzute în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 
Romaniei- orizonturi 2013- 2020-2030 la care POS CCE contribuie: Creşterea performanţei 
prin creşterea numărului de brevete şi creşterea ponderii firmelor inovative; Dezvoltarea 
resurselor sistemului prin mărirea numărului de cercetători şi atragerea în instituţiile de 
cercetare sau în proiectele realizate în România a unor cercetători de valoare din străinătate 
sau din rândul diasporei științifice românești şi facilitarea accesului la infrastructuri de 
cercetare performante în ţară şi în străinătate, în special în UE; Antrenarea sectorului privat 
prin creşterea cheltuielilor private pentru cercetare-dezvoltare şi stimularea mediului privat 
pentru asimilarea rezultatelor cercetării în producţia de bunuri şi servicii; Creşterea 
capacităţii instituţionale prin reducerea fragmentării actuale a sistemului şi încurajarea 
participării la reţele de cercetare pe plan naţional şi internaţional, afirmarea instituţiilor de 
învăţământ şi cercetare româneşti ca actori pe piaţa internaţională a cunoaşterii şi parteneri 
valabili ai firmelor; Extinderea cooperării internaţionale prin participarea la programe şi 
proiecte transfrontaliere.  
 
Ghidurile solicitanţilor elaborate în cadrul  tuturor programelor prevăd în lista criteriilor de 
eligibilitate pentru proiectele care pot avea impact asupra mediului, respectarea legislaţiei în 
domeniul protecţiei mediului, în timp ce monitorizarea programului/proiectelor pe unele 
programe au în vedere indicatori de mediu la operaţiunile relevante. 
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6. Observații cercetare sociologică în urma interpretării chestionarelor aplicate 
beneficiarilor POR și potențialilor beneficiari 

 
 
În perioada septembrie –octombrie 2010, C.L.I.M.M Craiova a desfășurat o cercetare 
sociologică, pe bază de chestionare transmise prin fax și e-mail grupului țintă. Cercetarea 
aplicată a avut în vedere colectarea de informații referitoare la impactul, rezultatele, 
percepția, temerile, dificultățile în implementarea POR. 
Zona geografică acoperită de aplicarea chestionarelor este reprezentată de teritoriul regiunii 
de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, cu județele componente: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea. 
Grupurile țintă prevăzute pentru aplicarea chestionarelor au fost reprezentate în principal de 
beneficiari ai proiectelor finanțate prin POR și alte programe operaționale: autorități publice 
locale, ONG-uri, firme. 
Plecând de la această clasificare a grupului țintă, am aplicat instrumentele cercetării pe 
următoarele categorii: 

- un instrument pentru autorități publice  
- un instrument pentru ONG-uri (universități, patronate, camere de comerț și 

industrie) 
- un instrument pentru firme 

Cercetarea a  fost realizată  pe 80 respondenți: 
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- 50 autorități publice  
- 15 ONG-uri  
- 15 firme  

În acest scop au fost realizate hărți pe baza următorilor indicatori: 
1. Existența strategiilor de dezvoltare care să urmărească strategia de dezvoltare 

regional/națională 
2. Cunoașterea obiectivelor/domeniilor de intervenție ale POR și ale altor programe 

operaționale 
3. Respectarea de către obiectivele POR a punctelor tari/punctelor 

slabe/oportunităților/amenințărilor din regiunea Sud Vest Oltenia 
4. Gradul de promovare la nivel regional a Programului Operațional Regional și a celorlalte 

programe operaționale 
5. Nivelul de implementare în regiunea Sud Vest Oltenia a programelor operaționale 
6. Stadiul de implementare al POR comparativ cu celelalte programe operaționale 
7. Alte programe la care au aplicat respondenții 
8. Colaborarea cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar al POR 
9. Colaborarea cu Autoritățile de Management/Organismele Intermediare ale altor 

programe operaționale 
10. Parteneriatele 
11. Programe operaționale care ar trebui să primească fonduri suplimentare 
12. Personal angajat specializat în accesarea de fonduri europene și guvernamentale 
13. Consultanță pentru aplicarea de proiecte/implementarea proiectelor 
14. Informări din partea ADR despre POR și programele operaționale 
15. Termene în procesul de obținere a pre-finanțărilor/rambursărilor 
16. Surse de finanțare pentru contribuția proprie a beneficiarilor de proiecte 

 
1. Existența strategiilor de dezvoltare care să urmărească strategia de dezvoltare 

regională/națională 
 
                   Grafic 1. Numărul respondenților care au/nu au strategii de dezvoltare 

80%

20%

Aveți o strategie de dezvoltare 

locală?
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Legat de existența unei strategii de dezvoltare care să urmărească strategia de dezvoltare 

regională sau națională, 80% dintre respondenți au o strategie de dezvoltare durabilă, în 

timp ce 20% dintre respondenți nu au o strategie de dezvoltare durabilă. 

Dacă facem o analiză comparativă pe răspunsul fiecăreia din cele 3 categorii de respondenți 

vizați de studiu, putem observa următoarele: 

 Autoritățile publice și firmele au elaborate strategii de dezvoltare – 92 % și 80 % 

dintre respondenți – comparativ cu ONG-urile  - care doar 40 % au strategii de 

dezvoltare 

 Cel mai mic procent dintre respondenții care nu au strategii de dezvoltare îl au 

autoritățile publice (8%), comparativ cu ONG-urile (60 %) și firmele (20 %) 

 
2. Cunoașterea obiectivelor/domeniilor de intervenție ale POR și ale altor programe 

operaționale 
 
Grafic 2. Gradul de cunoaștere a obiectivelor/domeniilor de intervenție ale POR/altor 
PO 
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În ceea ce privește interesul pentru cunoașterea obiectivelor, domeniilor de intervenție ale 

POR și alocărilor financiare 93,7 % dintre respondenți au cunoștințe despre aceste noțiuni, 5 

% nu au cunoștință,  iar 1,3 % nu știu dacă la nivelul organizației sunt cunoscute aceste 

noțiuni. 

Comparând categoriile care nu au cunoștință de obiectivele, domeniile de intervenție ale 

POR și alocările financiare pe primul loc se situează ONG-urile (13,3 %), iar pe poziții egale se 

găsesc autoritățile publice și firmele (2%) 

 
 

3. Respectarea de către obiectivele POR a punctelor tari/ punctelor slabe/ 
oportunităților/ amenințărilor din regiunea Sud Vest Oltenia 
 

Grafic 3. Respectarea punctelor tari/punctelor slabe/oportunităților/amenințărilor din 
regiunea Sud Vest Oltenia de către POR 
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70 % dintre respondenți consideră că obiectivele specifice POR țin cont de punctele tari, 

punctele slabe, oportunitățile și amenințările Regiunii Sud-Vest Oltenia, 3,75 % consideră că 

obiectivele specifice POR nu țin cont de punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și 

amenințările Regiunii Sud-Vest Oltenia, iar 8,75 % nu au cunoștință de acest aspect. 

Analizând pe cele 3 categorii de respondenți, ONG-urile ocupă primul loc cu 13,33 % 

respondenți care nu știu dacă obiectivele specifice POR țin cont de punctele tari, punctele 

slabe, oportunitățile și amenințările Regiunii Sud-Vest Oltenia 

 
 
 
 
 

4. Gradul de promovare la nivel regional a Programului Operațional Regional și a 
celorlalte programe operaționale 
 

    Grafic 4. Promovarea programelor operaționale 
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În ceea ce privește gradul de promovare la nivel regional al POR și al celorlalte programe 

operaționale autoritățile publice consideră că POR este Foarte bine promovat (44 %), 

POSCCE  este promovat Bine (40 %), POSDRU este promovat Foarte bine (34 %), POS Mediu 

este promovat Bine (40 %), POS Transport este promovat Bine (34 %) PODCA este promovat 

Bine (30 %), PNDR este promovat Bine (42 %), POP este promovat Bine (34 %), PO Cooperare 

Teritorială este promovat Bine (34 %). Se observă că POR este cel mai bine promovat, urmat 

de PNDR, POSCCE și POS Mediu, POSDRU, POS Transport, POP, PO Cooperare Teritorială, pe 

ultimul loc situându-se PODCA. 

Din analiza comparativă a răspunsurilor autorităților publice un procent destul de ridicat 

consideră că  programele sunt promovate Satisfăcător:  POR (12 %), POSCCE (20 %), POSDRU 

(26 %), POS Mediu (22 %), POS Transport (28 %), PODCA (26%),  PNDR (12%), POP (18%), PO 

Cooperare Teritorială (22%), Slab: POSCCE (14%), POSDRU (6 %), POS Mediu (10%), POS 

Transport (16%), PODCA (20%), POP (20%), PO Cooperare Teritorială (10%), Foarte slab: 

POSCCE(8%), POS Transport (6%), PODCA (6%), POP (8%), PO Cooperare Teritorială (24%). 

ONG-urile consideră că gradul de promovare al programelor operaționale este: POR – Foarte 

bine (60 %), POSCCE - Bine (67%), POSDRU – Foarte bine (53%), POS Mediu – Bine (67%), 

POS Transport – Bine (60%), PODCA – Bine (60%), PNDR – Bine (67%), POP – Bine (40%), PO 

Cooperare Teritorială – Bine (40 %). 

Firmele consideră că gradul de promovare al programelor operaționale este: POR – Foarte 

bine și Satisfăcător (40%), POSCCE – Bine și Satisfăcător (33%), POSDRU – Bine și 

Satisfăcător (47%), POS Mediu – Satisfăcător (47%), POS Transport – Satisfăcător (47%), 

PODCA – Satisfăcător (60%), PNDR – Satisfăcător (60 %), POP – Satisfăcător (47%), PO 

Cooperare Teritorială – Satisfăcător (47%). 
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Dacă facem analiza comparativă pe cele 3 categorii vizate putem constata: 

 Autoritățile publice și  ONG-urile consideră că programele 

operaționale cu fost promovate Bine și Foarte bine, comparativ cu 

firmele care consideră că programele operaționale au fost 

promovate Satisfăcător 

 Slab promovat este POP (20%) și PODCA (20%), urmat de POS 

Transport (16%), POSCCE (14%) 

 Foarte Slab promovat este PO Cooperare Teritorială (20%) 

 
 
 

5. Nivelul de implementare în regiunea Sud Vest Oltenia a programelor operaționale 
 
 
Grafic 5. Gradul de implementare al programelor operaționale 
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Legat de nivelul de implementare al programelor operaționale autoritățile publice au 

apreciat următoarele:  POR – Bine, POSCCE - Bine, POSDRU – Bine, POS Mediu – Bine, POS 

Transport – Slab, PODCA – Slab, PNDR – Bine, POP – Bine, PO Cooperare Teritorială – Bine. 

ONG-urile consideră că nivelul de implementare al programelor operaționale este: POR – 

Bine, POSCCE -  Bine și Slab, POSDRU – Bine, POS Mediu – Slab, POS Transport – Slab, 
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PODCA – Satisfăcător, PNDR – Slab, POP – Satisfăcător și Slab, PO Cooperare Teritorială – 

Foarte bine și Satisfăcător. 

Firmele apreciază că nivelul de implementare al programelor operaționale este următorul: 

POR – Foarte bine, POSCCE – Bine și Satisfăcător, POSDRU – Bine, POS Mediu – Satisfăcător, 

POS Transport – Satisfăcător, PODCA – Satisfăcător, PNDR – Satisfăcător, POP – 

Satisfăcător și Foarte slab, PO Cooperare Teritorială – Satisfăcător. 

 

Analizând cele 3 categorii de respondenți se observă diferențe între aprecierile făcute de 

autoritățile publice care consideră că nivelul de implementare al PO este Bine și aprecierile 

ONG-urilor care consideră că nivelul de implementare este Slab și Satisfăcător, iar firmele 

consideră că nivelul de implementare al PO este Satisfăcător. Atât firmele cât și ONG-urile 

apreciază că nivelul de implementare al POP este Satisfăcător și Slab, chiar Foarte slab. De 

asemenea, se observă diferențe între aprecierile făcute de ONG-uri și firme în ceea ce 

privește nivelul de implementare al PO Cooperare Teritorială, firmele apreciind că este 

implementat Satisfăcător, în timp ce ONG-urile apreciază că este implementat Foarte bine, 

dar același procent apreciază că este implementat Satisfăcător. 

 
6. Stadiul de implementare al POR comparativ cu celelalte programe operaționale 
 

Grafic 6. Implementare POR comparative cu alte programe operaționale 
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Analizând cele 3 categorii de respondenți se observă că autoritățile publice, ONG-urile și 

firmele consideră că stadiul de implementare al POR comparativ cu celelalte programe 

operaționale este avansat. Diferențele mari par în măsura în care facem analiza comparativă 

pe răspunsurile autorităților publice și cele ale firmelor – dacă 6,67% dintre firme consideră 
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că POR este mai puțin avansat comparativ cu celelalte programe,  peste 78% dintre 

autoritățile publice consideră  că POR este foarte avansat și avansat comparativ cu celelalte 

programe operaționale. Există diferențe destul de mici în această apreciere între ONG-uri și 

autoritățile publice.  

 

 

  

7. Alte programe la care au aplicat respondenții 
 

                     Grafic 7. Situație respondenți care au aplicat/nu au aplicat pe alte programe 
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Referitor la întrebarea dacă au aplicat și pe alte programe respondenții au aplicat în procent 
de 47%, nu au aplicat 40 %, iar pentru 13% nu este cazul. ONG-urile au aplicat cel mai mult 
(67%), comparativ cu autoritățile publice (52%) și firme (13%). Diferențe considerabile apar 
între firmele care nu au aplicat pe alte programe (80%) și autoritățile publice și ONG-urile 
care nu au aplicat pe alte programe (33%). Programele la care respondenții au aplicat sunt: 
Phare, PNDR, RICOP, HG 577/1997, POSCCE, PODCA, POP, Po Cooperare Romania-Bulgaria, 
România-Serbia, SAPARD, POS Mediu, POSDRU, Schema de Granturi a Agenției Regionale de 
Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale, MECI, Ministerul Comunicațiilor și Societății 
Informaționale, INTERREGIV, Mecanismul Financiar SEE, Fondul de Mediu, Fondul Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Colaborarea cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar al POR 
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                    Grafic 8. Situație privind colaborarea cu AM/OI ale POR 
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Legat de colaborarea cu autoritățile de management (AM) și organismele intermediare (OI) 

ale POR 33 % apreciază că este foarte bună, 35% că este bună, 5 % că este satisfăcătoare, 6 

% că este slabă, 5% că este foarte slabă, iar 16 % nu au colaborat cu AM/OI ale POR. 

Colaborarea cu AM/OI este apreciată diferit de grupurile țintă: autoritățile publice apreciază 

că este bună (42%), 47 % dintre ONG-uri nu au colaborat AM/OI, iar 47 % dintre firme 

apreciază colaborarea ca fiind foarte bună. 
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9. Colaborarea cu Autoritățile de Management/Organismele Intermediare ale altor 
programe operaționale 
 

Grafic 9. Situație privind colaborarea cu AM/OI ale altor programe operaționale 
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Legat de colaborarea cu AM/OI ale celorlalte programe operaționale pentru care grupurile 
țintă au aplicat, aproximativ 67% dintre respondenți nu au aplicat pe alte programe 
operaționale și nu au colaborat cu aceste AM/OI, aproximativ 21% dintre respondenți 
apreciază că au colaborat bine cu AM/OI ale celorlalte programe operaționale, aproximativ 
10 % dintre respondenți au colaborat foarte bine cu AM/OI, 2 % au colaborat foarte slab cu 
AM/OI. 
 
 

10. Parteneriatele 
 
Grafic 10. Realizarea de parteneriate pentru proiecte 
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În ceea ce privește existența de parteneriate cu alte instituții publice sau organizații private 

pentru implementarea de proiecte în cadrul programelor operaționale, 61 % dintre 

respondenți au parteneriate, iar 39 % nu au parteneriate. 

Autoritățile publice au cel mai mare procent la existența de parteneriate (80%) comparativ 

cu ONG-urile (53%) și firmele (20%). 

 
 

11. Programe  operaționale care ar trebui să primească fonduri suplimentare 
 
            Grafic 11. Situație PO care necesită fonduri suplimentare 
 

 
 
 
 

Aproximativ 40 % dintre autoritățile publice consideră că următoarele programe ar trebui să 

primească fonduri suplimentare: POR, POS Mediu, PNDR. 

Aproximativ 12 % dintre ONG-uri consideră că ar trebui să primească fonduri suplimentare 

POR și POSDRU. 

Aproximativ 14 % dintre firme consideră că ar trebui să primească fonduri suplimentare POR 

și POSCCE. 

Toate cele 3 categorii de respondenți consideră că POR ar trebui să primească fonduri 

suplimentare. 
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12.  Personal angajat specializat în accesarea de fonduri europene și guvernamentale 
 

Grafic 12. Situație număr de respondenți care au/nu au personal specializat 
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În ceea ce privește existența de personal angajat specializat în accesarea de fonduri 

europene și guvernamentale 78% dintre respondenți dețin acest personal, 23% nu dețin 

acest personal. 

Analizând pe categorii de respondenți, în timp ce 93% dintre ONG-uri au personal specializat, 

doar 47% dintre firme au personal specializat 

Diferențe majore întâlnim la categoriile care nu au personal specializat, 7% dintre ONG-uri 

nu au personal specializat, 53% dintre firme nu au personal specializat. 

 

 
13. Consultanță pentru aplicarea de proiecte/implementarea proiectelor 

 
             Grafic 13. Situație respondenți care au apelat/nu au apelat la firme de consultanță 
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Legat de faptul că au apelat la serviciile unui consultant la aplicarea unui proiect pentru 

finanțare prin POR 74% au afirmat că au apelat, 18 % nu au apelat și 8% nu a fost cazul. 

Autoritățile publice (82%) și firmele (93%) au apelat cel mai mult la serviciile unui consultant 

când au aplicat proiecte pe POR, comparativ cu ONG-urile - 47% au apelat la serviciile unui 

consultant. Pentru implementarea proiectului 52% dintre respondenți au apelat la firme de 

consultanță și 48% nu au apelat. 

 
14. Informări din partea ADR despre POR și programele operaționale 

 
             Grafic 14. Situație respondenți care au primit/nu au primit informări despre 
programele operaționale 
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Referitor la informările privind accesarea de fonduri în cadrul programelor operaționale, 84% 

dintre respondenți au primit informări din partea A.D.R.S.V. Oltenia, comparativ cu 16% 

dintre respondenți care afirmă că nu au primit informări din parte A.D.R.S.V. Oltenia. 

Analizând cele 3 categorii de grupuri țintă, 88% dintre autoritățile publice au primit 

informări, 80% dintre ONG-uri au primit informări și 73% dintre firme au primit informări. 
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15. Termene în procesul de obținere a pre-finanțărilor/rambursărilor 
 
Grafic 15. Situație respectare termene de acordare a pre-finanțărilor/rambursărilor 
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În ceea ce privește respectarea termenelor în procesele de obținere a pre-finanțărilor, 

rambursărilor 55% dintre respondenți consideră că au fost respectate termenele, 18% 

consideră că nu au fost respectate termenele, 27% nu a fost cazul. 

Raportându-ne la faptul că au fost respectate termenele de acordare a pre-finanțărilor/ 

rambursărilor, 73% dintre firme consideră că au fost respectate termenele, 60% dintre ONG-

uri afirmă că au fost respectate termenele și 48% dintre autoritățile publice afirmă că au fost 

respectate termenele. 

