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Introducere 

Viziunea de dezvoltare a zonelor rurale prezintă de cele mai multe ori agricultura ca fiind 

promotorul de dezvoltare economică durabilă și sustenabilă a respectivului teritoriu. Însă trebuie 

considerat faptul că, în timp ce agricultura continuă să fie o parte importantă a economiei locale 

în unele zone și regiuni, este din ce în ce mai frecventă situația în care "rural" nu mai este sinonim 

cu "agricultură" și "agricultură" nu mai este sinonim cu "rural". 

În acest context, scopul prezentului studiu este de a analiza în mod obiectiv sectorul agricol 

și dezvoltarea rurală la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, urmărindu-se identificarea elementelor 

care condiționează potențialul de dezvoltare a agriculturii și a spațiului rural, evidențierea 

problemelor și disfuncționalităților dar și perspectivele de dezvoltare, modalitatea de creștere a 

performanțelor în domeniul agricol, prioritizarea măsurilor pentru dezvoltarea rurală și a 

agriculturii. 

În consecință, studiul va contribui la fundamentarea procesului de planificare strategică a 

regiunii Sud Vest Oltenia pentru perioada de programare 2014-2020, prin realizarea unei 

radiografii a spațiului rural al regiunii Sud Vest Oltenia, prin analizarea anumitor aspecte cum ar 

fi teritoriul, tipologia așezărilor rurale, accesibilitatea acestora, problemele demografice, 

activitatea economică, gradul de echipare cu infrastructură, dezvoltarea comunitară, 

fragmentarea exploatațiilor agricole, performanța activităților agricole, etc. 

Referitor la metodologia utilizată pentru elaborarea studiului, în vederea obținerii unor 

concluzii și recomandări care să reflecte realitatea din teritoriu, a fost utilizat un mix optim de 

metode și tehnici de analiză, bazat pe utilizarea principiului „triangulării” pentru trei tipuri de 

instrumente metodologice: (a) Metode de colectare a datelor/informațiilor; (b) Metode de analiză 

cantitativă; (c) Instrumente de analiză calitativă. Astfel, rezultatele studiului sunt aferente atât 

cercetării de birou, cât și cercetării pe teren. 

Au fost analizate o serie de documente relevante pentru contextul actual și viitor de 

dezvoltare a agriculturii și mediului rural din regiunea Sud Vest Oltenia, iar analiza cantitativă a 

fost fundamentată în baza unui set vast de informații statistice colectate atât de la nivelul 

instituțiilor județene regionale, cât și naționale. Referitor la informațiile statistice, s-a urmărit 

colectarea acestora la cel mai scăzut nivel de agregare - comună (acolo unde a fost posibil), pentru 

a crește relevanța analizei efectuate în raport cu specificul zonal. În ceea ce privește analiza 

calitativă, aceasta s-a bazat pe rezultatele cercetării pe teren, respectiv interviurile directe cu 

actorii cheie la nivel regional, chestionarele aplicate la nivelul organizațiilor publice și private din 
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mediul rural, precum și pe rezultatele grupurilor de lucru organizate pe parcursul elaborării 

documentului. 

Cele mai importante date colectate cu privire la diverse aspecte analizate în cadrul 

studiului sunt reprezentate prin hărți GIS pentru a crea o percepție vizuală a situației existente la 

nivelul teritoriului. 
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Capitolul 1. Conceptul de rural, dezvoltare rurală și termenii asociați. Procesul de 

dezvoltare rurală la nivel european, naţional, regional şi judeţean. Contextul 

naţional şi internaţional. 

Conceptul de rural 

Conceptul de rural este definit sub diferite forme, neexistând o definiţie acceptată  

unilateral, ceea ce îngreunează foarte mult realizarea de comparaţii între diferite state, chiar şi 

între cele membre ale Uniunii Europene. Cuvântul rural provine din latină:  „rurs”, referindu-se 

la cultură, câmpuri, teritoriu ocupat, locuit, amenajat şi muncit de om. 

La nivelul Uniunii Europene, conceptul de rural a fost dezbătut încă de la sfârşitul anilor 

’50 şi începutul anilor ’60. Mediul rural era asociat numai cu agricultura, prin suportul direct şi 

prin modernizarea acesteia. Următoarea etapă (1973) se concretizează prin identificarea 

dimensiunii rural – urban, precum şi prin dimensiunarea teritorială a sărăciei, întrucât 80% din 

săracii lumii trăiesc în mediul rural. 

Uniunea Europenă a adoptat definiția OCDE a spaţiului rural bazat pe densitatea populaţiei. 

OCDE foloseşte un singur indicator pentru a deosebi aşezările rurale de cele urbane, şi anume 

numărul locuitorilor pe kilometru pătrat. Sunt considerate aşezări rurale acelea în care 

densitatea populaţiei nu depăşeşte 150 de locuitori/km2. Pornind de la această definiţie pot fi 

realizate comparaţii reale între statele membre ale UE. Definiţia OCDE este singura definiţie a 

zonelor rurale recunoscută pe plan internaţional. 

Astfel, Uniunea Europeană, prin Eurostat, utilizează definiţia elaborată de OCDE, realizând 

comparaţii între statele membre în ceea ce priveşte spaţiul rural, dar fiecare ţară membră  îşi 

creează propriul concept al ruralului. În prezent, Eurostat, pe baza definiţiei OECD, a elaborat o 

nouă abordare a spaţiului rural, respectiv „tipologia urban-rural”. În continuare vor fi prezentate 

cele două abordări din prisma Eurostat. 

Folosind metodologia OCDE în clasificarea regiunilor de nivelul NUTS 3, exista posibilitatea 

de a fi create douã tipuri de distorsiuni, care se puteau reflecta în comparaţiile de la nivelul 

Uniunii Europene. Cele două disfuncţionalităţi se referă la variaţiile dintre dimensiunile unităţilor 

administrative de nivelul NUTS 5 sau LAU 21 şi la variaţiile suprafeţelor regiunilor NUTS 3. Pentru 

a remedia aceste probleme, Eurostat elaborează o nouă metodologie. 

                                            
1NUTS 5 (LAU 2) se referă la aşezări, adică nivelul local cu administraţie publică, cuprinzând municipiile, oraşele şi 
comunele, numărul acestora în UE-27 fiind în jur de 121.601, în România 3.181.  
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Metodologia OCDE pentru definirea tipologiei presupune parcurgerea a două etape 

principale: definirea unităților administrative locale rurale şi ponderea populației în clasificarea 

rurală LAU2 conform clasificării regiunilor. Această metodologie clasificã regiunile cu o densitate 

a populației sub 150 locuitori/ km2, drept regiuni rurale. Având în vedere caracterul eterogen al 

dimensiunilor zonelor LAU 2, unele regiuni sunt incorect clasificate.2 Pornind de la definiţia clasică 

a mediului rural, OCDE raportându-se la valoarea procentului de populație care trăiește în unități 

locale rurale, va clasifica aceste teritorii, conform nivelului regional (NUTS 3), astfel: 

– regiuni predominant rurale sunt cele în care peste 50% dintre locuitori trăiesc în comune 

(cu mai puţin de 150 locuitori pe km2); 

– regiuni rurale sau intermediare sunt cele în care 15% până la 50% dintre locuitori trăiesc 

în comune (cu mai puţin de 150 locuitori pe km2); 

– regiuni predominant urbane sunt cele în care sub 15% dintre locuitori trăiesc în comune 

(cu mai puţin de 150 locuitori pe km2). 

Această clasificare teritorială poate fi dezvoltată prin alăturarea celor 3 tipologii de regiuni 

a unei noi variabile, respectiv existenţa unui centru urban de o anumită dimensiune în interiorul 

acestor regiuni. Regiunile cu un centru urban cu peste 500.000 de locuitori sunt de obicei 

caracterizate ca fiind predominant urbane. Cu un centru urban de peste 200.000 de locuitori, 

devine rezonabilă clasificarea regiunii, cel puţin în categoria intermediară (OCDE, 1994). 

Aplicând această definiţie la populaţia UE-27, aproximativ 60% din populaţie trăieşte în 

regiuni predominant rurale, care acoperă peste 90% din teritoriu. Această concluzie poate fi 

observată în Figura nr. 1. 

                                            
2 Sunt sate mici, care au o populaţie foarte mică, dar o densitate a acesteia suficient de mare și, prin urmare, vor fi 
clasificate ca sate urbane. De asemenea, sunt orașe sau localități din LAU2 foarte mari, ce pot fi clasificate ca mediul 
rural întrucât au o densitate scăzută a populației, chiar și atunci când orașul este destul de mare și marea majoritate a 
populației a LAU2 trăiește în acel oraș. 
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Figura nr.  1 - Tipologia originală urban-rural din perspectiva OCDE, aplicată la 

regiunile NUTS 3 

 
Sursa: EUROSTAT, 2013 

În prezent, se discută despre o nouă tipologie, numită tipologia urban-rural, care se 

bazează pe o abordare simplă prin prisma identificării populației din zonele urbane: un prag 

referitor la densitatea populației (300 locuitori pe km2), aplicat la „celulele de rețea” de 1 km2 şi 

un prag de dimensiune minimă (5.000 locuitori), aplicat la „celulele de rețea” grupate peste pragul 
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de densitate.3 Astfel, populația care trăiește în zonele rurale este populația care trăiește în afara 

zonelor urbane. 

Aplicarea acestei noi abordări conduce la declarații foarte contradictorii întrucât 80% din 

populația UE-28 trăiește în regiuni urbane și, în același timp, 55% trăiește în regiuni rurale. Această 

anomalie apare ca urmare a includerii regiunilor intermediare în ambele categorii. 

Această nouă tipologie clasifică teritoriile de tip NUTS 3 pe baza ponderii populației în 

celulele de reţea din mediul rural. Astfel, se pot menţiona: 

– regiuni predominant rurale cele în care peste 50% dintre locuitori trăiesc în celulele de 

reţea rurale; 

– regiuni intermediar cele în care 20% până la 50% dintre locuitori trăiesc în celulele de 

reţea rurale; 

– regiuni predominant urbane cele în care sub 20% dintre locuitori trăiesc în celulele de 

reţea rurale. 

 

                                            
3 se creează grupuri de celulele de rețea din mediul urban, cu o densitate a populației de cel puțin 300 de locuitori pe 
km2 și o populație de cel puțin 5.000 locuitori. Toate celulele din afara acestor grupuri urbane sunt considerate ca fiind 
din mediul rural. 
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Figura nr.  2 - Noua tipologie urban–rural, aplicată la regiunile NUTS 3 

 

Sursa: EUROSTAT, 2013 

Dacă analizăm cele două hărţi elaborate de către Eurostat se pot observa diferenţe destul 

de mari în încadrarea teritoriului în regiuni predominant rurale, predominant urbane şi 

intermediare. Chiar teritoriul României suportă modificări întrucât mult mai multe judeţe se află, 

conform noii metodologii, în categoria regiuni intermediare, care poate influenţa încadrarea 

regiunii NUTS 3. 

Conform noii metodologii, mai mult de jumătate din suprafața de teren a UE (51,3% în 

2012) este în regiunile clasificate ca fiind predominant rurale fiind locuite de 112,1 milioane de 

oameni, respectiv 22,3% din populația UE-27. În categoria regiuni intermediare, în 2012, se 
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încadrau 38,7% din teritoriul comunitar si 35,3% din populația UE, în timp ce regiunile predominant 

urbane reprezintă doar 10% din suprafața de teren, dar 42,4% din populaţia UE locuiesc în aceste 

regiuni. 

Dacă la nivelul Uniunii Europene, prin Eurostat, se utilizează cele două metode de abordare 

a spaţiului rural, fiecare stat membru îşi adoptă propria metodologie în ceea ce priveşte definirea 

conceptului de rural, unele folosind totuşi definiţia OCDE. 

În general, administraţia naţională defineşte în mod clar care regiune a unei ţări se 

consideră urbană sau rurală.  

Sunt multe definiţii acceptate de diferite state ale spaţiului rural, în principal prin opoziţie 

cu spaţiul urban ca fiind: o „zonă caracterizată printr-o populare şi densitate relativ slabă şi prin 

preponderenţa activităţii agricole”. Totodată, Recomandarea 1296/1996 a Adunării Parlamentului 

European, transpusă în Carta Europeană a Spaţiului Rural, menţionează că „expresia de spaţiu 

rural are în vedere o zonă interioară, inclusiv satele şi micile oraşe, în care marea parte a 

terenurilor sunt utilizate pentru: 

 agricultură, silvicultură, acvacultură şi pescuit; 

 activităţile economice şi culturale ale locuitorilor acestor zone (artizanat, industrie, 

servicii etc.); 

 amenajările de zone neurbane pentru timpul liber şi distracţii (sau de rezervaţii naturale); 

 alte folosinţe (cu excepţia celor de locuit)”. 

De asemenea, sunt state care definesc spaţiul rural ca un teritoriu unde predomină 

activităţile agricole, iar elementele spaţiului se regăsesc în stare pură (Franţa), ca teritorii care 

se găsesc în exteriorul zonelor cu densitate mare (Germania). 

În România, definiţia spaţiului rural este dată de legile în vigoare, respectiv: Legea nr. 

2/1968 privind organizarea administrativ-teritorială a României şi statutul fiecărei localităţi 

(municipiu, oraş, comună), Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi 

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Planificare Teritorială Naţională. Conform 

legislaţiei naţionale o aşezare se consideră rurală dacă „majoritatea forţei de muncă este 

concentrată în agricultură, silvicultură şi pescuit, oferă un stil de viaţă specific şi durabil pentru 

locuitorii săi”, iar în acest caz „caracteristicile rurale vor fi menţinute prin politici de 

modernizare”. Mediul rural este compus din comune, iar comuna este o unitate administrativ-

teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin interese comune şi tradiţii, şi este compusă 

din una sau mai multe sate.4 În 2012, conform INS, mediul rural din România era compus din 2.861 

de comune, din care 12.957 sate, 470 fiind sate care aparţineau oraşelor şi municipalităţilor. 

În România, la elaborarea Planului Naţional Strategic şi al Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2007-2013, iniţial s-a utilizat definiţia OCDE, fiind incluse în spaţiul rural numai 

                                            
4 Kereke kinga, Pakucs Bernadett and Co - Dezvoltarea rurală. Ocuparea forţei de muncă în mediul rural, studiu elaborate 
prin Programul Cadru 7, 2010 
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localităţile cu o densitate sub 150 locuitori / km2. Ulterior, ca urmare a lipsei anumitor indicatori 

colectaţi de către INS pentru încadrarea teritoriului în această definiţie, s-a hotărât ca pentru 

România să se utilizeze definiţia naţională a spaţiului urban-rural. Această metodologie folosită 

pentru încadrarea spaţiului urban-rural consideră spaţiul rural ca suprafaţa administrativă a 

comunelor existente în România, în conformitate cu Legea 2/1968 privind organizarea 

administrativ-teritorială. “Comuna este unitatea administrativ teritorială ce cuprinde populaţia 

rurală unită prin interese comune şi tradiţii. O comună este formată din unul sau mai multe sate 

după condiţii economice, sociale, culturale, geografice şi demografice. Organizarea comunei 

asigură dezvoltarea economică, administrativă culturală şi socială a localităţilor rurale", în 

conformitate cu articolul 5 al Legii 2/1968. 

Dacă ne raportăm la această definiţie, în România, există 463 de localităţi care au 

caracteristici rurale, numite chiar sate, dar din punct de vedere administrativ, intră în competenţa 

spaţiului urban. Mai apar şi alte anomalii în implementarea acestei definiţii referitor la oraşe cu 

o populaţie de sub 25.000 de locuitori (250 de unităţi administrative) care nu se încadrează în 

indicatorii impuşi de Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Naţional. Astfel, în România, există comune cu peste 10.000 de locuitori şi oraşe cu populaţie mai 

scăzută, fiind unităţi administrativ teritorial aflate în „zona gri” neacoperite de fondurile 

europene în perioada 2007-2013.  

Cu toate acestea, şi în perioada 2014-2020, noul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

va implementa aceeaşi definiţie a mediului rural prin componentele sale teritoriale şi 

caracteristicile dominante, respectiv reprezentativitatea spaţiul rural prin prisma comunei, ca 

unitate administrativ teritorială, cu satele componente. Unul din motive este colectarea 

indicatorilor, întrucât sistemul statistic de informaţii este organizat pe baza diviziunilor 

administrative reprezentate de comună. 