 
16. Surse de finanțare pentru contribuția proprie a beneficiarilor de proiecte 

 
Grafic 16. Situație surse de finanțare pentru contribuția proprie 
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Finanțarea pentru contribuția eligibilă/neeligibilă s-a obținut apelând la surse de finanțare 

neguvernamentală pentru 27% dintre respondenți, 70% dintre respondenți au obținut 

finanțarea din alte surse (credite bancare), iar pentru  3% dintre respondenți nu este cazul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Studiu de caz privind determinarea necesarului de finanțare pentru 
reabilitarea/modernizarea/dotarea infrastructurii de sănătate din regiunea SV 

Oltenia pentru perioada de programare 2014-2020 
 
 

. 
 
Prezentul studiu de caz își propune să determine necesarul de finanțare pentru reabilitarea 
/modernizarea/dotarea infrastructurii de sănătate din regiunea SV Oltenia pentru perioada 
2014-2020. Datele statistice referitoare la infrastructura de sănătate din regiune sunt culese 
din lucrarea “Activitatea unităților sanitare în anul 2009”, ediție 2010, ISSN: 2066-4095. 
 
 Pentru determinarea necesarului de finanțare au fost solicitate de către ADR SV Oltenia  la 
Direcțiile de Sănătate Publice  Județene , sumele necesare a fi alocate în viitoarea perioadă 
de programare 2014-20120 pentru lucrări de reabilitare, modernizare, dotare a spitalelor, 
ambulatoriilor de specialitate, și a  ambulatoriilor  integrate ale spitalelor din regiune. 
 
 
7.1. Situația infrastructurii sistemului sanitar în Regiunea Sud Vest Oltenia.  
Analiza indicatorilor statistici 
 
În anul 2009 s-au produs schimbări în infrastructura sistemului sanitar şi în structura 
personalului implicat în asigurarea serviciilor de sănătate, atât în sectorul public, cât şi în cel 
privat, ca urmare a continuării reformei serviciilor de sănătate. 
 



Agentia pentru  Dezvoltare Regională  

Sud-Vest Oltenia 

 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în RegiuneSud-Vest Oltenia 

283 

 

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, în anul 2009, reţeaua de ocrotire a 
sănătăţii (sistem public și privat) a funcţionat184 în principal în 43 spitale (86,0% în mediul 
urban), 34 policlinici (100,0% în mediul urban), 5 centre de sănătate cu paturi (80,0% în 
mediul rural), 27 dispensare medicale (96,4% în mediul urban), 12 unităţi medico-sociale 
(75,0% în mediul rural), 1276 cabinete medicale de familie (53,0% în mediul rural), 960 
cabinete medicale de specialitate (98,6% în mediul urban), 134 cabinete medicale de 
medicină generală (89,8% în mediul urban), 116 cabinete medicale şcolare şi studenţeşti 
(100,0% în mediul urban), 831cabinete stomatologice (86,6% în mediul urban), 16 societăţi 
medicale civile de specialitate  (95,8% în mediul urban), 619 farmacii (72,3,0% în mediul 
urban),  8 ambulatorii de specialitate (100,0% în mediul urban), 36 ambulatorii de spital 
(94,3% în mediul urban), 5 centre de sănătate mintală (100,0% în mediul urban) şi 66 de alte 
tipuri de cabinete medicale (77,3% în mediul urban). 
Modificările intervenite în structura reţelei sanitare s-au datorat măsurilor luate în cadrul 
programului de restructurare, prin transformări în tipologia unităţilor sanitare sau prin 
desfiinţarea altora devenite ineficiente. 
În anul 2009, reţeaua sanitară din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia185 dispunea de  
12.975 paturi  pentru spitalizare continuă (90% în spațiul urban), 502 paturi pentru cazuri de 
zi. Din totalul de 12975  paturi de spital, în secţia de boli interne au existat 1562 paturi, în 
secţia de psihiatrie 1598 paturi, în secţia de chirurgie au existat 1101 paturi, în secţia de 
pneumologie 1155 paturi, în secţia de obstetricǎ-ginecologie 1053 paturi, în secţia de 
pediatrie 935 paturi, în secţia de neurologie 620 paturi, în secţia de boli infecţioase au existat 
530 paturi, în secţia de recuperare medicinǎ fizicǎ şi balneologie 600 paturi, în secţia de 
cardiologie 518 paturi, în secţia de neonatologie 446 paturi, etc.  

 
Din totalul de 12.975  paturi, în mediul rural se regăsesc 1495 paturi (827 paturi în secţia de 
psihiatrie, 618 paturi în secţia de pneumologie, 30 paturi în secţia de bolnavi cronici şi 20 
paturi în secţia de boli interne).  
Personalul medico-sanitar (public și privat) al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia186, în 
anul 2009 a evidenţiat un numǎr de 4634 medici, majoritatea regǎsindu-se în judeţul Dolj 
(46,0%), din care 1307 sunt medici de familie, 883 de stomatologi (41,8% în judeţul Dolj), 
1121 farmacişti (51,7% în judeţul Dolj) şi un numǎr al personalului sanitar mediu de 13274 
(34,7% în Dolj).  
În anul 2009, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia reveneau, în medie, la 
10000 locuitori 20,5 medici (cu valori cuprinse între 29,8 în judeţul Dolj şi 14,7 în judeţul Olt), 
3,6 stomatologi (4,9 în judeţul Dolj şi 2,3 în judeţul Olt), 5,2 farmacişti (8,2 în judeţul Dolj şi 
2,7 în judeţul Olt) şi 58,7 cadre sanitare medii (65,0 cadre sanitare medii în judeţul Dolj şi 
51,9 cadre sanitare medii în judeţul Mehedinţi).  

 
La nivel național, în rețeaua sanitară  publică187 în anul 2009  desfășurau activitate medicală 
următoarele cadre: 41.861 medici, 3.881stomatologi, 832 farmaciști, 108.286 personal 
sanitar mediu, 62.564 personal sanitar auxiliar.  

                                           
184 sursa de date: Activitatea  unităților sanitare 2009,extrase pag 12 , ediție 2010, www.insse.ro 
185 sursa de date: Activitatea  unităților sanitare 2009, extrase pag 12, ediție 2010, www.insse.ro 
186 Activitatea  unităților sanitare 2009, pag 156, ediție 2010, www.insse.ro  
187 Activitatea  unităților sanitare 2009, pag VI, ediție 2010, www.insse.ro 

http://www.insse.ro/
http://www.insse.ro/
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În rețeaua sanitară publică și privată   datele statistice la nivel național pentru 2009188 indică 
: 50.386 medici care deservesc o populație de 21.469.959 (populația României la 1 iulie 
2009) , ceea ce arată o medie de 23,4 medici la 10.000 locuitori, 12.497 medici stomatologi 
(5,82 medici la 10.000 locuitori), 11.996 farmaciști, 129673 personal sanitar mediu, personal 
sanitar auxiliar 64.801. 
 
                Fig. 2.3. Personal medico-sanitar sistem public și privat 
 

 
               Sursa: Activitatea unităților sanitare, 2010, ISSN: 2066-4095 
 

După specializarea medicală, cea mai mare pondere în regiune au deţinut-o medicii 
generalişti şi de familie (39,5%), urmaţi de medicii rezidenţi (17,2%), medicii internişti (5,5%), 
medicii de obstetricǎ şi ginecologie (3,4%), medicii de laborator (3,0%), medicii pediatri 
(3,0%), medicii de chirurgie generalǎ (2,5%).  

În anul 2009, distribuţia pe grupe de vârstǎ a personalului medico-sanitar din Regiunea de 
dezvoltare Sud-Vest Oltenia a evidenţiat preponderenţa medicilor în categoria de vârstǎ 
45-54 ani (33,9%), a stomatologilor în grupa de vârstǎ 35-44 ani (29,7%), a farmaciştilor şi a 
personalului sanitar mediu în grupa de vârstǎ 25-34 ani (35,6%, respectiv 34,4%), iar a 
personalului auxiliar în intervalul 35-44 ani (38,6%). 
 
Comparativ cu țări din Uniunea Europeană, România are un deficit important de personal.  
 
       Tabel 2.60. Numărul locuitorilor care revin la un cadru medico-sanitar cu studii 
superioare în UE 
 

                                           
188 Activitatea  unităților sanitare 2009, pag VI, ediție 2010, www.insse.ro 

http://www.insse.ro/


Agentia pentru  Dezvoltare Regională  

Sud-Vest Oltenia 

 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în RegiuneSud-Vest Oltenia 

285 

 

 
         Sursa:    Activitatea unităților sanitare, 2010, ISSN: 2066-4095 
 
 
Tabel 2.61. Numărul personalului sanitar activ cu studii superioare, UE, 2007 
 

Țară Medici Stomatologi Farmaciști Asistenți 
medicali cu 
studii 
superioare 

Italia 214956 32193 55077  

Slovenia 4981 1269 1564 3925 

Spania 174000  48300  

Danemarca  20923 5280 3792 62109 

Sursa: Activitatea unităților sanitare, 2010, ISSN: 2066-4095 
 

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia189, în anul 2009, reţeaua de ocrotire a 
sănătăţii sistem public a funcţionat190 în principal în 42 spitale191, 2 policlinici192, 8 
ambulatorii de specialitate193, 36 ambulatorii integrate ale spitalelor194, 144 farmacii. 
Rețeaua sanitară dispune de 12.845 paturi în sistemul public195, 4342 medici (exclusiv 

                                           
189 www.insse.ro/statistici județene 
190 Activitatea  unităților sanitare 2009, ediție 2010, www.insse.ro 
191 Anexa II.2.8., Tabel 2.44 
192 Anexa II.2.8., Tabel 2.45 
193 Anexa II.2.8., Tabel 2.46 
194 Anexa II.2.8., Tabel 2.47 
195 Anexa II.2.8., Tabel 2.48 

http://www.insse.ro/statistici
http://www.insse.ro/
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stomatologi196) activează în regiune, 340 stomatologi197, 90 farmaciști (fig. 9 ), 11.762 
personal sanitar mediu198. 

Din punct de vedere al dotării unităților sanitare cu echipamente medicale cu tehnologie 
avansată, în anul 2009, situația se prezintă astfel: 

Tabel 2.62. Dotarea unităților sanitare cu echipamente medicale și tehnologie avansată 

Aparatură  

tomograf
ie 

compute
rizată 

(aparate 
TC) 

tomogr
afie 
cu 

emisie 
de 

pozitro
ni 

(aparat
e 
PET) 

apara
te 

Gamma 

rezon
anţă 

magn
etică 

(apara
te 
RMN) 

angiografi
e 

digitală 
(aparate 

       DSA) 

mărunţ
irea 

calculil
or 

renali – 
litotript

or 
(aparat

e 
LSI) 

terapi
e cu 

radiaţi
i 

(apara
te 
RAD) 

mamo- 

grafii 

România  104 2 30 41 34 27 101     71 

Regiunea SV 

Oltenia 
8 - 1 3 3 - 3 1 

Spitale 6 - 1 1 3 - 3 1 

Policlinici 2 - - 1 - - - - 

Ambulatorii 

integrate 
- - - 1 - - - - 

Dolj 2 - 1 1 3 - 3 - 

Spitale 2 - 1 1 3 - 3 - 

Gorj 1 - - 1 - -  - 

Spitale 1 - - - - - - - 

Ambulatorii 

integrate 
- - - 1 - - - - 

Mehedinți 1 - - - - - - - 

Spitale 1 - - - - - - - 

Olt 2 - - - - - - - 

                                           
196 Anexa II.2.8., Tabel 2.49 
197 Anexa II.2.8., Tabel 2.50 
198 Anexa II.2.8., Tabel 2.51 
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Spitale 1 - - - - - - - 

Policlinici 1 - - - - - -  - 

Vâlcea 2 - - 1 - - - 1 

Spitale 1 - - - - - - 1 

Policlinici 1 - - 1 - - - - 

Sursa: Activitatea unităților sanitare 2009, pag 522, ediție 2010 
 
 
Concomitent cu progresul și diversificarea tehnologiilor diagnostice și terapeutice , va crește  și 
nivelul de informare a pacienților, ceea ce va conduce  la creșterea așteptărilor acestora și  
implicit, la o creștere a cererii de servicii medicale complexe.  Sistemul de sănătate trebuie să 
dispună de mecanisme care să asigure direcționarea resurselor financiare în virtutea 
principiului eficienței.  O mare parte din fonduri vor trebuie distribuite  pentru dotare cu 
tehnologie avansată, la nivelul anului 2009 regiunea SV Oltenia deținând 19 aparate 
performante față de 410 aparate existente în țară. 

 
 
 

7.2. Identificarea surselor de finanțare pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate 
 
 
Strategia199 naţională de sănătate publică vizează dezvoltarea unui sistem de prevenire şi 
tratament modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate, precum 
şi a unui sistem eficient de servicii de urgenţă. Infrastructura acestor servicii se situează mult 
sub standardele europene, iar lipsa unui management adecvat şi a investiţiilor a condus la un 
proces continuu de deteriorare a acesteia. 
Pentru refacerea echilibrului între serviciile de medicină primară şi cele de medicină 
secundară, afectate de evoluţia sistemului sanitar din ultimii ani, un rol important îl are 
dezvoltarea serviciilor ambulatorii (de spital şi de specialitate), acestea constituind nivelul 
îngrijirii primare/din cadrul serviciilor de sănătate. 
 
Este de aşteptat ca reabilitarea şi dotarea ambulatoriilor cu aparatură modernă de 
investigaţii, recuperare şi fizioterapie şi chiar de tratament, să mute centrul de greutate al 
tratamentului din 
spitale, unde costurile sunt mari, spre ambulatorii, astfel încât majoritatea cazurilor să fie 
rezolvate în ambulatorii, iar internările să se facă numai pentru cazurile grave, chirurgicale şi 
pe cât posibil cât mai aproape de ziua intervenţiei, durata spitalizării reducându-se la 
jumătate. 
 

                                           
199 DCI-POR 2007-2013 
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Pentru a eficientiza sistemul de sănătate din România, astfel încât acesta să poată trata la 
standarde înalte cazurile urgente şi dificile, strategia naţională în domeniul sănătăţii prevede 
îmbunătăţirea infrastructurii spitaliceşti, respectiv a clădirilor şi echipamentelor. Luând în 
considerare faptul că cea mai mare parte a infrastructurii spitaliceşti este veche (majoritatea 
spitalelor având peste 50 sau 100 de ani vechime), o evaluare a Ministerului Sănătăţii Publice 
asupra situaţiei spitalelor din România a identificat un număr important de spitale judeţene 
a căror structură de rezistenţă permite efectuarea unor lucrări de reabilitare şi echipare.  
 
Spitalele judeţene eligibile pentru accesarea de finanțări prin  POR  pe DMI 3.1 din regiunea 
SV Oltenia sunt: Spitalul Județean Vâlcea, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. 
 
 Identificarea, la nivel regional, a spitalelor care necesită modernizări şi dotări cu 
echipamente s-a realizat în concordanţă cu priorităţile stabilite de Strategia Naţională de 
Sănătate Publică, Strategiile şi Planurile de Dezvoltare ale Regiunilor, precum şi în 
conformitate cu prevederile Legii pentru reformă în domeniul sănătăţii. 
 
Programul Operaţional Regional sprijină, implementarea strategiei naţionale în domeniul 
sănătăţii, care vizează eficientizarea serviciilor de sănătate, prin reabilitarea şi dotarea 
infrastructurii spitaliceşti, precum şi prin reabilitarea şi echiparea ambulatoriilor. 
 
Acest sprijin prin intermediul POR, Axa 3, DMI 3.1 Reabilitarea /modernizarea/ echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate este în corelare cu obiectivul general nr. 2200 din 
“Planul Strategic al Ministerului Sănătății Publice 2008-2010”: Dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii furnizorilor de servicii medicale si dotarea acestora cu aparatura/echipamente 
medicale si mijloace de transport specifice.  
Acțiunile  Ministerului Sănătății vizează :  

-  reabilitarea a 15 spitale județene de urgență, dintre care în regiunea SV Oltenia 
sunt: Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea și Spitalul Județean de Urgență Tg 
Jiu. 

- dotarea cu aparatură/echipamente medicale cu ajutorul surselor financiare interne 
și externe. 

 
Finanțarea reabilitării se va realiza din surse proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul 
de stat și bugetul local, fonduri speciale constituite prin lege, credite externe garantate sau 
contractate direct de către stat, precum și prin fonduri europene (POR). Programul 
Operațional Regional este singurul program oprațional ce finanțează infrastructura de 
sănătate.  
 
Programul Operaţional Regional sprijină, implementarea strategiei naţionale în domeniul 
sănătăţii, care vizează eficientizarea serviciilor de sănătate, prin reabilitarea şi dotarea 
infrastructurii spitaliceşti, precum şi prin reabilitarea şi echiparea ambulatoriilor 
 

                                           
200 http://www.ms.ro/?pag=16 
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În acest sens Programul Operațional Regional sprijină domeniul sanitar prin finanțări ce 
vizează: 

 Modernizarea clădirilor spitalelor şi ambulatoriilor; 

 Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor; 

 Crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii, a facilităţilor de acces pentru persoane 
cu 

 dizabilităţi fizice; 

 Achiziţionarea de echipamente pentru spitale /ambulatorii. 

În vederea îndeplinirii obiectivelor specifice ale domeniului major de intervenție DMI 3.1: 
Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, regiunii SV 
Oltenia i-a fost alocată suma de  23, 83 milioane euro.   
Din analiza domeniului major de intervenție DMI 3.1  în regiunea SV Oltenia reies 
următoarele: 

- până la data  de 10.10.2010, la nivelul regiunii au fost depuse un număr de  16 
proiecte, din care 2 proiecte au fost respinse sau retrase de solicitant, asistența 
financiară nerambursabilă pentru cele 14 proiecte rămase în evaluare fiind de 36,7 
milioane euro.  

- suma solicitată pentru cele 5 proiecte finanțabile este de 11,49 milioane euro.  

- până la data de. 10.10.2010, în cadrul DMI 3.1 au fost semnate 5 contracte în valoare 
totală de 14, 20 milioane euro,  prin care se solicită finanțare nerambursabilă de 
11,49 milioane euro.  

- POR intervine în regiune prin AXA 3 cu 5 contracte de finanţare semnate  până la data 
de 10.10.2010 ce vizează: „Dezvoltarea ambulatoriului Spitalului Municipal din 
Drăgășani”, „Modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slatina”, „Medical Brezoi - Modernizarea, echiparea, 
dezvoltarea şi îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală 
ambulatorie din județul Vâlcea”, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență 
Craiova”,  „Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul 
Spitalului Orășenesc Balș, județul Olt”.  

- Pentru unul din cele două spitale județene de urgență eligibile prin POR pentru 
reabilitare, respectiv pentru Spitalul din Râmnicu Vâlcea a fost depus un proiect 
pentru care se solicită 13,8 euro. Acest proiect va fi finanțat ca urmare  a redistribuirii 
sumelor disponibile pe domeniul 4.2 - Reabilitarea centrelor industriale poluate și 
neutilizate și pregătirea pentru noi activități. 