Dezvoltare rurală 

In contextul Uniunii Europene, conceptul de dezvoltare rurală a suferit schimbări faţă de 

faza iniţială, care a constat în fondarea Pieţii Comune. În prezent, problemele agriculturii au fost 

văzute preponderent în termeni de dezvoltare rurală integrată cu tot ceea ce implică funcţionarea 

optimă a mediului înconjurător. 

 „Carta Europeană a Spaţiului Rural” prevede că la elaborarea politicilor de dezvoltare 

(pentru economie, tehnologii, planificare regională, protecţia diversităţii biologice, agricultură, 

silvicultură, infrastructură, turism, învăţământ, relaţii internaţionale etc.) trebuie să se ţină 

seama de condiţiile specifice ale regiunilor rurale, respectând principiile subsidiarităţii şi al 

solidarităţii.5 

                                            
5 Kereke kinga, Pakucs Bernadett and Co - Dezvoltarea rurală. Ocuparea forţei de muncă în mediul rural, studiu elaborate 
prin Programul Cadru 7, 2010 
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În realitate, dezvoltarea este întotdeauna o acţiune cu caracter strategic. Dezvoltarea 

rurală evidenţiază toate acţiunile îndreptate spre îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care 

trăieşte în spaţiul rural, spre păstrarea peisajului natural şi cultural. Aceasta asigură dezvoltarea 

durabilă a spaţiilor rurale conform condiţiilor şi specificului acelor teritorii. Astfel, dezvoltarea se 

poate clasifica după sferele de cuprindere în:  

• Dezvoltarea locală – se referă la o localitate şi împrejurimile sale imediate vizând satele 

şi comunele împreună cu gospodăriile componente; 

• Dezvoltarea teritorială sau regională – se referă la investiţii de infrastructură mai mari ce 

vizează mai multe regiuni (judeţe); 

• Dezvoltarea rurală transfrontalieră – se referă la proiecte şi programe de dezvoltare ale 

comunităţilor de graniţă ale diferitelor ţări; 

• Dezvoltarea rurală paneuropeană – caracterizată prin amploarea programelor de 

dezvoltare, cuprinzând zone la nivel european sau chiar continental.6 

Contextul național și internațional 

La nivelul Uniunii Europene, politica de dezvoltare rurală, ca parte integrată a  Politicii 

Agricole Comune, se concentrează asupra următoarelor domenii fundamentale: economia 

agroalimentară, mediul, economia şi populaţia din mediul rural. Astfel, politica de dezvoltare 

rurală pune accent mai puţin pe aspectele legate de susţinerea pe piaţă a agriculturii şi va fi mai 

mult orientată asupra asigurării bunăstării oamenilor, animalelor şi plantelor, a conservării 

mediului, a grijii faţă de natură şi asigurării unei alimentaţii sănătoase.7 Aceasta vizează stabilirea 

unui cadru coerent şi durabil zonelor rurale ale Europei prin aplicarea, în viitor, planurilor 

naţionale strategice. Abordarea strategică trebuie să identifice domeniile cu o valoare adăugată 

mai mare pentru care se va acorda sprijin de la UE pentru dezvoltare rurală; să se stabilească 

complementarităţile cu principalele priorităţi ale UE (Strategia Europa 2020); să se asigure 

coerenţa cu alte politici ale UE, în special cu cele care vizează coeziunea economică şi socială; 

precum şi să pună în aplicare noua Politică Agricolă Comună, mai mult orientată către piaţă. 

Pentru perioada 2014-2020, principalele norme care reglementează politica de dezvoltare 

rurală  precum şi măsurile politice de care dispun statele membre şi regiunile, sunt prevăzute de 

Regulamentul (UE) 1305 /2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului şi Regulamentul (UE) NR. 1306/2013 

al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii 

                                            
6 Idem 10 
7 Consiliul European de la Göteborg, 2001 
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agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 

2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului. 

În perioada 2014-2020, politica de coeziune economică şi socială şi politica de dezvoltare 

rurală a Uniunii Europene au o misiune comună ce constă în diversificarea activităţilor economice 

şi îmbunătăţirea calităţii vieţii din zonele rurale. Astfel, Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) este completat de principalele fonduri ale politicii de coeziune: Fondul 

European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul Social European (FSE) în vederea realizării 

acestor obiective. 

Conform regulamentelor în vigoare, principalele domenii de acţiune ale FEADR cuprind: 

• crearea de locuri de muncă în afara activităţilor agricole (societăţi comerciale noi, 

dezvoltarea de activităţi turistice etc.); 

• dezvoltarea accesului şi a legăturilor dintre oraşe şi zonele rurale, în special în 

contextul societăţii informaţionale; 

• susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) din domeniul agricol (sprijinirea 

inovaţiei şi a dezvoltării de produse noi), agro-alimentar sau forestier; 

• combaterea riscurilor din domeniul agricol şi forestier; 

• dezvoltarea infrastructurii de bază din sate, în special în noile state membre. 

Obiectivele urmărite prin sprijinirea dezvoltării rurale, în perioada actuală, ca parte 

integrantă a Politicii Agricole Comune, inclusiv pentru activități din sectorul alimentar și 

nealimentar și din silvicultură, constau în favorizarea competitivității agriculturii, asigurarea 

gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, respectiv 

obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă. 

Începând cu anul 2010, Uniunea Europeană, şi-a asumat, pentru o perioadă de 10 ani, 

Strategia de creştere economică, intitulată Europa 2020. Prin realizarea obiectivelor acestei 

strategii, UE doreşte să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin prin 

stabilirea de priorităţi care să încurajeze Statele Membre să atingă niveluri ridicate de ocupare a 

forţei de muncă, productivitate şi coeziune economică şi socială. Pentru a atinge aceste ţinte, UE 

a stabilit cinci obiective ambiţioase, referitoare la: ocuparea forţei de muncă, cercetare, 

dezvoltare şi inovare, schimbările climatice şi energie, educaţie şi sărăcie şi nu în ultimul rând, 

excluziune socială.  

Cele trei priorităţi ale Strategiei 2020 se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE şi 

statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de 

coeziune socială. Orientările integrate ale Strategiei Europa 2020 și cele șapte inițiative 
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emblematice8 au stabilit în detaliu calea către o creștere durabilă și generatoare de locuri de 

muncă. Strategia Europa 2020 a UE stă la baza tuturor politicilor de dezvoltare relevante la nivelul 

Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Această strategie trebuie implementată în primul 

rând prin politicile naţionale, regionale şi locale. Politica UE privind coeziunea economică, socială 

și teritorială se află în centrul strategiei Europa 2020, garantând că toate energiile și capacitățile 

sunt mobilizate și orientate către urmărirea priorităților strategiei. În Strategia Europa 2020 sunt 

stabilite căile prin care PAC trebuie să rezolve provocările identificate. 

Însăşi prin obiectivele dezvoltării rurale se contribuie la realizarea celor din Strategia 2020 

legate de inovare, de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la 

acestea, prin intermediul celor șase priorități ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală, conform 

obiectivelor tematice relevante ale Cadrului Strategic Comunitar. Statele membre trebuie să 

construiască programele de dezvoltare rurală bazate pe cel puțin patru dintre cele șase priorități 

comune ale Uniunii Europene: 

1. încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în 

zonele rurale, cu accent pe următoarele aspecte: încurajarea inovării, a cooperării și a 

creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale; consolidarea legăturilor dintre 

agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe 

de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe 

de mediu îmbunătățite; încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării 

profesionale în sectoarele agricol și forestier; 

2. creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a 

pădurilor, cu accent pe următoarele aspecte: îmbunătățirea performanței economice a 

tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor; 

facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător mai ales 

pentru reînnoirea generațiilor; 

3. promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură, cu 

accent pe următoarele aspecte: îmbunătățirea competitivității producătorilor primari 

printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor 

de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele 

locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de 

producători și al organizațiilor interprofesionale; sprijinirea gestionării și a prevenirii 

riscurilor la nivelul exploatațiilor; 

                                            
8 „O agendă digitală pentru Europa”, „O Uniune a inovării”, „Tineretul în mișcare”, „O Europă eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor”, „O politică industrială adaptată erei globalizării”, „O agendă pentru noi competențe și 
noi locuri de muncă” și „O platformă europeană de combatere a sărăciei”. 
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4. restaurarea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și 

silvicultură, cu accent pe următoarele aspecte: refacerea, conservarea și dezvoltarea 

biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice, a activităților agricole de mare valoare 

naturală, precum și a stării peisajelor europene; ameliorarea gestionării apelor, inclusiv 

gestionarea îngrășămintelor și a pesticidelor; prevenirea eroziunii solului și ameliorarea 

gestionării solului; 

5. promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar și silvic, cu accent pe următoarele aspecte: eficientizarea utilizării apei în 

agricultură; eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar; facilitarea 

furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor și 

reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei; reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură; promovarea sechestrării 

și a conservării carbonului în agricultură și silvicultură; 

6. promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 

rurale, cu accent pe următoarele aspecte: facilitarea diversificării, a înființării și a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă; încurajarea 

dezvoltării locale în zonele rurale; sporirea accesibilității, a utilizării și a calității 

tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale. 

Cele șase priorități enumerate anterior au drept obiectiv o creștere inteligentă, durabilă 

și favorabilă incluziunii în sectorul agricol, alimentar și forestier, precum și în zonele rurale în 

ansamblu. Ele vizează transferul de cunoștințe și inovarea, competitivitatea agriculturii, 

gestionarea resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, precum și dezvoltarea 

incluzivă a zonelor rurale. 

Principalele instrumente de realizare a obiectivelor asumate în cadrul dezvoltării rurale în 

Uniunea Europeană sunt LEADER+, prin care se susţin şi se încurajează actorii economici din mediul 

rural, în vederea dezvoltării pe termen lung, şi grupurile de acţiune locale (GAL) prin elaborarea 

şi  implementarea planurilor locale de dezvoltare. 

În vederea concentrării investiţiilor, Comisia Europeană, pentru această perioadă a mai 

elaborat şi alte două strategii macroregionale. Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) 

este un instrument comunitar de cooperare macroregională al statelor riverane, destinat 

dezvoltării economice şi sociale a macroregiunii dunărene, prin consolidarea implementării în 

regiune a politicilor şi legislaţiei comunitare. SUERD este a doua strategie macroregională a UE 

preluând modelul de cooperare dezvoltat prin Strategia UE pentru Marea Baltică (adoptată în 2009) 

cu adaptare la specificul regiunii dunărene. Strategia UE pentru macroregiunea Dunării, în 
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România, se va implementa în 12 judeţe. Strategia îşi propune să creeze avantaje pentru locuitorii 

din întreaga zonă, printr-un sistem de transport mai rapid şi mai curat, energie mai ieftină şi mai 

sigură, un mediu înconjurator mai prietenos, destinaţii turistice şi culturale mai dezvoltate etc. 

De asemenea, măsurile asumate în cadrul dezvoltării rurale pot fi finanţate atât din fonduri 

publice naţionale şi locale, fonduri private, cât şi din fonduri europene. Noua politică a UE este 

sintetizată în Cadrul Strategic Comun, care transpune obiectivele şi ţintele strategiei Uniunii 

Europene pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii în acţiuni cheie pentru 

Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit.  

Prin acest document, Comisia prevede o coordonare mult mai strânsă a fondurilor europene 

prin concentrarea resurselor în cadrul obiectivelor strategiei Europa 2020, respectiv prin 

intermediul unui set comun de obiective tematice la care fondurile trebuie să contribuie. Aceste 

obiective tematice sunt în număr de 11 şi acoperă toate domeniile ce pot fi finanţate din FESI 

(fonduri europene structurale şi de investiţii). Fiecare din cele 11 obiective tematice este descris 

în raport cu acțiunile cheie ce vor fi întreprinse în perioada 2014-2020 și principiile generale de 

punere în aplicare pentru a asigura o utilizare efectivă și eficientă a fondurilor. 

1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării; 

2. Îmbunătățirea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor, a utilizării și a 

calității acestora; 

3. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a 

sectorului pescuitului și acvaculturii (în cazul FEPAM); 

4. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele; 

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor; 

6. Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

7. Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor rețelelor majore; 

8. Promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; 

9. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei; 

10. Investiții în educație, competențe și învățare continuă pe tot parcursul vieții; 

11. Consolidarea capacității instituționale și asigurarea unei administrații publice 

eficiente. 

De asemenea, noua perioadă de programare prevede şi o simplificare prin modalități mai 

coerente de planificare și de punere în aplicare; iar în implementarea acestor programe accentul 

este pus pe rezultate, prin intermediul unui cadru și a unei rezerve de performanță9. Totodată, se 

                                            
9 Rezerva de performanţă reprezintă  6 % din resursele alocate FEDR, FSE și Fondului de coeziune în cadrul obiectivului 
„Investiții pentru creștere și locuri de muncă”, precum și FEADR și măsurile finanțate în cadrul gestiunii partajate din 
Regulamentul privind FEPAM, constituie o rezervă de performanță care se stabilește în cadrul acordului de parteneriat 
și al programelor și se alocă unor priorități specifice. 
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va urmări reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari și autorități de management prin 

armonizarea normelor de eligibilitate și extinderea opțiunilor simplificate în materie de costuri. 

Pornind de la acest document elaborat de Comisia Europeană, autoritățile naţionale sau / 

şi cele regionale, acolo unde este cazul, şi pe baza regulamentelor aprobate în decembrie 2013, 

conturează „Acordurile de Parteneriat”. Acestea sunt negociate şi aprobate de Comisie. Acordul 

de Parteneriat reprezintă documentul de parteneriat dintre România – ca Stat Membru al Uniunii 

Europene și Comisia Europeană privind utilizarea Fondurilor Europene Structurale și pentru 

Investiții (FESI) pentru perioada 2014-2020 în acord cu obiectivele Strategiei Europa 2020. La patru 

luni de la transmiterea oficială a acordului de parteneriat, vor fi transmise şi programele 

operaţionale. Detaliile privind acțiunile care vor fi finanțate, beneficiarii eligibili, sistemul de 

evaluare și implementare și alte detalii privind implementarea proiectelor fac obiectul 

Programelor Operaționale subsecvente Acordului de Parteneriat, procesul de elaborare a acestora 

având loc cu implicarea partenerilor direct interesați, pentru a răspunde nevoilor reale ale 

acestora și a se asigura o implementare cu succes a programelor. 

În consecință, pentru perioada 2014-2020, la nivel național, regional și județean procesul 

de dezvoltare rurală este reglementat de o serie de documente specifice precum: 

 Documente de programare a fondurilor europene structurale şi de investiţii, respectiv 

Acord de parteneriat şi programul operaţional aferent, Programul Naţional pentru 

Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 

 Programul Naţional de Reformă 

 Cadrul Național Strategic Rural sau Cadrul Național Strategic pentru Dezvoltarea 

Durabilă a Sectorului Agroalimentar şi a Spațiului Rural Românesc în perioada 2014 - 

2020 – 2030,  

 Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020 

 Planurile de Dezvoltare Regională 2014 - 2020, 

 Strategiile de dezvoltare socio-economică a județelor pentru perioada 2014 - 2020, etc 

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 este documentul de 

programare realizat pentru justificarea utilizării celor peste 7 mld euro proveniţi din FEADR. În 

viitorul PNDR sunt propuse 6 obiective / priorităţi, care, pe parcursul negocierilor cu Comisia 

Europeană, pot suferi modificări: 

1. Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, silvicultură şi în 

zonele rurale 

2. Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a 

gestionării durabile a pădurilor 
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3. Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionării riscurilor în agricultură 

4. Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură 

şi silvicultură 

5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie 

cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 

alimentar şi silvic 

6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele 

rurale, inclusiv Programul Leader. 

Prin asumarea Programului Naţional de Reformă (PNR)10, Guvernul României s-a angajat 

să contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, respectiv, ca până în 2020, Uniunea 

Europeană să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, bazată pe 

cunoaştere, cu locuri de muncă mai numeroase şi mai bune şi o incluziune socială mai mare. Pentru 

a stabili direcţiile spre care România trebuie să se îndrepte pentru a respecta aceste obiective şi 

modalitatea de monitorizare a acestora, a fost elaborat Programul Naţional de Reformă. 

Dezvoltarea rurală este cuprinsă în toate obiectivele acestui document. 