                               
                               Fig. 2.4. Alocare și contractare DMI 3.1- 10.10.2010 
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                         Sursa de date : ADR S -V Oltenia 

 
 
 
 
 

 
Tabel 2.63. Lista proiectelor contractate pe DMI 3.1, până la data de 10.10.2010, Regiunea S-
V Oltenia 
 

AXA 3, DMI 3.1- Proiecte contractate, 10.10.2010, Regiunea SV Oltenia 

Titlu proiect Solicitant 
Valoare 
totală 
Ron 

Suma 
solicitată 

Ron 

Suma solicită 
 euro 

Dezvoltarea 
ambulatoriului Spitalului 
Municipal din Drăgăşani 

CONSILIUL 
LOCAL 

DRĂGĂŞANI 

2.234.853,2
6 

1.785.412,96 425.098,32 

Modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea 
ambulatoriului din cadrul 

Spitalului Județean de 
Urgenţă Slatina 

CONSILIUL 
JUDEȚEAN OLT 

18.700.859,
16 

15.319.174,7
8 

3.647.422,57 

Medical Brezoi- 
Modernizarea, echiparea, 

dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea calităţii 

infrastructurii serviciilor 
de asistenţă medicală 

ambulatorie din județul 
Vâlcea 

CONSILIUL 
LOCAL BREZOI 

3.180.871,0
6 

2.494.002,81 593.810,19 

Reabilitarea, 
modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea 
Ambulatoriului de 

CONSILIUL 
JUDEȚEAN 

DOLJ 

34.506.339,
06 

27.875.985,4
9 

6.637.139,40 



Agentia pentru  Dezvoltare Regională  

Sud-Vest Oltenia 

 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în RegiuneSud-Vest Oltenia 

291 

 

specialitate al Spitalului 
Clinic Județean de 
Urgenţă Craiova 

Modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea 
ambulatoriului din cadrul 
Spitalului Orăşenesc Balş, 

județul Olt 

CONSILIUL 
LOCAL BALȘ 

1.048.405,5
2 

822.958,92 195.942,60 

Total  
59.671.328,

06 
48.297.534,9

6 
11.499.413,0

9 

Sursa: ADR S-V Oltenia 
 
 
La finalul implementării celor 5 proiecte vor fi obținute următoarele rezultate: 5 unități 
medicale reabilitate (spitale/ambulatorii), 35.400,82 mp suprafață reabilitată, 112,5 mp 
extindere ambulatoriu. Din punct de vedere al dotărilor, se vor achiziționa cca 500 buc 
aparatură medicală de specialitate, se vor înființa 18 cabinete medicale și se vor crea 22 noi 
locuri de muncă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. Identificarea necesarului de finanțare pentru infrastructura de sănătate 2014-2020 în 
regiunea Sud Vest Oltenia 
 
În urma solicitărilor către Direcțiile de Sănătate Publică Județene din regiune, pentru 
perioada 2014-2020  s-a estimat un necesar de finanțare de 117.519.791 euro.  
Suma201 totală pentru lucrări de reabilitare, modernizare, reparații ale 
spitalelor/ambulatoriile din regiune este de 79.667.223,1 euro.  
Suma totală necesară pentru dotări (echipamente medicale și tehnologice) este de 
36.007.567,62 euro. 
 

                                           
201 ANEXA II.2.8, Tabel 2.53  



Agentia pentru  Dezvoltare Regională  

Sud-Vest Oltenia 

 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în RegiuneSud-Vest Oltenia 

292 

 

 
Tabel 2.64. Sume estimate pentru reabilitare/modernizare/dotarea infrastructurii de 
sănătate – județe din regiunea SV Oltenia  

    ESTIMARE FINANȚARE INFRASTRUCTURA DE  SĂNĂTATE REGIUNEA SV OLTENIA, 2014-
2020 

Județul Dolj - reabilitare/modernizare - euro 47.214.527 

Echipamente medicale și tehnologice  - euro 9.564.095 

Județul Mehedinți - reabilitare/modernizare - euro 12.382.857 

Echipamente medicale și tehnologice  - euro 4.811.905 

Județul Olt-reabilitare/modernizare - euro 14.213.095 

Echipamente medicale și tehnologice  - euro 12.424.371 

Județul Vâlcea-reabilitare/modernizare - euro 7.332.934 

Echipamente medicale și tehnologice  - euro 9.361.720 

Județul Gorj-reabilitare/modernizare - euro 142.857,1 

Echipamente medicale și tehnologice  - euro 71.428,57 

Sursa: răspunsuri adrese DSP județul Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți (din județul Gorj au 
fost transmise date parțiale). 
 
 
Reprezentanții D.S.P. au menționat faptul că, având în vedere termenul foarte scurt în care s-
au solicitat datele, estimările nu au avut la bază documentații tehnice și prin urmare este 
posibil ca acestea să difere de situația din teren. Pentru județul Gorj nu au fost transmise 
date de la toate unitățile spitalicești. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4. Exemplificare proiect finanțat prin POR, Axa 3, DMI 3.1. 

 
 
Titlu proiect:  
MODERNIZAREA. DEZVOLTAREA ȘI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL 
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA 
 
Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 
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Valoare totală contract: 18.700.859,16 LEI ( 4.416.830.22 EURO) 
 
Finanțare nerambursabilă: 15.319.174,78 LEI (3.618.132,91 EURO) 

  
     Stadiul actual: 

  

  
Sursa: ADR SV Oltenia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rezultatele proiectului: 

 
•   introducerea pentru corpul A și B a unor diafragme noi de beton armat pe toată 

înălțimea clădirii  

•   realizarea pentru corpurile C și D a unor pereți de zidărie de cărămidă plină  
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•   refacerea elementelor de închidere și compartimentare, a tencuielilor și finisajelor 
cu materiale moderne pentru toate cele 4 corpuri  

•   desfacerea scării interioare din corpul D și înlocuirea ei cu o alta care să satisfacă 
exigențele în trafic  

•   consolidarea fundației scării de acces în corpul D  

•  reparația hidroizolatiei teraselor pentru corpurile C și D  

•  refacerea instalațiilor sanitare și termice cu materiale moderne  

• vor fi achiziționate echipamente la standarde europene. 
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Capitolul III. Concluzii, recomandări și perspective de dezvoltare a regiunii pentru 
următoarea perioadă de programare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Situaţia actuală socio-economică a Regiunii S-V Oltenia 
 

 
a) Evoluţii macroeconomice 
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Evoluţia economico-socială a Regiunii IV S-V Oltenia în perioada 2007-2010 a avut loc 
într-un mediu intern, european şi mondial deosebit de complex şi de dificil. În plan intern, 
economic, a fost confruntată tot mai evident cu grave dezechilibre macroeconomice 
structurale acumulate în decursul perioadei de tranziţie, între producţie şi consum, între 
consum şi investiţii, între productivitate şi venituri, între export şi import. În plan european, 
încheierea la 1 ianuarie 2007 a celei mai ample lărgiri spre Sud-Est, de la 15 la 27 de state 
membre, pe fundalul unei  creşteri economice lente prelungite, a generat necesitatea unei 
reconsiderări fundamentale a ansamblului arhitecturii UE, finalizată prin sui-generisul Tratat 
de la Lisabona. În plan internaţional, rolul de locomotivă a creşterii mondiale de ansamblu a 
fost preluat de aşa-numitele economii emergente, în principal China şi India, după ce acest 
rol îl jucaseră succesiv Germania (1950-1975), Japonia (1975-1990) şi SUA (1990-2005).  

Criza declanşată în SUA în a doua parte a anului 2007, al cărui sfârşit nu putem încă 
să-l consemnăm, a amplificat dezechilibrele mondiale, regionale şi interne. PIB-ul mondial a 
înregistrat o evoluţie negativă începând cu 2008, în 2009 fiind cu -2,3% mai mic decât în anul 
precedent, comerţul internaţional a înregistrat o contracţie de -12,2% fără precedent în 
istoria recentă, iar redresarea fragilă din 2010 este insuficientă pentru revenirea la nivelurile 
dinaintea crizei202. În UE scăderea producţiei a fost de -4,2%, iar cea a exportului de -14,4% 
peste contraperformanţele mondiale. Mai mult, summit-ul G20 din noiembrie a scos în 
evidenţă dezechilibrele dintre SUA și China şi într-un fel o nouă configuraţie a polilor 
economiei. În România, după o creştere inflamată, bazată pe consum şi deficit bugetar 
excesiv, în anul 2009 s-a înregistrat o scădere dramatică a PIB de -7,6%, iar în anul 2010 de -
2,5%, perspectivele de stopare a declinului şi de revenire fiind previzibile în semestrul I şi 
respectiv semestrul II din  anul 2011 (+1,5% la +2%)203.  

Analiza corelaţiei economico-sociale regionale comportă, în acelaşi timp, o raportare 
la Strategia pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013. Obiectivul general al 
Strategiei Regiunii IV Sud-Vest Oltenia este reducerea disparităţilor între Regiunea S-V 
Oltenia şi celelalte regiuni, în scopul creşterii nivelului de trai al cetăţenilor. Obiective 
specifice: crearea de noi locuri de muncă în vederea scăderii numărului de lucrători din 
agricultură; creşterea activităţii regionale şi dezvoltarea durabilă prin îmbunătăţirea 
infrastructurii, valorificarea zonelor urbane şi a potenţialului turistic; creşterea 
competitivităţii prin sprijinirea întreprinderilor, dezvoltarea infrastructurii şi edificarea 
resurselor umane. Priorităţi: sprijin pentru creşterea competitivităţii în sectorul privat; 
îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii regionale; dezvoltarea turismului şi valorificarea 
patrimoniului natural şi cultural-istoric; dezvoltarea resurselor umane şi îmbunătăţirea 
serviciilor sociale; reducerea ponderii populaţiei ocupate în agricultură; modernizarea 
sectorului agricol şi diversificarea activităţilor agricole; protecţia şi îmbunătăţirea calităţii 
mediului.  

Din punct de vedere al disparităţilor interregionale, PIB-ul pe locuitor situează 
Regiunea S-V Oltenia pe penultimul loc între cele opt regiuni ale ţării: circa 15.000 
RON/locuitor, faţă de circa 17.000 RON media pe ţară, circa 43.000 RON în regiunea 

                                           
202 Sursa: rapoarte WTO, FMI, World Bank.   
203 Sursa: INS şi FMI, comunicate.  
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Bucureşti –Ilfov (cel mai ridicat nivel) şi circa 12.000 RON în Regiunea Nord-Est (cel mai 
scăzut nivel)204.  

Se poate aprecia că în primii patru ani ai perioadei 2007-2013 decalajul între nivelul 
de dezvoltare al Regiunii S-V Oltenia și al celorlalte regiuni de dezvoltare nu s-a diminuat, 
deci obiectivul general al Strategiei nu a fost, deocamdată, realizat. În perioada analizată 
numărul de persoane ocupate în regiune a scăzut continuu, la 678.000 persoane în 2009 (-
3,66% față de 2006 și -8,84% față de 2004).  

Caracteristica principală a Regiunii rămâne preponderentă populației ocupate în 
agricultură (48,33% din totalul populației ocupate). Rezultă că nici primul dintre obiectivele 
specifice ale strategiei, respectiv crearea de noi locuri de muncă și reducerea populației 
agricole, nu este încă atins.  

 
 
b) Evoluţii sectoriale  
 
Industrie  
 
Din totalul populației ocupate, populația ocupată în industrie reprezintă numai 

23,99% (162.700 persoane în 2009 față de 178.900 în 2008). Industria Regiunii realizează o 
cifră de afaceri de 26,4 miliarde lei (cu o productivitate medie de 178.000 lei/persoană în 
2008) din care extractivă 1,6 miliarde, energetică 4,9 miliarde și prelucrătoare 17,2 miliarde.  

Punctele tari în producția industrială a Regiunii sunt: hidroenergie (Mehedinți, Olt, 
Gorj), termoenergie (Gorj, Dolj), metale neferoase (Olt), automobile (Dolj) (începând cu 
2011) construcții navale (Mehedinți), produse chimice (Vâlcea), materiale de construcție 
(Dolj, Gorj). La unele din aceste produse Regiunea este leader național (hidroenergie 70%, 
termoenergie 50%, aluminiu 100%, produse clorosodice 90%, autoturisme 50% (începând cu 
2011), materiale de construcții 40% și construcții navale 30%).  

Pe de altă parte, o serie de producții în trecut reprezentative în economia Regiunii și 
țării se afla în faza de apus, între acestea: material rulant (locomotive și vagoane), 
transformatoare (mari și mici), electoaparataj, mașini și tractoare agricole, avioane, 
îngrășăminte chimice. De remarcat între aceste produse unele cum sunt tractoarele și 
utilajele agricole, care ar putea beneficia de o largă piață de desfacere, locală, națională și 
chiar internațională.  

Privatizările din industria Olteniei nu au condus la rezultatele scontate: Electoputere 
Craiova, MAT Craiova, Petrom Craiova, Transformatoare Filiași, IOB Balș, Fabrica de vagoane 
Caracal, nemaivorbind de fabricile din industria ușoara sau cele din industria alimentară. Alte 
mari unități industriale din zonă (Fabrica de avioane Craiova, OLTCHIM Râmnicu Vâlcea)  
sunt încă pe lista de privatizări. Singurele privatizări care și-au demonstrat oportunitatea și 
viabilitatea pot fi considerate cele de la ALRO Slatina și IUG Craiova (parțial). Cel puțin pentru 
istorie, dar nu numai s-ar impune un studiu separat privind procesul de privatizare 
industrială din Oltenia: între speranțe și realități.  

 
 

                                           
204 Cifrele reprezintă aproximări pe baza datelor definitive revizuite estimative și provizorii publicate de INS 

pentru perioada 1990-2007, perioada 2000-2005 și anii 2008 și 2009.  
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Agricultura 
   
Fondul funciar al Regiunii S-V Oltenia este format din teren arabil (ha), pășuni și 

fânețe naturale (ha), vii și livezi (ha), păduri și alte terenuri forestiere (ha), construcții, 
drumuri și căi ferate (km), ape și bălți (ha). Cele mai mari suprafețe de teren arabil se află în 
județele Dolj, Olt și Mehedinți, de vii în județele Dolj, Olt și Mehedinți, de livezi în județele 
Vâlcea, Mehedinți și Gorj.  

Parcul de mașini agricole este insuficient față de alte țări, învechit și în scădere în 
ultimii ani, comparativ cu 2007. Utilizarea îngrășămintelor chimice este de asemenea în 
scădere, iar cea de îngrășăminte organice este nesemnificativă. Deși devine tot mai stringent 
necesar în condițiile schimbărilor climatice (vreme secetoasă prelungită vara), suprafețele de 
irigație din Regiune au rămas constante, Sudul fiind posibil deşertificabil.  

Datorită fărâmițării terenurilor agricole, cultivării parțiale a acestora, insuficientei 
dotări cu mașini agricole, metodelor empirice de cultivare, lipsei irigațiilor și nu în ultimul 
rând îmbătrânirii populației de la sate, producțiile la principalele culturi agricole în regiune 
sunt foarte deficitare față de potențial, piața locală fiind dominată la legume și fructe de 
produse din import.  

Producția la principalele culturi a oscilat în funcție de condițiile climatice, în anul 
2009 s-au prezentat astfel: cereale pentru boabe 3144 kg/ha, porumb boabe 3801 kg/ha, 
floarea soarelui 1617 kg/ha, tomate 13568 kg/ha, fructe 210281 tone. La unele produse, 
Regiunea și țară ocupă locuri importante în producția mondială: prune locul 3, vin locul 14, 
roșii locul 21, mere locul 26, ceapa locul 28, floarea soarelui locul 31, grâu locul 5 în Europa.  

Producția animală a înregistrat o scădere continuă în Regiunea S-V Oltenia, ca de 
altfel și în celelalte regiuni, țara devenind net importatoare. A scăzut în special producția de 
carne de bovine (la 26.000 tone) și de porcine (la 63.000 tone) în anul 2009, în timp ce 
producția de ovine caprine și păsări a crescut semnificativ (la 8.800 tone și respectiv 32.500 
tone în anul 2009).  

Rezultă că potențialul agricol al Regiunii IV S-V Oltenia este tot mai mult subutilizat. 
Dezvoltarea rurală sub aspectul apariției de activități de prelucrare a produselor agricole 
este aproape incipientă. Toate acestea sunt efectul și al inexistentei unei veritabile strategii 
și politici agricole.  

 
Servicii  
 
Spre deosebire de industrie și agricultură, sectorul terțiar al economiei regionale, cel 

al serviciilor, a înregistrat in perioada analizată un progres notabil, a traversat mai puțin 
afectat anii de criză. Pe acest trend se înscriu comerțul, transporturile, comunicațiile luate în 
ansamblu și turismul.  

Referitor la turism, pentru care există date regionale se remarcă creșterea numărului 
de hoteluri și al pensiunilor peste media națională, precum și a capacităților de cazare (cu 
17% în 2009 față de 2004), în special în județele Gorj (Rânca) și Mehedinți (pensiuni). În ceea 
ce privește numărul de turiști, acesta a crescut mai puțin semnificativ comparativ cu 
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capacitatea de cazare, avansul fiind în special realizat de județele Gorj și Mehedinți, în timp 
ce în județul Vâlcea numărul acestora s-a diminuat.  

Sectorul terțiar dispune de un spațiu mare de creștere în economia Regiunii, pentru a 
se înscrie în structura economică a țărilor dezvoltate. Sunt insuficient utilizate resursele, în 
toate sub-segmentele sectorului, dar în special în privința turismului, regiunea dispunând de 
trei mari bazine cu potențial semnificativ: bazinul Dunării (Mehedinți, Olt, Dolj), tratamentul 
balnear în bazinul Vâlcea și turism montan și sportiv în bazinul Gorj.  

 
 

Infrastructura  
 
Un segment esențial al economiei îl reprezintă, așa cum se știe, infrastructura: de 

transport, de mediu, de afaceri și de servicii sociale (socială, șomaj, asigurări sociale, cultura 
și sport, educațională și de sănătate). Concluziile principale ce se desprind din analiza acestui 
segment pot fi rezumate astfel: lungimea totală a infrastructurii rutiere a Regiunii S-V Oltenia 
a rămas aproximativ constantă (+2,09% în 2009 față de 2004), ponderea drumurilor publice 
modernizate fiind, totuși, peste media națională (37,2% din lungimea totală, față de 29,18%). 
Monitorizarea atmosferei în Regiunea S-V Oltenia a relevat faptul că depășirile pragurilor 
admise pentru principalii poluanți s-au redus substanțial față de anii precedenți. În anul 
2009, în Regiune existau 52.327 firme, două parcuri industriale (Craiova, Gorj), un parc 
greenfield (Corabia) și cinci incubatoare de afaceri (Craiova, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea), 
spiritul antreprenorial este mai puțin dezvoltat, iar productivitatea mult mai scăzută decât în 
alte regiuni.  

Regiunea se caracterizează printr-un nivel redus al activităților de cercetare-
dezvoltare-inovare, având numai 2321 cercetători, iar după volumul cheltuielilor destinate 
acestui scop se situează pe locul 6 între cele 8 regiuni.  

Ca efect al crizei, numărul  șomerilor în Regiune a crescut în 2009 cu 75,9% față de 
2008, iar volumul cheltuielilor pentru șomaj de la 164 la 334 milioane lei. Numărul de 
pensionari este în ușoară scădere, de la circa 635.000 la 621.000 de persoane. Datorită 
evoluției demografice, a scăzut numărul de grădinițe (de la 788 la 529), de școli (de la 788 la 
529) precum și de licee (de la 59 la 56) și de universități (de la 6 la 4), remarcându-se 
scăderea dramatică a numărului de copii înscriși la învățământul profesional (-56,8% în 
perioada 2004-2009).  