Cadrul Național Strategic Rural, fiind unul din puţinele documente strategice româneşti 

elaborate pe termen lung (2014-2030), s-a conturat în jurul funcţiilor spaţiului rural şi a economiei 

acestuia, a agriculturii româneşti, etc, pornind de la  noua reformă PAC şi a bugetului agricol 

european de peste 7 mld euro. Acest document este structurat pe trei piloni: agricultură, 

alimentaţie şi mediu şi reprezintă o strategie orizontală pentru alte strategii şi programe naţionale 

care au un impact asupra dezvoltării rurale. Cadrul Naţional Strategic Rural, programele şi 

proiectele europene pentru agricultură au în centrul lor dezvoltarea rurală durabilă, ca factor al 

creşterii economice sustenabile. Această abordare presupune o economie rurală puternică, bazată 

pe o infrastructură rurală modernă, o echipare tehnică adecvată a teritoriului rural al localităţilor 

şi locuinţelor rurale prin folosirea resurselor naturale locale, protecţia mediului şi a peisajului. 

Realizarea acestor obiective vor duce la atingerea unui standard acceptabil de viaţă rurală prin 

atenuarea şi restrângerea sărăciei severe din spaţiul rural.11  

Obiectivele acestui document strategic sunt ambiţioase. Se estimează că România are 

potenţial alimentar, astfel, la orizontul 2030, pentru 38,5 mil. persoane, ceea ce evidenţiază un 

potenţial mare pentru export şi consum nealimentar de materii prime agricole de circa 49-50 mld. 

euro. 

                                            
10 S-au elaborat 2 PNR  pentru perioadele 2007-2010, 2011-2013. În prezent, se elaborează un nou PNR pentru o 
perioadă de 1 an, întrucât strategiile naţionale, care sunt condiţionalităţi ex-ante sunt în etapa de elaborare şi 
consultare. 
11 Cadrul Naţional Strategic Rural 2014-2030 
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Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020, fiind una din condiţionalităţile ex-

ante pentru România, reprezintă un document strategic ce are în vedere domeniile naţionale de 

excelenţă, inclusiv din perspectiva dimensiunii teritoriale şi a dezvoltării rurale. Direcţiile de 

acţiune ale acestei strategii evidenţiază restructurarea sectoarelor economice în direcţia unor 

poziţii competitive superioare, formarea masei critice de firme competitive prin crearea unui 

mediu atractiv şi transparent, precum şi prin crearea unui mediu a inovării; integrarea marilor 

jucători într-un proiect coerent de dezvoltare al economiei şi integrarea societăţii într-un proiect 

coerent de dezvoltare a economiei.12 

Până în prezent, în România s-au elaborat Planuri de Dezvoltare Regională, pentru 

perioadele 2000-2004, 2004-2006 şi 2007-2013. Fiecare regiune de dezvoltare şi-a elaborat, şi 

pentru perioada 2014-2020, câte un Plan de Dezvoltare Regională. Acest document are în vedere 

dezvoltarea în ansamblu a regiunii, care implică nu numai politicile de reducere a decalajelor, ci 

şi politici de competitivitate. Strategia de dezvoltare regională definită în cadrul fiecărui Plan ar 

trebui să urmărească implementarea priorităţilor. Acestea au diferite surse de finanţare: publice 

europene, naţionale şi regionale precum şi fonduri private. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice a elaborat o metodologie privind elaborarea acestor documente. În 

metodologie este menţionată în partea de Profil socio-economic al regiunii şi un capitol distinct 

privind Agricultura şi dezvoltare rurală. Astfel, fiecare PDR ar trebui să analizeze structura 

terenurilor agricole, zonarea producţiei agricole (Zone cu potenţial agricol ineficient valorificat); 

cultivarea plantelor; zootehnia; populaţia activă în agricultură (zone cu excedent/ deficit de  forţa 

de muncă), proprietatea funciară; numărul şi mărimea medie a exploataţiilor agricole; 

îmbunătăţiri funciare – existente şi necesar; resurse forestiere (pe tipuri de proprietate), funcţiuni 

ale pădurilor, starea pădurilor; exploataţii şi amenajări piscicole; valorificarea producţiei 

piscicole; infrastructură specifică: sisteme de irigaţie, depozite cereale, puncte de colectare; 

zone cu potenţial agricol insuficient valorificat. Planul de Dezvoltare Regionala este instrumentul 

cu ajutorul căruia se fundamentează atragerea de fonduri în regiunile României, inclusiv în 

regiunea Oltenia. 

Strategiile de dezvoltare a județelor şi localităţilor pentru perioada 2014 – 2020 cuprind 

prioritățile de dezvoltare al teritoriului respectiv, care contribuie la delimitările strategice în 

cadrul PDR.  

 

Se poate concluziona că politicile Uniunii Europene în domeniul dezvoltării rurale urmăresc 

în primul rând asigurarea securităţii alimentare sau promovarea UE ca pe o putere exportatoare 

de produse agricole în lume, şi ulterior dezvoltarea  în sine. Astfel, din 1998 (Agenda de la 

                                            
12 Versiunea a doua de lucru a Strategiei Naţionale de Competitivitate 2014-2020 
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Lisabona), spaţiul rural poate fi definit ca una dintre valorile fundamentale şi definitorii pentru 

Europa. Dezvoltarea spaţiului rural se bazează pe conceptul de dezvoltare rurală durabilă, 

extinderea şi diversificarea economiei rurale presupunând îmbinarea armonioasă între 

componenta agricolă (şi forestieră) şi componenta economică rurală agroalimentară şi neagricolă. 
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Capitolul 2. Profilul regiunii Sud Vest Oltenia 

2.1. Localizare geografică a regiunii Sud Vest Oltenia 

a) Judeţe componente; 

Regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia este situată în partea de sud, sud-vest a României 

între meridianele de 22°2’ și 24°2’ și paralelele de 43°3’ și 45°3’', acoperind peste 12,25% din 

suprafaţa României (29.212 km2). Această suprafaţă, poziţionează regiunea pe ultimul loc ca 

mărime, neluând în calcul regiunea capitalei, Bucureşti Ilfov. 

Regiunea Sud Vest se învecinează la nord cu regiunea de dezvoltare Centru prin judeţul 

Sibiu, la est cu regiunea Sud Muntenia, prin judeţele Argeş şi Teleorman, la nord vest şi vest cu 

regiunea Vest prin judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin. În sud şi sud-vest, regiunea Sud Vest 

Oltenia beneficiază de existenţa fluviul Dunărea, ca o graniță naturală ce separă teritoriul 

României de două state Bulgaria şi Serbia. Interiorul regiunii este compus din 5 judeţe: Dolj, Gorj, 

Mehedinţi, Olt, Vâlcea. 
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Figura nr.  3 -  Încadrarea administrativ-teritorială a Regiunii Sud-Vest Oltenia 

 

Sursa: Prelucrare proprie informaţii, 2014 

Judeţul Dolj este unul dintre cele cinci judeţe componente ale Olteniei, aflat în regiunea 

cea mai fertilă și roditoare a Câmpiei Dunării și a Olteniei, ce îşi are reşedinţa de judeţ în 

Municipiul Craiova, acesta fiind capitala istorică a Olteniei. Judeţul se situează pe locul şapte 

între unităţile administrativ-teritoriale ale României din punct de vedere al suprafeţei totale de 

7.414 km2, reprezintând 3,1% din suprafaţa ţării. La sud, judeţul Dolj este străbătut de fluviul 

Dunărea, pe o lungime de circa 150 km, fiind cea mai mare distanţă ce o străbate principalul fluviu 

navigabil al Europei la nivel de judeţ. De asemenea, judeţul Dolj este străbătut de la nord la sud 

şi de unul din cel mai mare afluent al Dunării, râul Jiu.  

Judeţul Dolj este se află în centrul regiunii Sud Vest Oltenia, învecinându-se cu judeţele 

din interiorul regiunii: Mehedinţi la vest, Gorj şi Vâlcea la nord, Olt la est. Acest judeţ este unul 

din cele 12 judeţe din România care sunt eligibile în cadrul Strategiei Dunării-SUERD. Din punct 
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de vedere administrativ, pe teritoriul județului Dolj se regăsesc 3 municipii, 4 orașe și 104 de 

comune. 