Asistența sanitară în Regiune este asigurată de 43 de spitale, 5 centre de sănătate, 12 
unități medico-sociale, 27 dispensare, 113 cabinete medicale școlare, 6 cabinete medicale 
studențești, 134 cabinete medicale de medicină generală și 1276 cabinete medicale de 
familie, constatându-se o creștere a numărului de unități sanitare cu capital privat.   

Pe ansamblu, infrastructura Regiunii S-V Oltenia este insuficient dezvoltată, iar 
progresele înregistrate în ultimii ani sunt modeste. Punctele cele mai slabe în cadrul acestui 
lanț de valori sunt: infrastructura de afaceri, infrastructura de cercetare-dezvoltare și 
infrastructura educațională profesională.  

 
c) Concluzie generală  
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Ca o concluzie generală, situația socio-economică a Regiunii, în perioada 2007-2010 
nu s-a îmbunătățit. Dimpotrivă, sub aspectul activităților industriale și agricole s-a înrăutățit, 
decalajele față de alte regiuni ca și cele intraregionale accentuându-se. Criza a avut mai mari 
efecte în Regiune, comparativ cu ansamblul țării, demonstrând un grad mai ridicat de 
vulnerabilitate. Singurele domenii în care s-au înregistrat unele progrese sunt infrastructura 
(sub aspectul modernizării) și serviciile (în special comerț și turism).  

 
 

2. Contribuţia POR şi a celorlalte programe la dezvoltarea Regiunii IV S-V Oltenia şi 
corelaţia dintre finanţările oferite de acestea 

 

a) Rezultate de ansamblu  
POR este menit să contribuie, împreună cu celelalte programe operaționale, la 

diminuarea diferențelor de dezvoltare dintre România și celelalte state membre ale UE. Așa 
cum s-a arătat, Strategia S-V Oltenia 2007-2013, are ca obiectiv general reducerea 
disparităților dintre această Regiune și celelalte regiuni ale țării, în scopul creșterii nivelului 
de trai al cetățenilor. 

Valoarea alocată (FEDR și bugetul de stat) prin POR pentru dezvoltarea Regiunii S-V 
Oltenia este de 564, 3  milioane euro, reprezentând 12% din valoarea alocată la nivel 
național, deci peste nivelul deținut de Oltenia în PIB-ul național. Din această valoare, până în 
prezent (10.10.2010) s-a contractat suma nerambursabilă de 249,39 milioane euro în cadrul 
a 102 proiecte. Celelalte programe au contribuit cu 684,73 milioane euro (01.10.2010), o 
contribuție important având-o și investițiile din bugetele locale. În total, în perioada 1 
ianuarie 2007- octombrie 2010 au fost contractate pentru dezvoltarea Regiunii S-V Oltenia, 
proiecte în valoare de 934.12  milioane euro, din care contribuția POR este de 26.6 %.  

Din cifrele prezentate rezultă o prima concluzie importantă, și anume: suma alocată 
prin POR este mult mai importantă comparativ cu alte surse de finanțare a dezvoltării 
Regiunii. Această primă concluzie pune în discuție gradul de corelare între diferitele 
programe de finanțare, coerența și managementul efortului de dezvoltare.  

 
b) Contribuții pe axe prioritare POR 

 
Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor (Axa prioritară 1- POR ) 
Pentru axa prioritară 1, a fost alocată suma de 191 milioane euro, reprezentând 33% 

din totalul fondurilor POR pentru Regiune: 95,5 milioane euro Craiova (poli de creștere), 38,2 
milioane euro Râmnicu Vâlcea (poli de dezvoltare urbană) și 57,3 milioane euro (centre 
urbane), din care 12,3 milioane euro finanțare nerambursabilă solicitată de Târgu Jiu. 
Proiectele contractate până în prezent (14) însumează 54,5 milioane euro. Rezultă, la 
momentul noiembrie 2010 un grad redus de utilizare a fondurilor prevăzute de POR pentru 
axa 1. Puține proiecte privesc partea de dezvoltare economică, deoarece cofinanțarea este 
de 50%, cele mai multe fiind pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere și domeniul social.  

Din alte surse, pentru axa 1 s-au utilizat: Craiova 42,5 milioane euro (din care buget 
local 16,5 milioane euro și ISPA 26 milioane euro), Râmnicu Vâlcea, 38,3 milioane euro (din 
care 38,3 milioane ISPA și 2,7 milioane euro alte programe). Pentru Târgu Jiu și Slatina, există 
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informații disparate în rapoartele mai vechi ale primarilor. Conform precizărilor ADR, toate 
proiectele din cele zece PIDU au fost contractate.   

 
Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport (Axa prioritară 2 POR ), DMI 
2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv 
construcția / reabilitarea șoselelor de centură.   

Pentru axa prioritară 2, prin POR s-a alocat Regiunii S-V Oltenia 120,37 milioane euro. 
Până la 1.11.2010 s-au depus 49 cereri de finanțare, 17 proiecte au fost contractate cu o 
valoare solicitată  de 143,4 milioane euro. 

Menționăm câteva din rezultatele celor 17 proiecte contractate până la data de 
1.11.2010: 58,8 km drumuri județene modernizate, 270 km drumuri reabilitate, 19 km șosea 
centură, un pod construit, 2 poduri reabilitate, 2500 locuri de parcare, 22.100 ml parapeți, 
26.000 ml rigole pavate, 51.175 mp trotuare reale, 40 rampe pentru persoane cu dizabilități. 
POS Transport 2007-2013 nu a avut până în prezent o contribuție efectivă la realizarea axei 
prioritare 2 în Regiunea S-V Oltenia. Pot fi menționate proiectele depuse pentru DN 6 
Alexandria-Craiova, în valoare de 136 milioane euro, pentru construcția variantei de ocolire a 
municipiului Caracal în valoare de 19,5 milioane euro și a variantei de ocolire a municipiului 
Craiova în valoare de 24 milioane euro. Contribuția substanțială a POR în regiunea SV Oltenia  
la îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport nu a fost acompaniată de o 
contribuție corespunzătoare din partea POS Transport, ambele programe trebuind să aducă 
o contribuție însemnată la îndeplinirea obiectivelor din măsura 2.1 “Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport, inclusiv cea transfrontalieră” stipulată în Planul de Dezvoltare 
Regională a Regiunii Sud-Vest Oltenia 2007-2013. Prin POS Transport nu se implementează 
până în prezent proiecte în Regiune.  

 
 
Îmbunătățirea infrastructurii sociale (Axa prioritară 3 -POR)  

Pentru axa prioritară 3, s-au alocat în regiunea SV Oltenia  90,27 milioane euro (FEDR și 
bugetul de stat).  
Suma solicitată pentru  cele 4 domenii majore de intervenție  a fost de 190.094.873.33 
milioane de euro la data de 01.11.2010,  depășind cu mult alocarea regională, evidențiindu-
se necesitatea stringentă pentru astfel de investiții.  

Pentru echiparea  infrastructurii serviciilor de sănătate au fost semnate până în data 
de 1.11.2010 5 contracte de finanțare prin care se solicită  o valoarea nerambursabilă de 
12,2 milioane euro, pentru servicii sociale 9 contracte de finanțare prin care se solicită 4,3 
milioane euro, pentru situații de urgență 1 contract cu o valoare a finanțării nerambursabile 
de 9,5 milioane euro, iar pentru sectorul educațional 18 contracte prin care se solicită 30,2  
milioane euro, în total 56,2  milioane euro, rezultând un grad ridicat de contractare a 
fondurilor alocate. Aportul altor programe și surse de finanțare la realizarea acestei axe 
prioritare este dificil de cuantificat în lipsa unui sistem informațional structurat. Din 
rapoartele primarilor și a președinților de consilii județene rezultă totuși o serie de obiective 
realizate, dar starea de fapt a domeniului atestă că progresul este nesemnificativ.  

 
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local (Axa prioritară 4 - POR )  
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Pentru axa prioritară 4, prin POR s-au alocat regiunii Oltenia 98,01 milioane euro (FEDR și 
bugetul de stat), din care 37,67  milioane euro pentru dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor, 32,31 milioane euro pentru reabilitarea centrelor industriale poluante 
și neutilizate și pregătirea pentru noi activități și 28,01 milioane euro pentru sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor. Până la data de 01.11.2010, în cadrul acestei axe au fost 
contractate 2 proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 8,87 milioane euro pentru 
domeniul 4.1 - infrastructura de afaceri și 4,3 milioane euro pentru microîntreprinderi pe 
domeniul major de intervenție 4.3.  

Contribuția altor programe în conformitate cu  obiectivele propuse prin Strategia de 
Dezvoltare a Regiunii (PDR 2007-2013) Prioritatea regională 2 - Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii regionale -Măsura 2.2: Îmbunătățirea infrastructurii de afaceri prin crearea 
de situri tehnologice, industriale, comerciale, de agricultură și meșteșugărești  este mai 
substanțială, remarcându-se în special POS CCE, PNDR, FEMEI Manager, START-TINERI, 
MINIMUS, CTI, TIC. Se poate aprecia că finanțarea infrastructurii de afaceri prin alte 
programe și alte surse a fost mult mai semnificativă prin programul POS CCE prin DMI 1.1 
(investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor), în special a 
IMM, care intervine cu o contribuție a asistenței financiare nerambursabile în regiune de 
18,58 milioane euro. 

 
Dezvoltare durabilă și promovarea turismului (dezvoltarea turismului și 

valorificarea patrimoniului natural și cultural, infrastructura de turism și creșterea 
atractivității turistice) (Axa Prioritară 5 - POR)  
Pentru axa prioritară 5, au fost alocate în regiune , 64.67  de milioane euro, pentru 2 domenii 
majore de intervenție: DMI 5.1 „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului 
cultural; crearea si modernizarea infrastructurilor conexe” și DMI 5.2 ”Crearea, dezvoltarea 
si modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale 
cu potential turistic”.  Au fost contractate 7 proiecte cu o valoare solicitată de 34,8 milioane 
euro pentru primul domeniu DMI 5.1 și 8 proiecte pentu cel de-al doilea cu o valoare 
solicitată de 13, 2 milioane euro. Se remarcă gradul înalt de solicitare pentru acest domeniu, 
multe proiecte fiind în faza de evaluare (peste 100 milioane euro). De asemenea, trebuie 
remarcată contribuția programelor  anuale de dezvoltare , derulate de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului care susțin financiar autoritățile publice locale în completarea 
surselor acestora prin programe și investiții în promovarea și dezvoltarea turismului în 
România.  
 

c) Concluzie generală  
La nivel regional, s-au alocat (fără AT și DMI 5.3) 564,32 milioane euro, s-au 

contractat până la data de 10.10.2010 un număr de 102 proiecte, în valoare de 249,39 
milioane euro,  s-a înregistrat un grad de contractare regional de 44, 19 % și s-au efectuat 
plăți (pre-finanțare și cereri rambursare din FEDR și bugetul de stat) la nivel regional 
(01.11.2010) în valoare de 80 milioane euro. 

La nivel național205 s-au alocat 4.383,58 milioane euro, iar la 01.11.2010, erau 573 
proiecte contractate (fără AT) cu o asistență financiară nerambursabilă cerută de 2060,94 

                                           
205 Prezentare AM CM POR , 10-11 noiembrie 2010 
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milioane euro, efectuându-se plăți (pre-finanțare și rambursare din FEDR și bugetul de stat) 
la nivel național de 506,31 milioane euro. 

Progresul cel mai însemnat în cadrul acestui program s-a înregistrat pe axa prioritară 
2- îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport. Există și domenii de 
intervenție la care implementarea a demarat mai greu: DMI 1.1- Planuri de dezvoltare 
integrată urbană (datorită, între altele, reticenței autorităților locale față de asociația de 
dezvoltare intercomunitară) și DMI 4.2 – Reabilitarea siturilor industriale (datorită, în 
principal, efortului financiar ridicat din partea beneficiarului). Se poate aprecia că, pe 
ansamblu, evoluția POR în Regiunea IV S-V Oltenia se încadrează în tendința pe plan 
național, cu sublinierea aportului mai pronunțat la infrastructura regională de transport și la 
dezvoltarea infrastructurii turismului.  

 
 
 
 

 
 
 

3. Perspective socio-economice până în 2013 și în perioada 2014-2020  
 

a) Aprecieri privind evoluția socio-economică în 2011-2013  
Metodologic, prognoza pe termen mediu de 5-10 ani trebuie să se bazeze pe o 

viziune pe termen lung. Pornind de la prezentul intern și contextul european și mondial, 
previziunile trebuie să se încadreze în tendințele de durată care se concentrează în domenii 
esențiale: demografic, tehnologic și ecologic.  

Punctul de pornire pentru o strategie pe perioada 2014-2020 este anul 2013, când se 
va încheia actuala perioadă de programare. De aceea este necesară înainte de toate o cât 
mai bună aproximare a evoluției economico-sociale a țării și a regiunii în anii care au rămas 
până la finele actualei perioade de programare, respectiv anii 2011-2013.  

Anul 2010 se conturează tot ca an de criză, cu o creștere negativă a PIB de -2%, după 
ce în 2009 scăderea a înregistrat nivelul cel mai scăzut, de -7%. Pentru anul 2011 se prevede 
o ușoară redresare de 1,5-2%, urmând ca în 2012-2013 economia să crească cu 3-4%, cu 
condiția redresării ansamblului economiei mondiale. Redresarea se va baza în principal pe 
export și în mai mică măsură pe creșterea consumului intern.  

Evoluția economiei Regiunii IV S-V Oltenia se va încadra în evoluția generală a țării. 
Este de așteptat ca începerea producției de serie mare la Ford să antreneze revigorarea 
întregii economii regionale. Producțiile agricole și alimentare, ecologice emergente și 
turismul balnear și montan pot, de asemenea, constitui stimuli ai revigorării.  

În aceste condiții, este posibil ca Regiunea să devanseze ritmul creșterii naționale, 
astfel încât pe ansamblul perioadei 2007-2013 să fie îndeplinit dezideratul de diminuare a 
decalajului față de nivelul dezvoltării din alte regiuni.  

 
b) Premisele şi contextul viziunii asupra regiunii pe perioada 2014-2020  
 
Coordonatele României în UE și în plan mondial  
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Dezvoltarea Regiunii se realizează în cadrul național, european și mondial, de aceea 
este important de precizat locul actual al României în lume  

 
Coordonatele României în UE și pe plan mondial206  

 România UE 27 Mondial 

Suprafața (mii 
km2)  

% 

238 
100 

4.200 
5,7 

50.065 
0,05 

Populație 
(milioane locuitori)  

% 

22 
 

100 

501 
 

4,4 

6.877 
 

0,32 

PIB (miliarde 
dolari) 

 % 

162 
100 

16.415 
1,0 

57.843 
0,29 

PIB/locuitor 
(dolari)  

% 

7523 
100 

35.140 
21,4 

8.411 
89,4 

Export (miliarde 
dolari) 

% 

41 
 

100 

4.567 
 

0,59 

12.100 
 

0,33 

Export/PIB (%) 25 27 21 

 
Analizând locul României în lume rezultă discrepanțele dintre ponderea României în 

populația globului și ponderile referitoare la PIB total (0,29%) și PIB/locuitor (89,4%). Aceasta 
înseamnă că nivelul de dezvoltare și venitul pe locuitor se află sub media mondială, compusă 
din circa 40 de țări dezvoltate și circa 160 de țări în curs de dezvoltare. După PIB total, 
România ocupă locul 47 în lume, iar după PIB/locuitor locul 63. Ponderea în exportul mondial 
corespunde ponderii în populația lumii, iar gradul de deschidere spre exterior a economiei, 
exprimat prin export/PIB, este peste media mondială.  

 
În plan UE, unde cele mai multe țări sunt dezvoltate, discrepanțele sunt mai 

pronunțate. Astfel, deși România este între primele 7 țări ca suprafață și populație (cu 
pondere de 5,7% și respectiv 4,4%) realizează numai 1% din PIB-ul UE, iar PIB/locuitor 
reprezintă numai 21,4% din media UE. Ponderea țării în exportul UE este de sub 1%, iar 
gradul de deschidere spre exterior se apropie de media UE.  

 
Aceste discrepanțe evidențiază nu numai locul pe care se afla țara, dar și potențialul 

de dezvoltare pe care îl are, iar în același timp ridica problema ritmului de creștere pe care 
trebuie să-l înregistreze pentru a reduce și elimina decalajele existente. De exemplu, pentru 
a ajunge la actualul PIB mediu/locuitor din UE, PIB-ul României trebuie să crească de 
aproximativ 5 ori (cu 500%). În câți ani se poate realiza acest lucru? Depinde de ritmul 
creșterii anuale și mai trebuie avut în vedere că nici celelalte țări nu rămân pe loc. Există 
formulă de calcul: la un ritm de x România și de y celelalte țări rezultă z ani. În cazul în care 

                                           
206 Rapoartele anuale ale WTO, FMI, BIRD, OCDE PE ANUL 2009 
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orizontul de timp pare prea îndepărtat, singura soluție este să dăm o altă valoare variabilei x, 
rămânând de rezolvat problema modului în care opțiunea pentru un ritm sau altul poate fi 
realizabilă207.  

 
Contextul internaţional şi european al dezvoltării Regiunii 
 
Este de așteptat ca după actuala criză, evoluțiile mondiale să fie diferite față de 

trecut. Populația globului va continua să crească la 9 miliarde locuitori, în principal în țările în 
curs de dezvoltare, revenind pe locuitor o suprafață de teren agricol mult redusă, ceea ce va 
acutiza problema alimentației. Sistemul energetic actual bazat pe combustibili fosili va trebui 
să fie radical schimbat şi în cât mai scurt timp cu profunde schimbări în toate sistemele 
industriale și în toate sferele activității economice și umane.  

 
Se conturează tot mai pregnant repolarizarea economiei mondiale, un rol tot mai 

mare revenind economiilor emergente din Asia și America Latină, globalizarea generează 
necesitatea unui nou sistem de guvernanță mondială: nou instituționalism, nou medievalism 
sau inter-guvernamentalism.  

 
Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat ani de progrese 

economice şi sociale şi a pus în evidenţă deficienţele structurale ale economiei Europei. Între 
timp, lumea evoluează rapid, iar provocările pe termen lung (globalizarea, presiunea 
exercitată asupra resurselor, îmbătrânirea) se intensifică. UE trebuie să se ocupe acum de 
propriul viitor.  

 
Europa poate reuşi dacă acţionează în mod colectiv, ca Uniune. Avem nevoie de o 

strategie care să ne permită să ieşim din criză mai puternici şi care să transforme UE într-o 
economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de 
ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială.  

 
Europa 2020 propune trei priorităţi care se susţin reciproc: creştere inteligentă: 

dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; creştere durabilă: promovarea 
unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai 
competitive; creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a 
ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială208.  

 
UE trebuie să definească direcţia în care vrea să evolueze până în anul 2020. În acest 

scop, se propun următoarele obiective principale pentru UE: 75% din populaţia cu vârsta 
cuprinsă între 20 şi 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă; 3% din PIB-ul UE ar trebui 
investit în cercetare-dezvoltare (C-D); obiectivele „20/20/20” (în materie de climă/energie ar 
trebui îndeplinite (inclusiv o reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiţii 
favorabile în acest sens); rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 
10% şi cel puţin 40% din generaţia tânără ar trebui să aibă studii superioare; numărul 
persoanelor ameninţate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.  

                                           
207 A se vedea capitolul III din Integrarea Romaniei in UE, Ed. Universitaria, 2008.    
208 Comisia UE: Europa 2020.   
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Aceste obiective sunt interconectate şi sunt cruciale pentru reuşita noastră generală. 

Pentru a garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020 la situaţia sa 
specifică, Comisia propune ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în obiective şi 
traiectorii naţionale. 

 
Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorităţi - o creştere inteligentă, 

durabilă şi favorabilă incluziunii - dar nu sunt exhaustive: pentru a sprijini realizarea 
acestora, va fi necesară întreprinderea unei game largi de acţiuni la nivelul naţional, al UE şi 
internaţional. 

 
Comisia prezintă şapte iniţiative emblematice pentru a stimula realizarea de progrese 

în cadrul fiecărei teme prioritare:  

 „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru şi accesul la 
finanţările pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea 
transformării ideilor inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de 
muncă; 

 „Tineretul în mişcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de 
educaţie şi pentru a facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii; 

 „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea 
serviciilor de internet de mare viteză şi pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă 
o piaţă digitală unică gospodăriilor şi întreprinderilor; 

  „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” 
pentru a permite decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, pentru a 
sprijini trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea 
surselor regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor şi a 
promova eficienţa energetică;  

 „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăţi 
mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri, şi a sprijini dezvoltarea unei baze 
industriale solide şi durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial;  

  „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” pentru a 
moderniza pieţele muncii şi a oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin dezvoltarea 
competenţelor acestora pe tot parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare 
pe piaţa muncii şi a unei mai bune corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de 
muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională; 

 „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta 
coeziunea socială şi teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să 
fie distribuite echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea 
socială să li se acorde posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în 
societate.  
 
Aceste şapte iniţiative emblematice vor angaja atât UE, cât şi statele membre. 

Instrumentele UE, în special piaţa unică, ajutoarele financiare şi instrumentele de politică 
externă, vor fi mobilizate pentru eliminarea blocajelor şi îndeplinirea obiectivelor strategiei 
Europa 2020.  
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Pentru a se obţine rezultate va fi nevoie de o guvernanţă economică mai puternică. Strategia 
Europa 2020 se va sprijini pe doi piloni: abordarea tematică prezentată anterior, care 
combină priorităţile şi principalele obiective, şi întocmirea unor rapoarte de ţară, permiţând 
statelor membre să îşi dezvolte propriile strategii de reîntoarcere la o creştere economică 
durabilă şi la sustenabilitatea finanţelor publice. La nivelul UE se vor adopta orientări 
integrate care să cuprindă domeniul de aplicare al priorităţilor şi obiectivelor UE. Fiecărui 
stat membru i se vor adresa recomandări specifice. În cazul unui răspuns necorespunzător, 
se pot emite avertismente politice. 
Prezentarea de rapoarte privind îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 şi evaluarea 
Pactului de stabilitate şi creştere se vor efectua simultan, făcându-se însă în continuare 
distincţia între aceste instrumente şi menţinând integritatea Pactului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agentia pentru  Dezvoltare Regională  

Sud-Vest Oltenia 

 

 

Studiu privind implementarea POR 2007-2013 în RegiuneSud-Vest Oltenia 

308 

 

 

 

 
 

 
 

Factorii şi profilul dezvoltării economice în Regiune  
 
Modelele de dezvoltare se bazează pe factorii creșterii economice. Modelul endogen 

are în vedere factorii fundamentali: teren (sol, subsol), muncă (forță de muncă) și capital 
(fizic și financiar). La acestea, modelul endogen adaugă progresul tehnologic. Toți acești 
factori conferă diferitelor țări avantaje comparative. Teoriile moderne pun accent pe 
avantajele competitive, în centru aflându-se resursa umană. De aceea, societatea spre care 
ne îndreptăm este definită ca societate inteligentă, bazată pe cunoaștere. Aceasta este și 
orientarea primordială trasată de UE pentru perioada 2014-2020.  

Prin prisma acestor modele, în conturarea unei viziuni pentru Regiunea S-V Oltenia 
pe perioada 2014-2020 și de lungă durată se impune determinarea în primul rând a factorilor 
comparativi și competitivi de care dispune. Din analizele întreprinse în cadrul Capitolului I 
rezultă evident că Regiunea S-V Oltenia este relativ mai abundentă în teren decât în 
populație sau în capital.  

O ierarhizare din punctul de vedere al abundenței relative în factori ar fi: teren, 
populație, capital și progres tehnologic.  

 
 
 
 
 
Factori de natura avantajelor comparative  

 Teren: suprafața agricolă 1.803.084 ha din care arabila 1.252.722 ha și 
păduri 860.420 ha; ape: Dunăre, Olt, Jiu, Gilort, Motru; subsol: cărbune, petrol, gaze, 
sare, marmură, ape termale, ape minerale. Regiune relativ abundentă în teren (Dolj, 
Olt), în special agricol.  

 Forța de muncă: populație 2.250.565, circa 50.000 studenți, circa 
15.000 masteranzi, circa 1000 doctoranzi (Dolj, Gorj, Mehedinți). Abundența relativă 
numeric dar deficitară profesional, mai ales nivel mediu.  

 Capital: - fizic capacităţi active:  energie electrică, hidro și termo, 
aluminiu, autoturisme, chimicale plastice și sodice, nave, materiale construcții, 
industrie ușoară, industrie agroalimentară.  

- fizic capacităţi inactive: locomotive, vagoane, 
transformatoare, mașini agricole, avioane, aparataj, 
îngrășăminte chimice, conserve.  

- capital financiar: economisire regională scăzută, 
investiții străine concentrate pe autoturisme și aluminiu. 
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Deficit relativ de capital (fizic inclusiv infrastructură, financiar, 
mai ales investiții străine).  

 
Factori de natura avantajelor competitive  

 Existenți: poziție nodală rutieră (căi ferate, aeriană), muncă zile de 
lucru urban și sfârșit de săptămână rural.  

 Emergenți: zona IT (programare), C/D electrotehnică și agroindustrială.  

 Slabi: spirit antreprenorial educat, management profesionalizat, 
satisfacția consumatorului, spirit comunitar și asociativ.  
Teoria economică Heckscker-Ohlin, confirmată în mare măsură în practică, indică 

faptul că țările și în cadrul lor zonele ar trebui să se concentreze pe activitățile și produsele 
intensive în factorul sau factorii relativ abundenți. De exemplu, dacă o țară dispune de mai 
mult teren decât populația (cazul Australiei sau al Canadei), ar trebui să producă mai 
degrabă produse agricole, care sunt intensive în teren (în cost terenul este important). Dacă 
o altă țară este relativ abundentă în populație (forță de muncă), comparativ cu terenul (cazul 
Japoniei) ar trebui să se specializeze în produse manufacturate, care sunt intensive în forță 
de muncă (în cost forța de muncă este importantă).  

Pornind de la aceste premise de fapt și de raționament, viziunea pe termen lung 
conduce la concluzia că regiunea S-V Oltenia dispune în primul rând de un avantaj 
comparativ care poate deveni și competitiv prin ecologizare în domeniul agriculturii, în 
sensul larg al noțiunii: culturi agricole, pomicultură, viticultură, zootehnie, silvicultură, 
incluzând activitățile de prelucrare, localizate în zona rurală, în concept de dezvoltare rurală, 
cu atât mai mult cu cât populația rurală deține cea mai mare parte, în jur de 45% din 
populația țării, neluând în considerare faptul că și o parte crescândă din populația urbană își 
desfășoară activitatea parțial în mediul rural.  

O astfel de prioritizare nu exclude opțiunea dezvoltării industriale, ci o ranforsează 
prin agroindustrie și, în mod necesar, prin întreaga gamă de producții industriale de 
tractoare, mașini agricole, autovehicule utilitare, produse chimice, materiale de construcții și 
multe altele legate de agricultura propriu-zisă.  

Adăugate la pilonii industriali deja existenți, sector energetic, metale neferoase, 
autoturisme, construcții navale, industrie chimică, industrie ușoară, astfel de activități 
industriale legate de agricultură ar prefigura regiunea ca o zonă industial-agrară sau agro-
industrială puternică, bazată pe complementaritate de activități și pe competitivitate de tipul 
unor zone asemănătoare din Canada sau Franța209. 

 Noua politică agricolă comuna a UE datorită extinderii de la 17 la 27 state membre 
are 3 mari obiective care favorizează dezvoltarea regiunilor. Datorită poziției geo-climatice a 
regiunii Sud Vest Oltenia aceasta se pliază pe obiectivele agricole UE care sunt: securitatea 
alimentară (favorizează consumarea produselor autohtone UE); gestionarea durabilă a 
resurselor (încurajează fermele ecologice); menținerea teritorială a zonelor agricole (sprijin 
financiar mai mare pentru zonele defavorizate).  

                                           
209 Dezbaterile internaționale privind politica industrială suspectează SUA că, deși neagă necesitatea unei astfel 

de politici, o pomovează intens prin politica în domeniul agriculturii.  
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Având în vedere că  regiunea Oltenia dispune de un sol de bună calitate și nechimizat 
și o climă favorabilă, are șansa ca în perioada următoare să dezvolte la standarde europene 
proiecte regionale strategice în acest domeniu. Astfel de proiecte strategice au fost 
dezvoltate în perioada anterioară din fondurile structurale de către Spania și Portugalia.  

Astfel se impune crearea unui cadru legal, economic, atractiv, stabil și predictibil care 
să permită dezvoltarea unor  proiecte regionale strategice având la bază parteneriatul public 
privat. Proiectele trebuie să fie  implementate în parteneriat și în domenii complementare 
care se susțin reciproc. Spre exemplu, Dunărea spală 3 județe din Oltenia și reprezintă sursa 
unui puternic potențial energetic, agricol, piscicol, turistic etc. În cadrul acestui proiect, o 
atenție deosebită ar urma să se acorde refacerii sistemului de irigații și înființării de culturi 
agricole ecologice pe suprafețe mici și intensive pe suprafețe mari, realizarea de centre de 
sortare, ambalare și distribuție a produselor agroalimentare. Un alt proiect strategic și 
nepoluant ar fi acela de creștere a potențialului energetic prin înființarea de culturi de 
biomasă pentru energie regenerabilă ca și de parcuri fotovoltaice.  

 
 

 
c) Obiective, orientări şi priorităţi ale dezvoltării Regiunii S-V Oltenia în perioada 

2014-2020  
 
Obiective generale și specifice  
Obiectivul general pe termen scurt (2011-2013), mediu (2014-2020) și lung (după 

2020) ar trebui să îl reprezinte conturarea identității regionale, agroindustriale și în 
perspectiva industriilor agrare, transformarea într-un complex economic integrat, funcțional 
creșterea standardului de viață cel puțin la nivel mediu european.  

Ca obiective specifice pot fi avute în vedere stagnarea declinului economic și 
realizarea unei creșteri economice de 2-3% pe an în perioada 2011-2013 rămasă din actuala 
programare; trecerea la dezvoltarea bazată pe cunoaștere, durabilă și realizarea unei creșteri 
economice de minim 4-5% pe an în perioada 2014-2020, astfel încât să se elimine decalajele 
față de alte regiuni și să se reducă cu cel puțin 50% decalajul față de media europeană; 
realizarea unei dezvoltări inteligente de 3-4% pe an a unei economii regionale competitive în 
plan european și internațional, atingerea unui standard de viață peste media europeană.  

 
 
 
Orientări sectoriale  
 
Agroindustrie 
Agroindustria, ca nou concept (agricultura organică orientată spre și de piață, 

eficientă, nesubvenționată); o strategie anuală (agricultura pe scară mare, specializată pe 
culturi mari cu mecanizare proprie; agricultura mică, ecologizată, tradițională bazată pe 
servicii agricole oferite de societăți de mecanizare); semințe proprii; rețea de colectare și 
distribuție; centre de prelucrare locale cu produse tradiționale; zootehnie ecologică de 
dimensiuni mici și medii.  
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Scopuri generale: concurarea importurilor, export specializat, dezvoltare rurală.  
Regiunea poate deveni pol agricol european și internațional.  
 
 
Industria  
Industria, ca nou concept: specializare regională, națională și internațională, 

complementaritate regională, sistem industrial regional integrat. Sectoare cheie: auto, 
mașini agricole, material rulant, nave mici și mijlocii, avioane de antrenament și agrement, 
metale neferoase, îngrășăminte chimice, energie electrică (accent pe hidroenergie și 
regenerabilă); industria ușoară bazată pe segment mediu și serie medie în special pentru 
export; producție artizanală; cercetarea–dezvoltarea mărcii proprii; colaborare industrie-
educație, învățământ superior-ingineri, cercetare academică, dezvoltare aplicativă.  

 
Servicii  
Comerțul orientat spre produse locale, turism specializat (balnear, montan); 

învățământ superior specializat (agricol, mecanic, chimic, medical, economic). Centru 
universitar regional cu specializări județene; universitatea între primele 5 din țară cu 
preocupări esențiale de cercetare; cultura cu accent pe valorificarea tradițiilor; sport integrat 
în școli și învățământ superior.  

 
În ceea ce privește dezvoltarea Regiunii S-V Oltenia în perioada 2014-2020 am 

considerat necesară o trecere în revistă a priorităților ce trebuie urmărite atât pe termen 
scurt, cât și pe termen mediu, pentru ca Regiunea să prospere.  
 

Priorități  
 

Termen scurt  Termen mediu 

 
AGRICULTURĂ  

 

Inventariere terenuri agricole, silvice, 
piscicole, determinări calitative și 
corespondențe cu tipuri de culturi 

Cercetarea și dezvoltarea de sisteme 
de îngrășăminte organice. Înlocuirea 
îngrășămintelor chimice cu cele organice.  

Delimitări teritoriale pentru 
exploatații mari, ferme, plantații, terenuri 
individuale, iazuri, islazuri, bălți, lacuri.  

Planuri de dezvoltare rurală pentru 
fiecare subramură: agricultură, servicii, 
agroindustrie.  

Identificarea lucrărilor de 
infrastructură agricolă: irigații, aluviuni, 
acumulări.  

Sistemul integrat de infrastructură 
locală, județeană, regională, corelat cu 
național și european.  

Determinări logistice ale activităților 
complexe: depozitare, colectare, prelucrare.  

Misiune și brand fiecare localitate.  

Evaluarea necesarului de tractoare și 
mașini agricole. 

Surse locale alternative de energie: 
hidro, eoliană, bio energie.  

Stimularea pieței terenurilor agricole. 
Burse de produse și terenuri.  

Sistem de informare asupra piețelor 
agroalimentare, locale, regionale, naționale, 
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europene, mondiale.  

Consolidarea camerelor agricole, 
consultanță gratuită; consultanță complexă: 
agricolă, managerială, financiară.  

Dezvoltarea culturii de agricultură 
ecologică, eficientă, orientată spre piață, fără 
subvenții.  

Creditul agricol: sistem specializat de 
creditare, orientare și garantare agricolă.  

 

Învățământ specializat: medici 
veterinari, ingineri mediu, agronomie.  

 

 
INDUSTRIE 

 

Determinarea polilor industriali cu 
impact regional, național, european și 
internațional: auto, tractoare și mașini 
agricole, material rulant, avioane 
specializate, nave mici și mijlocii, aluminiu, 
îngrășăminte chimice și organice. Facilitarea 
promovării investițiilor. 

Protecția mediului.  

Studii de impact privind industria 
orizontală generată de polii industriali.  

Sisteme de colectare și reciclare.  

Identificarea zonelor de interes 
pentru IMM-uri. Sprijin pentru studiul pieței 
și planuri de afaceri  

Eficiență energetică.  

Conexarea învățământului la piața 
muncii industrială: meserii, mecanică, 
electrotehnică, automatică.  

Surse regenerabile de energie.  

Compartimente cercetare-dezvoltare 
aplicativă în unități și fundamentare 
învățământ superior  

Cercetare, dezvoltare, inovare 

Societate industrială eficientă bazată 
pe cunoaștere 

 
SERVICII 

 

Definirea profilului turistic al regiunii: 
balnear, Dunarecu incursiuni culturale, 
rustic-montan 

Extinderea pieței regionale a 
capitalurilor (burse) 

Infrastructura de afaceri, targuri si 
expoziții regionale 

Centru cultural regional si național: 
festivaluri, evenimente, sărbători 

Logistica pentru nod de tranzit 
feroviar si rutier 

 

 
 

Din estimările noastre rezultă repartizarea procentuală a surselor de finanțare astfel: 
 

Surse de finanțare   
(obiective orientative)  
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Necesarul pe anii 2010-2013 Total sume:  

-fonduri UE 50% 

- fonduri guvernamentale și locale  20% 

- investiții private autohtone  15% 

- investiții străine 15% 

 

Necesarul pe anii 2014-2020 Total sume:  

-fonduri UE 60% 

- fonduri guvernamentale și locale  10% 

- investiții private autohtone  20% 

- investiții străine 10% 

 
 
 
d) Profil judeţe şi polii economiei  
 
Profil judete și poli de dezvoltare  
Ținând seama de avantajele comparative și competitive ale fiecărui județ se poate 

preconiza o concentrare a acestora pe anumite domenii și activități, ținând seama și de 
exigențele impuse de criteriile complementarității și competitivității.  

Se înțelege că activitățile trebuie să aibă drept comandamente esențiale: dezvoltare 
inteligentă, dezvoltare bazată pe cunoaștere, dezvoltare durabilă.  

De asemenea, trebuie avut în vedere necesitatea păstrării specificității și tradiției 
locale, acestea putând deveni un puternic avantaj competitiv: produse specifice zonei locale 
originale, sănătatea oamenilor și protecția mediului fiind în centrul atenției.  

Dolj: centru universitar regional cu impact național, energie termo, sector auto, 
mașini agricole, agricultură ecologică.  

Olt: metale neferoase, produse şi subansamble auto, grâu , porumb, rapiță, vin.  
Gorj: materiale de construcții, energie termo, pomicultură, zootehnie, turism 

montan, artizanat.  
Mehedinți: energie hidro, construcții navale, viticultură, turism dunărean.  
Vâlcea: chimie, pomicultură, legumicultură, turism balnear.  

 
Poli industriali, poli de creștere, centru de dezvoltare  
 
În definirea polilor s-a pornit de la reglementările legale în vigoare. Inițiativele locale 

în înființarea de astfel de structuri trebuie să pornească nu de la dorințe, ci de la premise și 
oportunități.  Polii au menirea să antreneze dezvoltarea locală, județeană și regională.  

 
Având în vedere recomandările formulate de Comisia Europeană cu privire la 

aplicarea eficientă a strategiei privind polii de creştere, prin HG nr. 1513/2008 privind 
completarea HG nr.998/2008, s-a stabilit desemnarea, pentru fiecare pol de creştere, un 
coordonator de pol, care va sprijini coordonarea pregătirii şi implementării planului integrat 
de dezvoltare şi a proiectelor incluse în plan. 
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La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, cele patru capitale de județ: Slatina, Târgu-Jiu, 
Drobeta-Turnu Severin și Râmnicu-Vâlcea au relevanță locală însă nu  reprezintă poli de 
creștere regională; Craiova este singurul oraș cu potenţial de transformare în pol de creștere 
economică pentru întreaga regiune, reprezentând atât un  centru administrativ de decizie, 
cât și un important centru universitar. 
 

Prin210 H.G. 998/2008,  municipiul Craiova a fost desemnat pol național de creștere, 
singurul din regiunea Oltenia, alături de alte 6 centre urbane (Brașov, Cluj-Napoca, 
Constanta, Iași, Ploiești, Timișoara), în care se vor realiza cu prioritate investiții din 
programele cu finanțare națională și europeană. 