Județul Gorj este situat în partea sud-vestică a României, pe cursul râului Jiu şi îşi are 

reşedinţa la Târgu Jiu. Este străbătut de paralela de 45° latitudine nordică, fiind axat pe cursul 

mijlociu al râului Jiu, care-l străbate de la nord spre sud. Fiind situat în partea de sud-vest a ţării, 

cu o suprafaţă de 5.602 km2, reprezentând 2,35% din teritoriul României şi 19% din cel al regiunii, 

judeţul Gorj se învecinează la nord şi nord-vest cu regiunea Vest prin judeţul Hunedoara, respectiv 

judeţul Caraş-Severin. De asemenea, se învecinează cu judeţele regiunii din care face parte, 

respectiv la sud-est cu judeţul Dolj, la est cu judeţul Vâlcea, iar la sud-vest cu judeţul Mehedinţi. 

Din punct de vedere administrativ, pe teritoriul județului Gorj se regăsesc 7 orașe din care 2 

municipii, și 61 de comune.  

Judeţul Mehedinți îşi are reședința în municipiul Drobeta-Turnu Severin. Judeţul Mehedinţi 

este situat în partea de sud-vest a României, pe malul stâng al Dunării, la ieşirea acesteia din 

defileu și are o suprafaţă de 4.933 km2,, ceea ce reprezintă 2,34% din suprafaţa ţării. Acesta se 

învecinează la vest cu regiunea Vest prin judeţul Caraş-Severin, la nord şi sud-est cu judeţele 

aparţinătoare aceleiaşi regiuni: Gorj, respectiv Dolj. La sud se învecinează cu Bulgaria şi Serbia. 

Din punct de vedere administrativ, pe teritoriul județului Mehedinţi se regăsesc în 3 orașe din care 

2 municipii, și 61 de comune. 

 

Judeţul Olt este un județ situat pe cursul inferior al râului care i-a dat numele și face parte 

din categoria județelor riverane fluviului Dunărea. Reședința județului este municipiul Slatina. 

Judeţul Olt poartă denumirea râului Olt, întrucât este axat pe cursul inferior al râului Olt, faţă de 

care are o aşezare simetrică. Cu o suprafaţă de 5.498 km2 (reprezintă 2,3% din suprafaţa României 

şi 18,82% din cea a regiunii), judeţul Olt ocupă cea mai mare parte în Câmpia Română. Alături de 

judeţele Dolj şi Mehedinţi, judeţul Olt este străbătut la sud de fluviul Dunărea, ceea ce evidenţiază 

că aceste unul din judeţele eligibile în cadrul priorităţilor din Strategia Dunării. Judeţul Olt se 

învecinează la nord cu județul Vâlcea, la est cu regiunea Sud Muntenia (județele Argeș și 

Teleorman), la sud de fluviul Dunărea pe o distanță de 45 km, care-l desparte de Bulgaria şi la 

vest cu județul Dolj. Din punct de vedere administrativ, pe teritoriul județului Olt se regăsesc 6 

orașe din care 2 municipii, și 104 de comune. 

 

Judeţul Vâlcea este localizat în nordul regiunii. Având o suprafaţă de 5.765 km2, judeţul 

Vâlcea reprezintă 2,42% din teritoriul României şi 19,73% din teritoriul regiunii. Județul 

beneficiază de aproape toate formele majore de relief: munți, dealuri subcarpatice, podiș și lunci 

cu aspect de câmpie, dispuse în trepte de la nord la sud. La nord se învecinează cu județele Alba 
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și Sibiu (regiunea Centru), la est cu județul Argeș (regiunea Sud Muntenia), la sud și sud-est cu 

județul Olt (în interiorul regiunii Sud Vest Oltenia), la sud-vest cu județul Dolj (în interiorul regiunii 

Sud Vest Oltenia), la vest cu județul Gorj (în interiorul regiunii Sud Vest Oltenia) și la nord-vest 

cu județul Hunedoara (regiunea Vest). Reședința județului este municipiul Râmnicu Vâlcea. Din 

punct de vedere administrativ, pe teritoriul județului Vâlcea se regăsesc 2 municipii, 9 orașe și 78 

de comune. 

b) Încadrarea în teritoriul naţional 

Regiunea Sud Vest Oltenia este situată în partea de sud-vest a României, cu o suprafaţă de 

29.212 km2, fiind pe locul şapte dintre cele opt regiuni de dezvoltare din acest punct de vedere, 

ocupând o întindere de doar 12,25% din suprafaţa României. 

Regiunea Sud Vest se încadrează între următoarele limite naturale: la sud fluviul Dunarea, 

la est râul Olt (al treilea ca mărime din România ), la nord şi vest Munţii Carpaţi. În partea de sud, 

fluviul Dunărea este granița naturală cu Bulgaria, zona având de altfel un potențial bun pentru 

dezvoltarea de proiecte și strategii transfrontaliere. 

În partea de est a regiunii se află regiunea Sud Muntenia, de care o leagă multe elemente 

în comun, în special datorită poziției geografice și datorită condițiilor pedoclimatice similare.  

În partea de nord, regiunea se învecinează cu regiunea Centru, către care accesul se 

realizează, rutier și feroviar, prin intermediul defileului râului Olt. În partea de nord vest se află 

regiunea Vest, alături de Centru, acestea fiind unele dintre cele mai dezvoltate regiuni din 

România din punct de vedere economic.  

Datorită potențialului său agricol, regiunea Sud Vest Oltenia ar putea reprezenta furnizorul 

principal de produse, în special cerealiere.  
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Figura nr.  4 - Încadrarea în teritoriul naţional a regiunii Sud Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie informaţii, 2014 

c) Contextul european, relaţiile cu regiunile vecine, relaţiile transfrontaliere şi 
transnaţionale cu accent pe sectorul agricol. 

„Regionalizarea României” s-a realizat în 1997, când a fost elaborată, printr-un program 

Phare CES, „Carta Verde privind Dezvoltarea Regională în României”, ca primă formă a unei 

strategii de dezvoltare regională, care argumentează existenţa politicii regionale. În această 

lucrare s-a propus pentru prima oară un număr de opt macroregiuni de dezvoltare, realizate în 

baza unui acord liber consimţit de asociere a unităţilor administrativ teritoriale şi a unor instituţii 

de la nivel central (Agenţia Naţională de Dezvoltare Regională, Consiliul Naţional pentru 

Dezvoltare Regională) şi a unor entităţi regionale (Agenţiile pentru Dezvoltare Regională şi 

Consiliile de Dezvoltare Regionale). Aceste macroregiuni, create pentru realizarea de acţiuni de 

politică regională, erau formate prin unirea mai multor judeţe cu caracteristici comune şi 

potenţial de integrare funcţională. Ulterior aceste aspecte s-au conturat în jurul unui cadru 

legislativ adecvat prin legea 151/1998 cu modificările şi completările ulterioare, transpuse, în 

prezent în legea 315/2004. 

Proiectarea şi implementarea măsurilor de politică regională, respectiv de realizare a 

coeziunii economice şi sociale se realizează la nivelul NUTS 2 în Nomenclatorul Unităţilor 
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Teritoriale Statistice (NUTS II) al Eurostat. Criteriul la baza căruia stă clasificarea NUTS este 

numărul populaţiei, în conformitate cu art. 3, Regulamentul Comisiei Europene 1059/2003 privind 

stabilirea unei clasificări comune a unităţilor teritorial-statistice. 

În acest context, se consideră că unităţile administrative de dimensiunea unui judeţ, nu 

sunt eficiente pentru proiectarea şi implementarea măsurilor privind coeziunea economică şi 

socială. Nivelul optim al acestor structuri teritoriale, se consideră a fi cele corespunzătoare 

nivelului NUTS 2. Prin NUTS 2 sunt concepute, implementate şi evaluate politica de dezvoltare 

regională şi programele de coeziune economică şi socială. Astfel, structura teritorială a României 

conform NUTS este: 

 Nivel NUTS I: România 

 Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare 

 Nivel NUTS III: 42 de judeţe 

 Nivel NUTS IV: nu este aplicabil; 

 Nivel NUTS V: 217 oraşe din care 103 municipii, 2.861 comune cu 12.957 sate. 

Având la bază clasificarea teritorială NUTS II, Comisia Europeană a încadrat teritoriul 

statelor membre în funcţie de nivelul de dezvoltare, identificat cu ajutorul indicatorului PIB 

regional pe locuitor. Astfel, în perioada 2014-2020, o schimbare majoră constă în faptul că 

regiunea Bucureşti Ilfov face parte din categoria regiuni mai dezvoltate, în timp ce restul 

regiunilor de dezvoltare, inclusiv regiunea Sud Vest, sunt considerate regiuni slab dezvoltate. 

Astfel, în condițiile în care sumele alocate regiunii Bucureşti Ilfov prin FEDR şi FSE sunt ajustate 

cu 3%, datorită gradului de dezvoltare diferit comparativ cu restul teritoriului, celelalte şapte 

regiuni vor primi sume mai ridicate. Problema care se perpetuează încă din perioada de 

programare 2007-2013, este că alocarea regională nu se realizează decât în cadrul Programului 

Operaţional Regional, celelalte programe utilizând alocarea naţională. 

Dacă politica de coeziune pentru 2007-2014 avea la bază reducerea discrepanţelor dintre 

regiuni, actualele regulamente aprobate de forurile europene, transformă principiile de bază ale 

acestei politici pentru a se realiza obiectivele Strategiei Europa 2020 de creştere inteligentă, 

durabilă şi favorabilă incluziunii, raportându-se în general pe creşterea competitivităţii, 

concentrarea intervenţiilor, accentul punându-se pe rezultate pentru a se maximiza impactul 

finanţării UE. 

În perioada 2014-2020, Politica de Coeziune Economică şi Socială şi Politica de Dezvoltare 

Rurală a Uniunii Europene au o misiune comună ce constă în diversificarea activităţilor economice 

şi îmbunătăţirea calităţii vieţii din zonele rurale. În această perioadă, PAC, ca principal instrument 

de gestionare a dezvoltării rurale în Uniunea Europeană, are o importanţă strategică în continuare: 

i-a fost alocată o mare parte din bugetul UE, cu toate că fondurile au scăzut constant în ultimii 

ani (în prezent, acesta se situează la aproximativ 50%, faţă de 70% în anii `80). În jumătate de 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

29 
 

secol de existenţă, PAC s-a schimbat semnificativ devenind, dintr-o politică bazată pe 

subvenţionarea producţiei şi protecţia pieţelor interne faţă de producătorii non-europeni, o 

politică în care subvenţia nu mai urmăreşte stimularea producţiei, ci favorizează dezvoltarea 

rurală şi protejarea mediului. În prezent, PAC este semnificativ reorientată spre atingerea a trei 

obiective majore: productivitate, competitivitate şi sustenabilitate. 

Noua reformă a PAC reorientează semnificativ direcţiile de acţiune a acestei politici. 

Potrivit noilor direcţii de evoluţie şi reformă ale PAC în perioada 2014 -2020, aceasta se va 

concentra pe trei piloni fundamentali: ecologie şi eficienţa în agricultură, asigurarea unei 

alimentaţii sănătoase la preţuri accesibile şi revitalizarea zonelor şi comunităţilor rurale. 

În aceste condiţii, investiţiile din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR) sunt completate de investiţiile din principalele fonduri ale Politicii de Coeziune, Fondul 

European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul Social European (FSE), în vederea realizării 

acestor obiective. 

Regulile pentru perioada 2014-2020, privind finanţarea din fonduri europene a Politicii 

Agricole Comune s-au schimbat foarte mult. Dacă în perioada anterioară, Cadrul Strategic Naţional 

de Referinţă nu cuprindea măsurile finanţate din FEADR, în actuala perioadă, Acordul de 

parteneriat va cuprinde acţiunile finanţate atât FEADR cât şi din fondul destinat pescuitului şi 

afacerilor maritime. În aceste condiţii, suma propusă pentru alocare este apropiată cu ceea ce a 

fost alocat în perioada 2007-2013, reprectiv 8.015,6 milioane euro pentru următoare priorităţi: 

1. Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea 

acestora, deschiderea către piață și procesare aproduselor agricole. 

2. Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor 

fermieri. 

3. Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea 

investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit dezvoltarea 

spațiului rural. 

4. Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării 

IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural. 

5. Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin 

intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește 

competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și 

combaterea sărăciei și excluderii sociale. 

6. Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui 

subprogram dedicat. 

În ceea ce privește Politica de Coeziune, aceasta va susţine în continuare cooperarea 

transfrontalieră şi transnaţională.  
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În calitate de stat membru, România prin vecinătatea cu Bulgaria la sud13, este beneficiară 

în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria. Programul sprijină 

dezvoltarea zonelor de graniţă eligibile în rezolvarea problemelor similare de dezvoltare, prin 

colaborare şi promovarea unor soluţii comune între cele două state membre. Acest program 

acoperă trei regiuni de dezvoltare: Sud Vest Oltenia prin judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Sud 

Muntenia prin judeţele Teleorman, Giurgiu, Calaraşi şi Sud Est prin Constanţa. Din statul bulgar 

sunt eligibile nouă districte.14  

Figura nr.  5 - Regiunile eligibile sub Programul Cooperare Transfrontalieră România-

Bulgaria 

 
Sursa: MDRAP, 2013 

Pentru perioada 2007-2013, Programul Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria s-a 

axat pe următoare domenii, regăsite în cadrul axelor prioritare: 

1. Accesibilitate: Îmbunatăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, 

informaţii şi comunicaţii (37% din resursele FEDR alocate Programului) 

2. Mediu: Utilizarea durabilă şi protejarea resurselor naturale şi de mediu şi promovarea 

unui management eficient al riscului (35% din resursele FEDR alocate Programului)  

3. Dezvoltare economică şi socială: Dezvoltarea economică şi coeziunea socială prin 

identificarea şi consolidarea în comun a avantajelor comparative ale zonei (22% din 

resursele FEDR alocate Programului). 

                                            
13 cele două țări fiind plasate de-a lungul malurilor de nord și de sud ale fluviului Dunărea. 
14 Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich si Razgrad 
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În perioada 2007-2013, la nivelul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-

Bulgaria au fost depuse şi contractate 68 de proiecte în regiunea Sud Vest Oltenia, din care 57 s-

au finalizat. Cele mai multe proiecte au fost implementare la nivelul judeţului Dolj (40 de 

proiecte, 58% din numărul total de proiecte contractate la nivel regional), din care 32 sunt 

finalizate. Judeţul Olt nu a contractat decât 24 de proiecte, finalizând 21 dintre acestea. Judeţul 

Mehedinţi are decât 4 proiecte contractate şi finalizate, din acest punct de vedere demonstrând 

o valorificare insuficientă a oportunităților existente. 

Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia este finanţat de Uniunea 

Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA), componenta Transfrontalieră 

şi cofinanţat de Statele Partenere în Program: România şi Republica Serbia. Programul are scopul 

de a creşte competitivitatea economiei din zona de graniţă România-Republica Serbia şi 

îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor din zona de graniţă a ambelor ţări. 

Aria eligibilă a acestui program constă în 3 judeţe din România, din care unul în regiunea 

Sud Vest Oltenia (Mehedinţi)15, şi 5 districte din Serbia (Severno–Banatski;  Srednje-Banatski; 

Juzno-Banatski; Branicevski; Borski) 

                                            
15 Al doilea și al treilea judeţ sunt Timiș și Caraș-Severin 
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Figura nr.  6 - Regiunile eligibile sub Programul Cooperare Transfrontalieră România 

– Serbia 

 
Sursa: MDRAP, 2013 

Axele prioritare ale acestui program se referă la dezvoltarea economică şi socială, mediu 

şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi promovarea schimburilor la nivelul comunităţilor locale. 

Din proiectele depuse în cadrul acestui program numai 1 proiect a fost finalizat, la nivelul 

județului Caraş Severin. 