 

Tipologie Localizare Profil 

Pol de creştere  Craiova  Universitate, Ford, 
mașini agricole și tractoare, 
nod logistic regional și 
național 

Centru urban Slatina  Aluminiu, piese și 
subansamble auto, anvelope  

Centru urban  Târgu Jiu   Turism montan, 
Platforma Rânca, extensie 
județe limitrofe, cultură 
Brâncuși, industrie 
energetică  

Centru urban Drobeta Turnu 
Severin 

Șantiere navale, 
turism dunărean, extensie 
Herculane, hidroenergie 

Pol de dezvoltare 
urbana   

Râmnicu Vâlcea  Turism balnear, 
pomicultură, viticultură, 
chimie 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
210 http://www.primariacraiova.ro/pcv/servlet/portal?action=ContentAction&actEvent=showArticle&id=11868 
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4. Problematica BRAND OLTENIA  

 
 

a)Considerații generale 
Brand este exprimarea, personalizarea, care identifică un produs, un serviciu, o 

companie, o activitate, o zonă sau o țară (nume, termen, semn, simbol, design sau o 
combinație a acestora) și modul în care se referă la constituenți (clienți, salariați, parteneri, 
investitori, publicul etc).  

Unii oameni disting aspectul psihologic, asocierile la brand, cum sunt gânduri, 
sentimente, percepții, imagini, experiențe, credințe, atitudini și altele asemenea, care au 
devenit asociate cu brandul sub aspectul experienței. Aspectul experiențial constă în suma 
tuturor punctelor de contact cu brandul și este cunoscut ca brand experiențial. Aspectul 
psihologic se referă uneori la imaginea brandului, este o concentrație simbolică creată în 
mintea oamenilor și constă din toate informațiile și așteptările asociate cu produsul, 
serviciul, zona sau țara respectivă. Persoanele angajate în domeniul brandului caută să 
dezvolte sau să se alinieze la așteptările din spatele experienței de brand, creând impresia că 
brandul asociat cu produsul, serviciul, regiunea, etc are anumite calități sau caracteristici 
care îl fac special sau unic, ca rezultat, brandul este unul din cele mai valoroase elemente de 
promovare și reclama.  

 
 
b)Ideea generală de brand. Propuneri de brand  

 
În cadrul întâlnirilor realizate cu reprezentanții autorităților publice județene și locale, 

ONG-urilor și mediului de afaceri din regiune, s-a exprimat ideea că problematica brandului 
trebuie să fie o imagine, un simbol, care să ne reprezinte identitatea. Participanții au 
evidențiat faptul că brandul regiunii trebuie să exprime spiritul autohton și modul în care 
este perceput în țară, în afară sau oriunde. Spre exemplu acest spirit ar putea fi sculptura lui 
Brâncuși “Sărutul”, care se află la Muzeul de Artă din Craiova și este cunoscută în țară dar 
mai ales în mediile elitiste din străinătate.  

Propunerile, structurate pe județe, făcute de participanți la întâlnirile de lucru, se 
regăsesc în anexa nr. III. 
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5. Unele considerente privind managementul dezvoltării regionale  
 
 
Vocația UE este pacifistă, iar aceasta nu poate fi exercitată în condiții de disparități 

între țările membre. De aceea, au fost concepute politicile de convergență prin dezvoltare 
regională și solidaritate financiară.  

La nivelul UE mecanismele pentru dezvoltare regională par bine proiectate, sunt 
articulate și funcționale. Nu se poate spune același lucru despre mecanismele naționale, care 
sunt diferite de la o țară la alta.   

Politica de coeziune a UE va trebui să facă față unei serii de provocări majore în 
viitorul apropiat, care vor trebui luate în calcul în cadrul noii planificări a fondurilor 
structurale începând cu anul 2014. Înlăturarea discrepanțelor de la nivelurile de dezvoltare a 
diferitelor regiuni și state membre ale UE și compensarea discrepanțelor din cadrul 
regiunilor ar trebui să rămână principalul obiectiv al viitoarei politici de coeziune.  

Politica de coeziune ar trebui, de asemenea, să vizeze obținerea unor efecte 
sinergice, pentru a răspunde mai bine viitoarelor provocări, inclusiv: globalizării, scăderii 
populației și migrației, securității, aprovizionării cu energie, schimbărilor climatice, crizei 
financiare.  

Pentru următoarea perioada de programare ar trebui ca principiile ce se vor aplica să 
țină seama de: menținerea alocărilor financiare la nivel național și regional, orientarea 
sprijinului financiar  în special spre regiunile mai puțin dezvoltate, pe baza unui algoritm de 
calcul, integrarea politicilor regionale într-un concept național și european coerent, 
simplificarea mecanismului de implementare a proiectelor.  

Principalele  priorități vor viza: Dezvoltarea rețelelor de transport regionale, 
consolidarea dimensiunii urbane, sprijinirea investițiilor în infrastructura de sănătate și 
educație, sprijinirea mediului de afaceri ce activează în  domeniul producției și al serviciilor, 
inclusiv în turism.   
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6.Portofoliul regional de proiecte pentru perioada 2014-2020 
 
 

 
Domeniu: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și a celei sociale 

 

Nr. 
Crt. 

Titlul proiectului Instituții 
implicate 

Localizare 
proiect 

Valoarea 
estimată a 
investiției 

– LEI - 

Calendar 
orientativ 

Activități principale/rezultate vizate 

1 Modernizare și echipare 
Spitalul Județean de Urgență 
Slatina 

Consiliul 
Județean Olt 

Slatina, judeţ 
Olt 

372.261.000 2014-2017 Reabilitare și modernizare corp 
clădire principală și anexe spital, 
instalații interioare, fațade, 
sistematizare vertical, echipare 
medicală, dotări spații administrative 
Construcții noi 

2 Modernizare Cămin persoane 
vârstnice Fălcoiu 

Consiliul 
Județean Olt 

Comuna 
Fălcoiu, judeţ 
Olt 

8.750.000 2014-2017 Lucrări de modernizare Cămin 
(interior și exterior, instalații 
interioare, dotări, echipamente 
specifice) 
Rezultate: îmbunătățirea calității 
infrastructurii pentru serviciile 
sociale la nivelul Căminului 

3 Modernizare și echipare 
Spitalul de Psihiatrie Cronici 
Schitu 
 
 

Consiliul 
Județean Olt 

Comuna 
Schitu, judeţ 
Olt 

100.000.000 2014-2017 Reabilitare și modernizare 
ambulatoriu de specialitate, 
laborator analize, echipamente, 
dotări spații administrative  
Construcție nouă – locuințe protejate 
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 bolnavi psihici, cămin cu 100 paturi 

4 Modernizare și echipare 
Spitalul de Preumofiziologie 
Scornicești 

Consiliul 
Județean Olt 

Scorniceşti, 
Olt 

30.973.967 2014-2017 Reabilitare și modernizare clădire 
spital, echipamente, dotări spații 
administrative 

5 Modernizare Centru 
Recuperare și Reabilitare 
Persoane cu Handicap Caracal 

Consiliul 
Județean Olt 

Oraş Caracal, 
judeţ Olt 

7.800.000 2014-2017 Lucrări de modernizare Centru 
(interior și exterior, instalații 
interioare, dotări, echipamente 
specifice) 
Rezultate: îmbunătățirea calității 
infrastructurii pentru serviciile 
sociale la nivelul Centrului 

6 Modernizare Complex servicii 
persoane adulte Corabia 

Consiliul 
Județean Olt 

Oraş Corabia, 
judeţ Olt 

9.000.000 2014-2017 Lucrări de modernizare Complex 
(interior și exterior, instalații 
interioare, dotări, echipamente 
specifice) 

7 Modernizarea serviciilor sociale 
asigurate de CL Caracal prin 
Cantina Socială și Centrul 
Medico Social 

Consiliul Local 
Caracal 

Oraş Caracal, 
judeţ Olt 

10.000.000 2015-2016 Reabilitare cantină și anexe: dotări 
instalații, preparare hrană și păstrare 
alimente, mașină spălătorie și 
uscătorie, reabilitare spații 
interioare, uși, pardoseală, faianță, 
corp 1 

8 Reabilitare și modernizare 
Spital Județean 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 
 

Drobeta Turnu 
Severin 

- 2014-2020 Modernizare, dezvoltare și echipare 

9 Îmbunătățirea dotării cu 
echipamente pentru intervenții 
în situații de urgență 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 

Drobeta Turnu 
Severin 

27.950.000 2014-2020 Achiziţionare de autospeciale de 
intervenţie, autoscări, 
autoambulanţe, reabilitare sediu 
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I.S.U. 
Mehedinți 

10 Reabilitare și modernizare 
ambulatorii de specialitate din 
Orșova, Baia de Aramă, Vânju 
Mare 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 
CL Orșova 
CL Baia de 
Aramă 
CL Vânju Mare 

Orşova 
Baia de Aramă 
Vânju Mare 

- 2014-2020 Amenajarea unui centru de criză 
pentru persoanele adulte, victime ale 
traficului de persoane 

11 Centru de Recuperare și 
Reabilitare Neuropsihică 

DGASPC 
Mehedinți 

Drobeta Turnu 
Severin 

- 2014-2020 Amenajarea unui centru de 
recuperare și reabilitare neuropsihică 
pentru persoanele adulte cu 
handicap neuropsihic  

12 Centru de primire în regim de 
urgență pentru persoane cu 
handicap 

DGASPC 
Mehedinți 

Drobeta Turnu 
Severin 

- 2014-2020 Înființare și dotare 

13 Centru de zi pentru persoane 
cu handicap 

DGASPC 
Mehedinți 

Drobeta Turnu 
Severin 

- 2014-2020 Înființare și dotare 

14 Centru de recuperare a 
copilului abuzat 

DGASPC 
Mehedinți 

Drobeta Turnu 
Severin 

- 2014-2020 Înființare și dotare 

15 Centru de îngrijire temporară 
(gen respiro) pentru 
adolescenți 

DGASPC 
Mehedinți 

Drobeta Turnu 
Severin 

- 2014-2020 Înființare și dotare 

16 Modernizare bloc operator și 
ambulatoriu la Spitalul 
Județean de urgență Vâlcea 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Râmnicu 
Vâlcea 

37.840.000 24 luni Modernizare bloc operator și 
ambulatoriu, inclusive dotări 

17 Modernizare și reabilitare 
Spital Obstetrică și Ginecologie 

Consiliul 
Județean 

Râmnicu 
Vâlcea 

8.446.429 24 luni Lucrări de modernizare și reabilitare 
a secțiilor de obstetrică și 
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Rm. Vâlcea Vâlcea neonatalogie 

18 Modernizare și reabilitare 
Spital Drăgoești 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Comuna 
Drăgoeşti 

9.726.191 24 luni Modernizare și reabilitare spital 

19 Extindere ambulatoriu Spital 
Mihăești 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Comuna 
Mihăeşti 

3.938.800 12 luni Lucrări de modernizare și reabilitare 

20 Dezvoltare centru tip Respiro 
Horezu 

Consiliul Local 
Horezu 

Oraşul Horezu 3.583.332 24 luni Extindere și dotare centru 

21 Dotarea ISU, Serviciului de 
Ambulanță Județean, SVSU cu 
echipamente și utilaje specifice 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Judeţul Vâlcea 32.250.000 24 luni Dotarea cu echipamente și utilaje 
specifice 

22 Centre de tratament, 
dezintoxicare și reabilitare pe 
lângă unitățile spitalicești 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Judeţul Vâlcea 43.000.000 18 luni Creare și dotare centre dezintoxicare 
și reabilitare 

23 Centre medico-sociale 
(construire, modernizare, 
dotare) 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Judeţul Vâlcea 43.000.000 18 luni Creare și dotare centre/îngrijirea 
persoanelor vârstnice 

24 Extindere și modernizare spațiu 
de cazare și asistență social 
pentru bătrâni comuna 
Ștefănești, județ Vâlcea 

CL Ștefănești Comuna 
Ştefăneşti, 
judeţ Vâlcea 

2.150.000 24 luni Extindere și modernizare spațiu de 
cazare și asistență socială pentru 
bătrâni 

25 Reabilitare, modernizare și 
dotarea localurilor de 
învățământ corpul B și corpul C 
din cadrul Grupului Școlar C-tin 
Brâncoveanu 

CL Horezu Judeţul Vâlcea 8.600.000 18 luni Reabilitare, modernizare și dotare 
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Domeniu: Dezvoltarea infrastructurii de transport regional și local 
 

26 Reabilitare și modernizare DJ 
607C DN 6 – Ilovița-Bahna-
Cireșu-Podeni-Malarisca-
Balta (DJ670), L=37.236 km 
 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 

Iloviţa-Bahna-
Cireşu-Podeni-
Malarisca-Balta 

37.236.000 2014-2020 Modernizare și consolidare 

27 Reabilitare și modernizare DJ 
671 E tr. Ciovarnasani 
(DN67)-Sisesti-Ilovat-
Dilbocita-Firizu-Nadanova, 
L=28.642 km 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 

Ciovarnasani 
(DN67)-Sisesti-
Ilovat-Dilbocita-
Firizu-
Nadanova, 

28.642.000 2014-2020 Modernizare și consolidare 

28 Reabilitare și modernizare 
DJ607A DN6 (Dr. Tn. 
Severin)- Cerneti-Valea 
Copcii-Husnicioara-Prunișor, 
L=27.750 km 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 

Cerneti-Valea 
Copcii-
Husnicioara-
Prunișor 

27.750.000 2014-2020 Modernizare și consolidare 

29 Reabilitare și modernizare DJ 
561A limita Județ Dolj – 
Oprișor-Balacița-Bâcleș-
Tâmna (DN6), L=47.012 km 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 

limita Județ Dolj 
– Oprișor-
Balacița-Bâcleș-
Tâmna (DN6) 

47.012.000 2014-2020 Modernizare 

30 DJ606B tr. Limita județului 
Dolj-Corzu-Podu Grosu-
Stignița, L=18.000 km 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 

Limita județului 
Dolj-Corzu-Podu 
Grosu-Stignița 

18.000.000 2014-202 Modernizare 

31 DJ606D tr. Greci-Colareț-
Plopi, L=12.000 km 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 

Greci-Colareț-
Plopi 

9.600.000 2014-2020 Reabilitare 

32 DJ563A Vlădaia-Almăjel-Podu Consiliul Vlădaia-Almăjel- 19.700.000 2014-2020 Modernizare 
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Grosu, L=19.700 km Județean 
Mehedinți 

Podu Grosu 

33 DJ562 tr.limita județ Dolj-
Gemeni-Dîrvari-Obîrșia de 
Câmp-DN 56A, L=16.100 km 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 

tr.limita județ 
Dolj-Gemeni-
Dîrvari-Obîrșia 
de Câmp-DN 
56A 
 

16.100.000 2014-2020 Modernizare 

34 DJ562A tr. Gruia (DN 56C)-
Pătulele-Vînjuleț-Rogova 
(DN56A), L=25.700 KM 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 

tr. Gruia (DN 
56C)-Pătulele-
Vînjuleț-Rogova 
(DN56A) 

20.560.000 2014-2020 Reabilitare 

35 DJ566 Burila Mare (DN 56B) -
Țigănaș-Baraj-Gogoșu 
(DJ606), L=14.443 km 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 

Burila Mare (DN 
56B) -Țigănaș-
Baraj-Gogoșu 
(DJ606) 

11.554.400 2014-2020 Reabilitare 

36 DJ565 tr. Jiana Mare (DJ606)-
Mileni-Burila Mare (DN56B), 
L=9132 km 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 

tr. Jiana Mare 
(DJ606)-Mileni-
Burila Mare 
(DN56B) 

9.132.000 2014-2020 Modernizare 

37 DJ562 tr. DN 56B-Devesel-
Scăpău-DN56A, L=12833 km 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 

tr. DN 56B-
Devesel-Scăpău-
DN56A 

10.266.400 2014-2020 Reabilitare  

38 Modernizarea și dezvoltarea 
Aerodromului Drobeta Turnu 
Severin 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 
Operator 
privat 

Drobeta Turnu 
Severin 

- 2014-2020 Modernizare și dezvoltare 
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39 Reabilitare și modernizare DJ 
643 km 0+000-51+400, Bobu-
Voineasa-Balș-Ianucu Jianu- 
limita județul Vâlcea, județul 
Olt 

Consiliul 
Județean Olt 

Originea în DN 
64, localitatea 
Fălcoiu, până la 
ieşirea din jud. 
Olt, Dobriceni-
Iancu Jianu 

89.939.297 2014-2017 DJ reabilitat L=42390km 
DJ modernizat L=8,4 km 
Podețe tubular diam.800-170 buc 
Podețe tubular diam.600- 1870 buc 
Șanțuri permeate – 40.000 ml 
Drumuri laterale – 170 buc 
Parcări oprite – 7 buc 
Zid sprijin – 380 ml 
Trotuare – 52.700 ml 
Pod L=16.0 ml 
Pod L=382 ml 

40 Reabilitare și modernizare 
Drum județean DJ 641 
Caracal, limita județului Olt 

Consiliul 
Județean Olt 

Caracal, Cezieni, 
Bondrea, 
legătura 
judeţului Dolj 

18.734.541,97  2014-2016 Lucrări conform SF – sectorul km 
1+300 – km10+045 cu o 
îmbrăcăminte asfaltică în 2 straturi, 
după repararea prin plombarea a 
gropilor și tratarea corespunzătoare 
a burdușirilor: modernizarea 
sectorului km 10+045-km 15+000 
printr-un sistem rutier din mixturi 
asfaltice în 2 straturi pe o fundație de 
balast și balast stabilizat.  
DJ modernizat – 8695 km 
DJ reabilitat – 4955 km 

41 Reabilitare și modernizare DJ 
546 limita județul Teleorman 
–Verguleasa - lim. județ 
Vâlcea 

Consiliul 
Județean Olt 

Verguleasa, 
judeţ Olt 

113.360.000 2014-2017 Modernizare și reabilitare drum 
județean pe o lungime de 87.200 km 

42 Reabilitare și modernizare DJ Consiliul Ciureşti-Poganu, 71.939.400 2015-2018 Modernizare și reabilitare drum 
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703 C Ciurești-Pogaru, limita 
jud. Vâlcea 

Județean Olt judeţ Olt județean pe o lungime de 55338 km 

43 Reabilitare și modernizare 
DJ542 Caracal, limita județ 
Dolj 
 

Consiliul 
Județean Olt 

Caracal, judeţ 
Olt 

20.800.000 2015-2018 Modernizare și reabilitare drum 
județean pe o lungime de 16 km 

44 Reabilitare și modernizare DJ 
643C, Găvănești-limita, județ 
Vâlcea 
 

Consiliul 
Județean Olt 

Găvăneşti, judeţ 
Olt 

17.286.100 2015-2018 Reabilitare și modernizare drum 
județean pe o lungime de 13297 km 

45 Reabilitare și modernizare DJ 
644A Morunglav – limita 
județ Vâlcea 

Consiliul 
Județean Olt 

Morunglav, 
judeţ Olt 

5.655.000 2015-2018 Modernizare și reabilitare drum 
județean pe o lungime de 4350 km 

46 Reabilitare și modernizare 
DJ703 limita județ Argeș, 
limita județ Teleorman 

Consiliul 
Județean Olt 

Limita judeţ 
Argeş, limita 
judeţ Teleorman 

89.291.800 2014-2017 Modernizare și reabilitare drum 
județean pe o lungime de 68.686 km 

47 Reabilitare și modernizare DJ 
642, Dobrosloveni, limita jud. 
Teleorman 
 

Consiliul 
Județean Olt 

Dobrosloveni, 
limita 
Teleorman 

78.000.000 2015-2018 Modernizare și reabilitare drum 
județean pe o lungime de 60 km 

48 Reabilitare și modernizare DJ 
546A Brebeni-Drăgășani 

Consiliul 
Județean Olt 

Brebeni-
Drăgăneşti, jud. 
Olt 

78.260.000 2015-2018 Modernizare și reabilitare drum 
județean pe o lungime de 60.200 km 

49 Reabilitare și modernizare DJ 
665 limita județ Gorj – 
marița-Izvorul Rece-
Vaideeni-Horezu, km 
53+650-69+169, jud. Vâlcea 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Comuna 
Vaideeni 

52.067.096 37 luni Lucrări de reabilitare și modernizare 
drum, lucrări pentru scurgerea 
apelor, realizare șanțuri și rigole 
betonate, reabilitare poduri și 
podețe etc. 
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50 Reabilitare și modernizare 
DJ677 Mădulari-Șușani-limita 
județ Olt, km000-23+850, 
jud. Vâlcea 
 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Comunele 
Mădulari şi 
Şuşani 

57.127.546 37 luni Lucrări de reabilitare și modernizare 
drum, lucrări pentru scurgerea 
apelor, realizare șanțuri și rigole 
betonate, reabilitare poduri și 
podețe etc. 

51 Reabilitare și modernizare 
DJ703-Berislăvești-Releu 
Cozia, km 0+000 – 20+500, 
județ Vâlcea 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Comuna 
Berislăveşti 

49.120.568 37 luni Lucrări de reabilitare și modernizare 
drum, lucrări pentru scurgerea 
apelor, realizare șanțuri și rigole 
betonate, reabilitare poduri și 
podețe etc. 

52 Reabilitare și modernizare DJ 
643 limita județului Olt-
Laloșu-Făurești-Găinești, km 
52+400-78+490, județul 
Vâlcea 
 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Comunele 
Laloşu şi 
Făureşti 

70.011.465 37 luni Lucrări de reabilitare și modernizare 
drum, lucrări pentru scurgerea 
apelor, realizare șanțuri și rigole 
betonate, reabilitare poduri și 
podețe etc. 

53 Reabilitare și modernizare 
DJ703G Jiblea-Sărătrucel-
Berislăvești-limita județului 
ArgeȘ, km 0+000-13+600, 
județ Vâlcea 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Comunele 
Berislăveşti şi 
Sălătrucel 

33.662.892 37 luni Lucrări de reabilitare și modernizare 
drum, lucrări pentru scurgerea 
apelor, realizare șanțuri și rigole 
betonate, reabilitare poduri și 
podețe etc. 
 
 

 
Domeniu: Dezvoltarea și promovarea turismului 

 
 

54 Dezvoltarea Consiliul Oraşul Băile 27.648.608 24 luni Realizare/modernizare centru de 
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infrastructurii balneare și 
de agrement în stațiunea 
Băile Olănești 

Județean 
Vâlcea 
CL Băile 
Olănești 

Olăneşti informare turistică, bază de 
tratament, trasee de cură, centru 
multifuncțional și parcare 

55 Realizarea de pârtii de 
schii 

CL Horezu Horezu, judeţ 
Vâlcea 

25.800.000 36 luni Realizarea de pârtii de schi, 
construirea de instalații de transport 
pe cablu pentru persoane, instalarea 
de echipamente pentru producerea 
zăpezii artificiale, instalarea 
echipamentelor pentru iluminatul 
nocturn al pârtiilor de schi, dotarea 
cu echipamente pentru întreținerea 
pârtiilor de schi 

56 Dezvoltarea 
infrastructurii de 
agreement în zona 
turistică Malaia, județ 
Vâlcea 

CL Malaia Comuna Malaia, 
judeţ Vâlcea 

25.800.000 36 luni Realizarea de pârtii de schi, 
construirea de instalații de transport 
pe cablu pentru persoane, instalarea 
de echipamente pentru producerea 
zăpezii artificiale, instalarea 
echipamentelor pentru iluminatul 
nocturn al pârtiilor de schi, dotarea 
cu echipamente pentru întreținerea 
pârtiilor de schi 

57 Valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural 
vâlcean de interes 
național și mondial 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 
CL Horezu 
CL Nicolae 
Bălcescu 

Oraşul Horezu 
Comunele: Nicolae 
Bălcescu, Costeşti 

20.412.620 24 luni Reabilitarea Conacului Nicolae 
Bălcescu, amenajarea căilor de acces 
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CL Costești 

58 Reabilitare, modernizare 
și dotare Casa de Cultură 
Constantin Brâncoveanu, 
oraș Horezu, jud. Vâlcea 

CL Horezu Oraşul Horezu, 
judeţ Vâlcea 

3.071.429 18 luni Reabilitare, modernizare, dotare 

59 Renovarea și conservarea 
monumentelor istorice 
din com. Grădiștea, jud. 
Vâlcea 

CL Grădiștea Comuna Grădiştea, 
judeţ Vâlcea 

1.753.376 18 luni Renovarea și conservarea 
monumentelor istorice 

60 Valorificarea 
patrimoniului natural, 
istoric și cultural în scopul 
atragerii turiștilor 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Judeţul Vâlcea 
Horezu, Băile 
Olăneşti, 
Călimăneşti, Băile 
Govora, Ocnele 
Mari, Voineasa, 
Vaideeni 

10.750.000 12 luni Promovarea patrimoniului natural, 
istoric și cultural 

61 Crearea, dezvoltarea, 
modernizarea 
infrastructurii de turism 
pentru valorificarea 
resurselor natural din 
zona orașului Horezu, 
jud. Vâlcea 

CL Horezu Oraşul Horezu, 
judeţ Vâlcea 

21.500.000 24 luni Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism 

62 Amenajarea și integrarea 
turistică a Vârfului 
Turtudan 

CL Brezoi Oraşul Brezoi, 
judeţ Vâlcea 

9.138.962 12 luni Amenajare trasee turistice 

63 Modernizarea 
infrastructurii turistice a 

CL Băile 
Govora 

Oraşul Băile 
Govora 

8.702.383 30 luni Modernizare infrastructură 
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stațiunii balneo-
climaterice Băile Govora, 
jud. Vâlcea 

64 Construirea de platforme 
și facilități cu destinații 
de heliport sau micro-
aeroport pentru 
accesibilitatea în zonele 
turistice 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 
CL Călimănești 
CL Băile 
Olănești 
CL Băile 
Govora 

Călimăneşti, Băile 
Govora sau alte 
locaţii agreate 

430.000.000 24 luni Heliport/micro-aeroport 

65 Realizarea unei rețele de 
preluare, prelucrare și 
valorificare a produselor 
agro-zootehnice din 
județul Vâlcea 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Judeţul Vâlcea  51.600.000 18 luni Realizarea unei rețele de preluare, 
prelucrare și valorificare a produselor 
agro-zootehnice 

66 Restaurarea, 
consolidarea, protejarea 
şi conservarea 
monumentelor istorice 
ce aparţin patrimoniului 
municipiului Caracal, din 
zona str. Iancu Jianu, 
Plevnei, Cuza Vodă, Bicaz, 
Andrei Mureşan, din 
municipiul Caracal, judeţ 
Olt 

Consiliul Local 
Caracal 

Oraşul Caracal, 
judeţ Olt 

10.000.000 2015-2017 Restaurare şi reabilitare clădiri de 
patrimoniu 

67 Consolidare, reabilitare şi Consiliul Drobeta Turnu 4.314.237 2014-2020 Promovarea patrimoniului cultural 
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restaurare Muzeul de 
Artă – Drobeta Turnu 
Severin 

Judeţean 
Mehedinţi 

Severin naţional al regiunii Oltenia 

68 Crearea unui centru de 
afaceri prin refacerea 
clădirii din Bld Carol 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Drobeta Turnu 
Severin 

- 2014-2020 Reabilitare şi dotare 

69 Complex Hotelier Balnear 
Bala 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 
Consiliul Local 
Bala 

Comuna Bala, judeţ 
Mehedinţi 

- 2014-2020 Valorificarea resurselor naturale 

70 Crearea unui complex 
turistic pe insula Şimian 
în jurul cetăţii Ada-Kaleh 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 
 

Insula Şimian 428.000.000 2014-2020 Crearea unui complex turistic pe 
insula Simian în jurul cetăţii Ada-
Kaleh 

71 Sat de vacanţă şi centru 
vizitatori Valea 
Topolniţei, Valea 
Cosustei, Izverna 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 
 

Izvorul Barzii 
Sisesti 
Ilovat 
Izverna 

- 2014-2020 Valorificarea resurselor naturale 

72 Reabilitarea unor peşteri 
şi introducerea lor în 
circuitul turistic 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

Dubova 
Ponoarele 
Cireşu 

- 2014-2020 Valorificarea resurselor naturale 

73 Amenajarea teritoriului 
riveran fluviului Dunărea 
pentru valorificarea 
potenţialului touristic şi 
reabilitarea factorilor de 
mediu 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 
 

Localităţile de la 
malul Dunării 

- 2014-2020 Valorificarea resurselor naturale 
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74 Valorificarea 
potenţialului turistic al 
zonei Ponoarele 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 

ComunaPonoarele, 
judeţ Mahedinţi 

- 2014-2020 Valorificarea resurselor naturale 

75 Vinurile Mehedinţene Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 
 

Judeţul Mehedinţi - 2014-2020 Valorificarea şi promovarea regiunii 
viticole din Mehedinţi 

76 Traseul Cicloturistic al 
Dunării 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 
 

Judeţul Mehedinţi - 2014-2020 Înfiinţarea în judeţ a unor ciclotrasee 
cu un caracter cât mai pitoresc şi 
trafic motorizat redus, fiind de 2 
tipuri: de şosea şi de munte, cu patru 
niveluri de dificultate lejer, mediu, 
dificil, expert. 

77 Valorificarea 
potenţialului touristic al 
Cazanelor Dunării 
 
 
 

Consiliul 
Judeţean 
Mehedinţi 
 

Svinita 
Dubova 
Eselnita 
 
 
 

- 2014-2020 Valorificarea resurselor naturale 

 
Domeniu: Sprijinirea  mediului de afaceri regional și local 

 
 

78 Centrul Regional de 
Afaceri Dunărene – Gura 
Văii 
 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 

Drobeta Turnu 
Severin 

7.263.858 2014-2020 Reabilitare și dotare  

79 Înființarea unei Piețe de Consiliul Judeţul Mehedinţi - 2014-2020 Realizarea unei piețe de Gross și a 
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Gross și a unor centre de 
prelucrare și sortare a 
produselor agricole 
 

Județean 
Mehedinți 

unor centre de prelucrare și sortare 
pentru produsele agricole 

80 Piață de gross Corabia, 
județ Olt 

Consiliul 
Județean Olt 
Partener 
Consiliul Local 
Corabia 

Corabia, Judeţ Olt 12.900.000 2014-2016 Creare infrastructură piață (hală, 
standuri, spații administrative, 
grupuri sanitare, spațiu depozitare, 
platforma de depozitare deșeuri 
alimentare și nealimentare, locuri de 
parcare, locuri de așteptare TIR, 
decantor ape pluviale și separator 
grăsimi, spații verzi, iluminat 
platformă) 

81 Modernizarea serviciilor 
și reintegrarea în circuitul 
economic tradițional a 
halelor din Târgul de 
Săptămână 

Consiliul Local 
Caracal 

Oraş Caracal, judeţ 
Olt 

5.000.000 2015-2016 Reabilitare și modernizare hale – 
rețele de utilități (apă, canal, gaze) 

 
 

Domeniu: Dezvoltarea centrelor urbane 
 

82 Reabilitarea 
infrastructurii publice 
urbane în orașul Corabia 

Consiliul Local 
Corabia 

Oraș Corabia, județ 
Olt 

43.700.000 2014-218 Reabilitare străzi urbane, spații verzi, 
mobilier urban, sistem supraveghere 
video 
Rezultate: dezvoltare urbană 
sustenabilă a orașului Corabia 

83 Fluidizarea traficului auto Consiliul Local POR, Axa  1 35.000.000 2015-2017 Achiziționare de echipamente pentru 
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și pietonal în puncte de 
maximă circulație din 
municipiul Caracal 

Caracal managementul traficului 

84 Creșterea capacității de 
transport prin 
modernizarea străzilor 
riverane axelor principale 
NS-EV de traversare a 
municipiului Caracal, jud. 
Olt 

Consiliul Local 
Caracal 

POR, Axa 1 20.000.000 2015-2018 Reabilitare și modernizare străzi 

85 Protejarea mediului, a 
vieții economice, sociale 
printr-un iluminat public 
eficient și spații verzi 

Consiliul Local 
Caracal 

POR, Axa 1 35.000.000 2015-2018 Modernizarea iluminatului public 

86 Achiziționarea și 
instalarea de 
echipamente pentru 
prevenirea actelor 
antisocial în municipiul 
Caracal 
 

Consiliul Local 
Caracal 

POR, Axa 1 1.000.000 2015-2016 Achiziționare echipamente pentru 
monitorizarea urbană 

87 Dezvoltarea centrelor 
urbane 

Consiliul 
Județean 
Vâlcea 

Oraşele din judeţul 
Vâlcea, altele decât 
municipiile 

430.000.000 24 luni Reabilitare infrastructură urbană și 
îmbunătățirea serviciilor urbane 

 
Alte domenii de interes pentru regiune 

 

88 Modernizarea Serviciului Consiliul Drobeta Turnu 2.140.000 2014-2020 Furnizarea de servicii electronice 
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Electronic Județean prin 
furnizarea de servicii 
interactive noi către 
cetățeni, instituții și 
mediul de afaceri 
folosind mijloace 
moderne IT 

Județean 
Mehedinți 

Severin interactive noi către cetățeni, 
instituții și mediul de afaceri folosind 
mijloace moderne IT 

89 Reabilitare și dotare 
multifuncțională a 
imobilului Grecescu în 
vederea amenajării 
bibliotecii județene 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 
Biblioteca 
Județeană 

Drobeta Turnu 
Severin 

181.150.000 2014-2020 Reabilitarea şi dotarea clădirii din str. 
Grecescu 

90 Creare bibliotecă digitală 
şi promovarea 
avantajelor e-learning în 
rândul populaţiei în 
domenii de actualitate 

Consiliul 
Județean 
Mehedinți 
Biblioteca 
Județeană 

Judeţul Mehedinţi - 2014-2020 Creare bază de date material 
educative/reţea interactivă unde pot 
fi dezvoltare discuţii-creare 
instrumente evaluare a asimilării de 
cunoştinţe 

91 Grup de cogenerare 
energie pe biomasă de 
19,5 MW termic şi 
4,5MW electric 

Consiliul 
Judeţean 
Vâlcea 

Râmnicu Vâlcea 24.000.000 36 luni Realizare centrală termică pe 
biomasă 

92 Montarea unui grup 
hidroenergetic de mică 
putere  

Consiliul 
Judeţean 
Vâlcea 

Comuna Vlădeşti, 
Păuşeşti-Măglaşi 

29.320.410 24 luni Reabilitare conductă de aducţiune, 
construire microhidrocentrală de 
0,75Mw 
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Glosar de termeni 
 

A 
 

Absorbție (capacitatea de absorbție)  Capacitatea unei țări sau organizații de a folisi 
eficient asistența financiară primită. Gradul de 
absorbție a fondurilor disponibile prin Programul 
operațional Regional este dat de capacitatea 
organizațiilor eligibile (care pot solicita finanțare) 
de a elabora și de a implementa proiecte viabile, 
de bună calitate. 

Acquis În legislația europeană, termenul acquis se referă 
la întregul corp de legi al Uniunii Europene, 
acumulat până în prezent. Aceasta cuprinde: 
conținutul, principiile și obiectivele politice ale 
Tratatelor; legislația adoptată în procesul de 
aplicare a tratatelor și jurisprudența Curții de 
Justiție; declarațiile și rezoluțiile adoptate de 
Uniune; acțiuni comune, poziții comune, convenții 
semnate, rezoluții, declarații și acte adoptate în 
cadrul Politicii Externe și de Securitate Comună și a 
cooperării din domeniul Justiției și Afacerilor 
Interne; acordurile internaționale la care 
Comunitatea Europeană este parte și cele 
încheiate între statele membre asupra unui 
domeniu de activitate al Uniunii. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
(ADR) 

Organism neguvernamental, non-profit, de 
utilitate publică, cu personalitate juridică, ce 
funcționează în domeniul dezvoltării regionale. În 
România există opt agenții de acest fel care 
funcționează în cele opt regiuni de dezvoltare, în 
condițiile Legii nr. 315/2004 și ale statutului de 
organizare și funcționare, aprobat de Consiliile 
pentru Dezvoltare Regională. 

Ajutor de stat Orice ajutor acordat de un stat membru din 
fonduri comunitare sau din resurse ale statului, 
indiferent de forma în care este acordat, care 
distorsionează sau amenință să distorsioneze 
concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi 
sau producția anumitor bunuri, în măsura în care 
este afectat comerțul între statele membre (Art. 
87 alin.1 din tratatul UE). Respectarea regulilor de 
ajutor de  stat este esențială în implementarea 
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programelor operaționale.  

 
 
Asistență tehnică 

 
 
Reprezintă sprijinul acordat Autorităților de 
Management, Organismelor Intermediare și 
beneficiarilor, în vederea creșterii nivelului de 
expertiză, respectiv competență instituțională și 
constă în finanțarea activităților de pregătire, 
management, monitorizare, evaluare, informare și 
control, precum și a activităților care urmăresc 
întărirea capacității administrative privind 
implementarea Fondurilor Structurale.  

Asociații de dezvoltare 
intercomunitară 

Structuri de cooperare cu personalitate juridică, de 
drept privat, înființate conform Legii 215/2001, cu 
modificările și completările ulterioare, de unitățile 
administrativ-teritoriale pentru realizarea în 
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes 
zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor 
servicii publice. 

Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale (ACIS) 

Structură de management responsabilă cu 
coordonarea Instrumentelor Structurale. În 
România, această structură funcționează în cadrul 
Ministerului Economiei și Finanțelor. 

Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Regional 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței  are 
responsabilitatea managementului, gestionării și 
implementării asistenței financiare din 
instrumentele structurale ale Uniunii Europene 
pentru programul Operațional Regional în cadrul 
perioadei de programare 2007-2013, în 
conformitate cu prevederile HG nr. 497/2004 
privind stabilirea cadrului instituțional pentru 
coordonarea, implementarea și gestionarea 
instrumentelor structurale și ale HG nr. 361/2007 
privind organizarea și funcționarea MDRT. Rolul și 
atribuțiile Autorității de Management sunt 
prevăzute în Regulamentul CE nr. 1083/2006 care 
stabilește prevederile generale privind Fondul 
European pentru Dezvoltare Regională, Fondul 
Social European și Fondul de Coeziune. 

Avans Suma transferată de către beneficiar unui 
contractor, în baza documentelor justificative, 
conform legii, în cadrul unui proiect finanțat prin 
Programul Operațional Regional. 

Axă prioritară Una dintre prioritățile strategice dintr-un program 
operațional; cuprinde un grup de operațiuni legate 
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între ele și având obiective specifice măsurabile. 
(Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006). 
 
 
 
 

B 
 

Beneficiar Organismul, autoritatea, instituția sau societatea 
comercială din sectorul public ori privat, unitatea 
administrativ-teritorială, organismele prestatoare 
de servicii publice și de utilitate publică de interes 
local sau județean, responsabile pentru inițierea 
ori inițierea și implementarea proiectelor aprobate 
spre finanțare în cadrul programelor operaționale. 

 
C 
 

Cadrul Național Strategic de Referință Document aprobat de Comisia Europeană și 
negociat în prealabil cu România, ca stat membru, 
în urma evaluării Planului Național de Dezvoltare. 
CNSR conține contribuția din instrumentele 
structurale și celelalte resurse financiare pentru 
realizarea priorităților și măsurilor conținute în 
Planul Național de Dezvoltare. Prevederile acestui 
document se implementează prin intermediul 
programelor operaționale.  

Cheltuieli eligibile Cheltuieli realizate de către un beneficiar, aferente 
proiectelor finanțate în cadrul programelor 
operaționale, care pot fi finanțate atât din 
instrumente structurale, cât și din bugetul de stat 
și/sau din contribuția proprie a beneficiarului 
(Ordonanța nr. 29/2006, art.1 alin.(2), lit. m) 

Co-finanțare publică Sumele alocate din fondurile publice pentru 
finanțarea cheltuielilor eligibile aferente 
proiectelor finanțate în cadrul Programului 
Operațional Regional 

Co-finanțare privată Orice contribuție la finanțarea cheltuielilor 
eligibile, alta decât din fonduri publice, aferentă 
proiectelor finanțate în cadrul programelor 
operaționale. 

Comitet de Monitorizare Organism care asigură coordonarea utilizării 
instrumentelor structurale în cadrul fiecărui 
program operațional, precum și urmărirea 
eficacității și calității implementării asistenței 
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comunitare, modul de utilizare și impactul 
acesteia. 

Complementaritate Calitatea unui program sau a unei operațiuni de a 
contribui și la realizarea obiectivelor altor 
programe de dezvoltare, fără a se suprapune cu 
acestea. 
 
 

Contract de finanțare Act juridic încheiat între Autoritatea de 
Management/Organismul Intermediar, prin care se 
confirmă finanțarea proiectului propus de 
beneficiar  

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Organism regional deliberativ, fără personalitate 
juridică, care este constituit în baza Legii nr. 
151/1998 (ulterior modificată de legea nr. 
315/2004) și funcționează pe principii parteneriale 
la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul 
coordonării activităților de elaborare și 
monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare 
regională. Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
este alcătuit din: 
- Președinții consiliilor județene ale regiunii de 
dezvoltare 
- un reprezentant al consiliilor locale municipale, 
orășenești și comunale fin fiecare județ al regiunii. 

Contribuția națională Totalul sumelor cheltuite pentru implementarea 
Programului Operațional Regional, format din co-
finanțarea publică, cheltuielile conexe și 
cheltuielile neeligibile. 

Criterii de convergență Criteriile de convergență (cunoscute drept criteriile 
de la Maastricht) permit statelor membre ale 
Uniunii Europene să intre în a treia etapă a uniunii 
Economice și Monetare (UME), etapă în care pot 
adopta moneda euro. 

D 
 

De minimis Măsură de ajutor de stat exceptată de la obligația 
notificării. Suma totală a ajutorului “de minimis” 
acordat unei întreprinderi nu va depăși 200 000 
Euro într-o perioadă de trei ani. 

Dezvoltare durabilă Dezvoltare ce răspunde nevoilor actuale, fără a 
compromite nevoile generațiilor viitoare. 
Dezvoltarea durabilă în contextul programului 
operațional implică de obicei investiția în creșterea 
economică pe termen lung, protejând și 
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îmbunătățind în același timp mediul și promovând 
oportunități egale și incluziunea socială. 

Documentul-cadru de implementare a 
POR 

Document programatic național elaborat pe baza 
Programului Operațional Regional care detaliază, 
pe domenii de intervenție, cine sunt beneficiarii 
proiectelor, activitățile eligibile, criteriile de 
eligibilitate și de selecție a proiectelor, mărimea 
alocărilor financiare, sistemul de implementare, 
monitorizare și evaluare. 
 
 
 

E 
 

Eurostat Biroul oficial de statistică al UE. Eurostat furnizează 
informații statistice instituțiilor Uniunii Europene, 
specialiștilor, jurnaliștilor și publicului larg. În 
același timp, Eurostat are misiunea de a coordona 
îmbunătățirea sistemelor statistice din statele 
candidate la aderare și din statele mai puțin 
dezvoltate. 

Evaluare Proces care permite analizarea, în mod 
independent, a beneficiilor unei intervenții 
finanțate din fonduri publice, prin raportarea la 
anumite criterii, precum: impactul programelor 
finanțate, eficiența și eficacitatea lor, relevanța 
continuă pentru nevoile beneficiarilor, așa cum au 
fost acestea identificate în etapa de programare. 
Există mai multe tipuri  de evaluări, în funcție de 
stadiul ciclului de programare: evaluare ex-ante 
are loc în etapa elaborării programelor, evaluare 
intermediară are loc în faza de implementare a 
programelor iar evaluarea ex-post are loc după 
finalizarea implementării programelor.  

F 
 

 

Fondul de Coeziune Instrument structural înființat în 1993, cu scopul 
de a oferi ajutor financiar în domeniile mediu și 
infrastructură celor mai sărace state ale UE (statele 
cu un produs național brut sub 90% din media 
europeană), pentru a reduce decalajele de 
dezvoltare între membrii Uniunii. Fondul de 
Coeziune finanțează până la 85% din cheltuielile 
eligibile ale proiectelor majore care implică 
infrastructura de mediu și transport. În România 
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Fondul de Coeziune finanțează Programul 
Operațional Sectorial pentru Transport și 
Programul Operațional pentru Mediu. 

Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) 

FEADR este un instrument de finanțare a Politicii 
Agricole Comune în perioada 2007-2013. Are ca 
scop dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale 
prin: sprijin acordat restructurării, pentru 
îmbunătățirea competitivității agriculturii și 
silviculturii; sprijin acordat îmbunătățirii condițiilor 
de mediu; îmbunătățirea calității vieții în mediul 
rural și încurajarea diversificării activităților 
economice. În România, FEADR finanțează PNDR 
2007-2013. 

Fondul European pentru Pescuit (FEP) Instrumentul prin care sunt finanțate obiectivele 
politicii Uniunii Europene în domeniul pescuitului. 
În România, FEP acționează pentru realizarea 
obiectivelor Planului Național Strategic pentru 
Pescuit și Acvacultură, asigurând sprijin financiar 
pentru restructurarea și dezvoltarea activităților 
piscicole, dezvoltarea acvaculturii și a prelucrării 
produselor piscicole. 

Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională (FEDR) 

Fondul structural care sprijină regiunile europene 
mai puțin dezvoltare, prin finanțarea de investiții 
în sectorul productiv, în infrastructură, educație, 
sănătate, dezvoltare locală și prin sprijinirea 
întreprinderilor mici și mijlocii. FEDR finanțează 
până la 85% din cheltuielile eligibile care privesc  
dezvoltarea regională din România, prin Programul 
Operațional Regional. În afara acestui program, în 
România, FEDR co-finanțează următoarele 
programe operaționale: Transport, Mediu, 
Competitivitate, Asistență Tehnică, precum și 
programele de cooperare europeană. 

Fondul Social European (FSE) Instrumentul structural al Uniunii Europene care 
finanțează proiecte privind combaterea șomajului, 
stimularea antreprenoriatului, incluziunea socială a 
personalelor dezavantajate, creșterea 
productivității și îmbunătățirea calității muncii și a 
vieții, precum și îmbunătățirea sistemelor de 
educație și formare profesională. În România, două 
programe operaționale sectoriale sunt finanțate 
exclusiv prin acest fond: programul „Dezvoltarea 
Resurselor Umane” și programul „Dezvoltarea 
Capacității Administrative”.  

Fonduri publice Sume alocate din bugetul de stat, bugetul 
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asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, 
bugetul trezorerie statului, bugetele locale, 
bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri 
extrabugetare, bugetul Fondului Proprietății de 
Stat, ajutoare financiare externe acordate 
României sau instituțiilor publice, credite externe 
contractate sau garantate de stat ori de autorități 
ale administrației publice, precum și împrumuturi 
interne contractate de autorități ale administrației 
publice locale. 

Impact Rezultatul pe termen lung al implementării unui 
program operațional sau a unei axe prioritare a 
programului. În mod obișnuit, impactul se exprimă 
în termenii schimbărilor din rata de 
ocupare/șomaj, PIB, valoarea adăugată sau 
productivitatea în economie.  
 
  

I 
 

Indicator Prin definiție, un indicator folosește la măsurarea 
unui obiectiv ce urmează a fi atins, a unei resurse 
ce urmează a fi mobilizată, a unui efect ce va 
trebui obținut, a unui nivel calitativ sau a unei 
variabile contextuale. Un indicator furnizează 
informații cantitative, cu rolul de a ajuta factorii 
implicați în intervențiile publice să comunice, să 
negocieze și să ia decizii. 

Infrastructura socială Se referă la instituții care, prin serviciile la care le 
oferă, răspund unor nevoi sociale ale individului 
(educație, asistență socială etc), spitale, clinici, 
școli, licee, facultăți, grădinițe, azile, cămine pentru 
bătrâni, centre de plasamente pentru copii, centre 
sociale etc. 

Instrumente Structurale Asistență financiară nerambursabilă primită de 
România, în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene, prin intermediul Fondului Euroean de 
dezvoltare Regională,  Fondului Social European și 
Fondului de Coeziune. 

M 

 
Microîntreprindere 

 
Conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea 
înființării și dezvoltării IMM, cu modificările și 
completările ulterioare, microîntreprinderile au 
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până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri 
anuală netă sau dețin active totale de până la 2 
milioane de euro, echivalent în lei. 

Monitorizare Supravegherea și verificarea activităților derulate 
în cadrul unui proiect sau program. Monitorizarea 
proiectelor este realizată atât prin verificarea 
documentației primite de la beneficiar, cât și prin 
vizite la fața locului. Prin acest proces Autoritatea 
de Management constată în ce stadiu se află 
proiectul, cum decurge implementarea sa, dacă 
progresul înregistrat este conform rezultatelor 
previzionate și dacă termenele stabilite sunt 
respectate. 

O 
 

Obiectiv Declarație explicită a efectelor urmărite printr-un 
proiect. Obiectivele unui proiect trebuie să fie 
specifice, măsurabile, realizabile, relevante și 
integrate într-un interval de timp. În caz contrar, 
nu poate fi verificată atingerea acestor obiective. 
Fiecare obiectiv trebuie realizat printr-o serie de 
activități. 

Obiectivul Convergență Unul dintre cele trei obiective ale politicii de 
coeziune a UE. Obiectivul Convergență urmărește 
să stimuleze dezvoltarea economică a regiunilor 
rămase în urmă prin: investiții în capital uman și 
fizic care duc la îmbunătățirea condițiilor necesare 
pentru creșterea economică și locurilor de muncă; 
inovare și dezvoltare a societății bazate pe 
cunoaștere; încurajarea adaptabilității la 
schimbările economice și sociale; protecția 
mediului; îmbunătățirea eficienței administrative. 
 

Operațiune Un proiect sau grup de proiecte de același tip 
propus spre finanțare în cadrul programului. 
Operațiunea este implementată de unul sau mai 
mulți beneficiari și urmărește realizarea 
obiectivelor unuia dintre domeniile de intervenție 
ale unei axe prioritare. 
 

P 
 

Parteneri Solicitanții de finanțare POR pot acționa individual 
sau în parteneriat cu alte organizații, pe baza unui 
acord de parteneriat. Partenerii solicitantului 
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participă elaborarea, implementarea și evaluarea 
proiectului, iar costurile asumate de aceștia sunt 
eligibile în același condiții cu cele asumate de 
beneficiarul finanțării nerambursabile. Prin 
urmare, partenerii trebuie să respecte aceleași 
criterii de eligibilitate ca și solicitanții. 

Parteneriatul public-privat Aranjamentele contractuale între entități publice și 
private vizând oferirea unei game largi de servicii, 
de la infrastructură la telecomunicații, apă, sprijin 
financiar, finanțări inovatoare, servicii publice 
generale, educație și cercetare, pe baza unor 
beneficii reciproce.  

Plan de dezvoltare regională Planul de dezvoltare Regională este principalul 
instrument de planificare strategică multianuală a 
unei regiuni de dezvoltare. Planul de dezvoltare 
regională conține profilul economic și social al 
regiunii de dezvoltare, strategia de dezvoltare 
regională și programarea financiară multianuală a 
priorităților și măsurilor de dezvoltare regională, 
luând în considerare toate sursele de finanțare: 
buget de stat, bugete locale, surse private, sprijinul 
financiar al UE, precum și alte fonduri externe 
rambursabile sau nerambursabile.  

Planul Național de Dezvoltare (PND) Documentul de planificare strategică și 
programare financiară multianuală, care are ca 
scop să orienteze și să stimuleze dezvoltarea 
economică și socială a țării pentru atingerea 
economice, sociale și teritoriale. 

Planul Național Strategic/Programul 
Național de Dezvoltare Durabilă 

Planul Național Strategic pentru România este un 
document elaborat în baza Regulamentului 
Consiliului (CE) nr. 1698/2005. Planul Național 
Strategic reprezintă baza pentru elaborarea și 
implementarea Programului Național de 
Dezvoltare Rurală pentru perioada 2007-2013, 
finanțat din Fondul European pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală. 

Poli urbani de creștere Orașe care au legături socio-economice intense cu 
zonele înconjurătoare și care acționează ca centre 
de dezvoltare, având capacitatea de a iradia 
dezvoltare în întreaga regiune. Polii urbani de 
creștere prezintă oportunități economice și de 
angajare pentru oamenii și comunitățile din zonele 
învecinate. 

Politica Agricolă Comună (PAC) Politica Agricolă Comună este o politică prioritară a 
Uniunii Europene, care utilizează aproape 50% din 
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bugetul comunitar.  

Pre-finanțare Sume transferate din bugetul de stat sau din 
instrumente structurale către un beneficiar, cu 
excepția celor din sectorul privat (dacă prin acest 
transfer nu se intră sub incidența prevederilor 
legale cu privire la ajutorul de stat) ori a unei 
organizații neguvernamentale – prin plata directă 
sau prin plată indirectă – pentru lichidarea 
angajamentelor de plată față de un contractor, în 
stadiul inițial de implementare a proiectelor, în 
baza unui contract de finanțare încheiat între 
beneficiar și Autoritatea de Management/ 
Organismul Intermediar responsabil/ responsabilă, 
în vederea asigurării corespunzătoare a 
proiectelor. 

Principiul egalității de șanse Principiu care presupune tratamentul egal al 
persoanelor sau grupurilor, indiferent de sex, 
naționalitate, dizabilități, religie, orientare sexuală. 
Reprezintă una dintre temele orizontale ale 
Programului Operațional Regional – temă care 
trebuie respectată în implementarea tuturor 
proiectelor cu finanțare prin POR. 

Principiul „poluatorul plătește” Principiu al politicii de mediu a Uniunii Europene 
potrivit căruia firmele care produc daune mediului 
trebuie să suporte costurile de compensare în caz 
de poluare. 

Program operațional  Document strategic de programare elaborat de 
Comisia Europeană, prin care este stabilită o 
strategie de dezvoltare sectorială sau regională 
printr-un set de priorități coerente. 

Programul Operațional Regional Program care implementează elemente 
importante ale Strategiei Naționale de Dezvoltare 
Regională a Planului Național de Dezvoltare, 
contribuind, alături de celelalte Programe 
operaționale, la realizarea obiectivului Strategiei 
Naționale de Dezvoltare Regională  a PND și CNSR, 
anume diminuarea disparităților între regiunile de 
dezvoltare ale României.  

Proiect Proiectul reprezintă o serie de lucrări și/sau 
achiziție de bunuri sau servicii menite să ducă la 
realizarea unui scop indivizibil precis de natură 
tehnică, economică sau socială care are obiective 
clar identificate și măsurabile. 

 
R 
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Raport anual de implementare Document elaborat pentru a sprijini 
managementul programelor cu finanțare din 
instrumente structurale, prin monitorizarea 
progresului și evaluarea rezultatelor înregistrate în 
implementarea programelor. Autoritatea de 
Management a programului operațional este 
responsabilă cu elaborarea raportului anual de 
implementare, care este analizat și aprobat de 
către Comitetul de Monitorizare și ulterior 
transmis Comisiei Europene. Acest raport 
reprezintă principala sursă de informații privind 
eficiența implementării și, în general, 
fundamentează decizia autorităților de 
management și a Comisiei Europene de a revizui 
un program.    

Regiuni de dezvoltare Regiunile de dezvoltare sunt unități teritorial-
statistice, alcătuite din 4-7 județe (cu excepția 
Regiunii București-Ilfov), prin asocierea liberă a 
Consiliilor Județene, în baza Legii 151/1998. 
Regiunile de dezvoltare au fost înființate la 
sfârșitul anului 1998. Ele corespuns nivelului NUTS 
II potrivit clasificării Eurostat și reprezintă cadrul 
de colectare a datelor statistice specifice la nivel 
teritorial NUTS II. 

Rezultate Produs tangibil sau intangibil, măsurabil și care 
poate fi verificat, obținut la finalul sau pe parcursul 
derulării unui proiect. Face obiectul aprobării 
finanțatorului. 

S 
 

Strategia de la Lisabona Strategia de la Lisabona, cunoscută și drept 
Agenda Lisabona sau Procesul Lisabona, este un 
plan de acțiune și dezvoltare, adoptat de statele 
membre ale Uniunii în 2000, menit să transforme 
economia europenă, până în 2010, în „Cea mai 
dinamică și competitivă economie din lume, bazată 
pe cunoaștere, capabilă de dezvoltare durabilă, 
oferind locuri de muncă mai multe și mai bune, cu 
o mai mare coeziune socială și care respectă 
mediul” 

Strategia de la Goteborg În 2001, Consiliul European a căzut de acord 
asupra unei strategii a UE pentru dezvoltare 
durabilă, cunoscută drept Strategia de la Goteborg. 
Priorităţile stabilite la Goteborg sunt: schimbările 
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climatice, sistemele de transport, sănătatea 
publică, gestionarea responsabilă a resurselor 
naturale. Strategia de la Goteborg este considerată 
„dimensiunea de mediu” a Strategiei de la 
Lisabona. 

Structuri de sprijinire a afacerilor Structuri clar delimitate care asigură o serie de 
facilităţi (accesul la utilităţi publice etc.) şi-sau 
spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi 
economice de producţie, servicii, având ca scop 
atragerea investiţiilor, astfel încât să permită 
valorificarea potenţialului material şi uman al zonei 
în care sunt amplasate. 

Studiu de fezabilitate Documentaţia tehnico-economică care stabileşte 
principalii indicatori tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii pe baza fundamentărilor 
făcute în studiul de prefezabilitate asupra 
necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi 
cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, 
constructive şi economice ce urmează a fi supuse 
aprobării.  

T 
 

Teme orizontale Temele orizontale (egalitatea de şanse, protecţia 
mediului, eficienţa energetică, societatea 
informaţională) sunt priorităţi agreate la nivelul 
statelor membre ale Uniunii Europene, 
încorporate, sub diferite forme, în toate politicile 
Comunităţilor Europene. Acestea se referă la: 
dezvoltarea durabilă, protecţia şi îmbunătăţirea 
mediului înconjurător, promovarea egalităţii de 
şanse şi non-discriminării, promovarea societăţii 
informaţionale şi a soluţiilor IT, creşterea eficienţei 
energetice. 
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