Programul de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei are rolul de a forma 

parteneriate cu alte state membre incluse în program. Pentru 14 ţări zona eligibilă reprezintă 

întreg teritoriul ţării, acestea fiind Albania, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, România, 

Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, Ungaria, Serbia, Muntenegru, Slovacia, 

Slovenia şi Moldova. În 2 ţări doar anumite regiuni sunt eligibile. În Italia regiunile eligibile sunt: 

Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, 

Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, iar în Ucraina: Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska 

Oblast, Zakarpatska Oblast şi Odessa Oblast. 
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Figura nr.  7 - Harta ţărilor partenere cu regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia în 

cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Europa de Sud-Est 

 
Sursa: Prelucrare proprie de date, 2014 

Scopul acestui program este de a îmbunătăţi „procesul de integrare teritorială, economică 

şi socială şi de a contribui la coeziune, stabilitate şi competitivitate” prin dezvoltarea 

parteneriatelor transnaţionale. Acesta se conturează în jurul celor 4 axe prioritare, nefiind inclusă 

cea de asistenţă tehnică:  

• Facilitarea inovării şi antreprenoriatului  

• Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător  

• Îmbunătăţirea accesibilităţii  

• Dezvoltare sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial  

Activităţile orientative din cadrul acestor axe prioritare s-au adresat proiectelor ce au 

inclus analize tematice, proiecte pilot, studii de oportunitate şi studii de prognoză şi de tendinţe.  
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2.2. Particularități geografice ale regiunii Sud Vest Oltenia pentru mediul rural 

a) Relief  

Supafaţa regiunii Sud Vest Oltenia este de 29.211,69 km2. Cea mai joasă formă de relief se 

află la 30 m faţă de nivelul mării, situându-se în sudul Olteniei. Altitudinea creşte până la limita 

nordică a judeţului Gorj, la cota de 2.519 m. Relieful regiunii este foarte diversificat, cuprinzând 

zona de luncă a Dunării, luncile râurilor Olt şi Jiu, câmpii, podişuri, zone submontane şi zona 

montană a judeţelor Mehedinţi, Gorj şi Vâlcea. 

Figura nr.  8 - Harta unităților de relief in Regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Atlasul geografic al României, 2014  

Judeţul Dolj poate fi considerat un judeţ de câmpie, asemănător cu judeţele din regiunea 

vecină, Sud Muntenia (Teleorman, Giurgiu, Călăraşi). Altitudinea creşte de la 30 m la 350 m faţă 

de nivelul mării. Cele mai înalte zone sunt dealurile Amaradiei. Judeţul se remarcă prin cea mai 

mare suprafaţă nisipoasă din ţară (în sud). În aceste condiţii, judetul Dolj deţine 4% din suprafaţa 

agricolă a României, ocupând poziţia a doua la nivel naţional. 
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Din suprafaţa judeţului Gorj de 5.601,74 km2, 29% este reprezentată de zona montană. 

Masivele muntoase fac parte din Carpaţii Meridionali. Cele mai înalte vârfuri montane se află în 

Masivul Parâng, următorul lanţ de muntos, Vâlcan, având altitudini mult mai joase, atingând 

maxim 1946 m. La nivelul județului se întâlnește relief carstic16 observabil în Cheile Runcului, 

Sohodolului, Motrului, peşterile Cioaca cu Brebenei, Cloşani, Fuşteica, Izvarna. Lanţul muntos al 

judeţului se completează cu vârfurile Munţilor Godeanu. Datorită caracteristicilor reliefului, 

județul Gorj are cel mai mare potențial turistic și în același timp este mult mai puțin favorabil 

practicării agriculturii. În partea centrală a judeţului Gorj se desfăşoară zona subcarpatică, 

constituită din mai multe aliniamente de dealuri (cele mai importante: Săcelu, Mogoş, Stroieşti, 

Bran) şi depresiuni (Polovragi, Novaci, Târgu Jiu-Câmpu Mare), iar în sud se află o porţiune a 

Piemontului Getic. 

La nivelul judeţului Mehedinţi se întâlnesc toate tipurile de forme de relief din regiunea 

Sud Vest Oltenia. La nord-vest se află munţii Mehedinţi şi Cernei ce fac parte din Carpaţii 

Meridionali, urmaţi de podişul Mehedinţi, dealurile Motrului şi câmpia înaltă a Bălăciţei. Câmpia 

Blahniţei se întinde de-a lungul Dunării, fiind alcătuită din terasele Dunării şi văile largi ale Drincei 

şi Blahniţei. Printre principalele forme de relief, se regăsesc depresiuni a unor văi largi ca Baia de 

Aramă, Comăneşti - Halânga, dar şi depresiuni de tip subcarpatic ca Topolniţei. 

Judeţul Olt are un relief predominant de câmpie, cu altitudini sub 200 m. Există şi înălţimi 

mai mari de 300 m în partea nordică, în jurul localităţilor Leleasca, Sâmbureşti, Vultureşti, Topana 

şi altele. Această zonă de dealuri cunoscută sub numele de Platforma Cotmeana, face parte din 

Podişul Gotic. Între Podişul Getic şi Câmpia Română, s-a dezvoltat un sistem de văi şi interfluvii 

de diferite ordine, rezultate din acţiunea reţelei hidrografice asupra reliefului iniţial. Pe 

teoritoriul județului se regăsește o parte a Câmpiei Române. Acest teritoriu se divizează în Câmpia 

Burnasului, Câmpia Caracalului, Câmpia Boianului. 

Tipurile de relief predominante în judeţul Vâlcea sunt reprezentate de culmi muntoase și 

zone deluroase. În nordul judeţului, se regăsesc culmile munţilor Făgăraş, la vest Munţii Lotrului, 

iar la sud Munţii Căpăţânii. Pe partea stângă a Oltului se află masivul Coziei care atinge 1.669 m. 

În partea sudică a judeţului, dealurile închid depresiunile subcarpatice Jiblea-Berislăveşti, 

Păuşeşti, Hurezu ș.a. Printre zonele înalte ale judeţului se consideră şi depresiunile Polovragi şi 

Racoviţă. Zona muntoasă se continuă cu cea subcarpatică, ce aparţine Subcarpaţilor Vâlcii şi 

Depresiunilor Oltene. Dealurile17 în alternanţă cu bazinete depresionare intracolinare18 reprezintă 

cea mai joasă formă de relief a judeţului Vâlcea. 

                                            
16 Relieful carstic este cel mai spectaculos tip de relief petrografic. Acest tip s-a format prin acțiunea combinată atât a 
proceselor fizice cât și chimice, dar rolul dominant revine proceselor chimice, între care dizolvarea are un rol esențial.  
 
17 Cârligele, Robaia, Vâlsăneşti, Dealul Negru 
18 Buneşti, Pãuşeşti-Mãglaşi, Govora, Horezu, Jiblea 
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b) Climă 

Clima României este temperat continentală. Sunt variaţiuni regionale importante de la 

câmpie la munte (în zonele de câmpie, aproximativ 8 luni pe an se înregistrează temperaturi 

pozitive în comparație cu 4 luni la nivelul zonele montane înalte). O dată cu procesul de schimbare 

climatică, apar discrepanţe foarte mari de temperaturi: peste 45°C (Bucureşti) şi sub -35°C, în 

special în depresiunile intramontane, la Miercurea Ciuc.  

Regiunea Sud Vest Oltenia este influenţată de către standardele mediteraneene climatice, 

mai mult decât de sistemele temperat - continentale, ce afectează regiunile învecinate, ceea ce 

evidenţiază şi temperaturile mult mai mari decât în alte regiuni. Poziţia geografică şi relieful 

determină în mare măsură şi manifestarea elementelor climatice. 

Figura nr.  9 - Harta specificului climatologic din punct de vedere al temperaturilor 

medii în regiunea Sud Vest Oltenia 

 
Sursa: Atlasul geografic al României, 2014 
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Figura nr.  10 - Harta specificului climatologic din punct de vedere al precipitaţiilor 

medii în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Atlasul geografic al României, 2014 

Judeţul Dolj aparţine zonei climatice temperate, cu influenţe mediteraneene datorită 

poziţionării sud - vestice. Datorită tipurilor de relief existente la nivelul teritoriului, judeţul Dolj 

are o climă mai caldă decât în partea centrală şi nordică a ţării, cu o medie anuală de 10 -11,5°C. 

Caracterizarea climei pentru judeţul Gorj este atipică, întrucât în interiorul judeţului 

există diferenţe foarte mari între diversele forme de relief, înălţimea faţă de nivelul mării variind 

între 90 m şi 2.519 m. Astfel, datele climatice diferă mult de la o zonă la alta, cu temperaturi 

medii anuale de 10,2°C în depresiuni şi în zona dealurilor înalte şi 0°C pe munţii înalţi. 

Precipitaţiile prezintă un mare grad de neuniformitate, cantitatea medie multianuală de 

precipitaţii variază de la 585 mm în sud (Ţânţăreni) şi 750 mm în depresiuni (Tg. Jiu), iar la peste 

1.500 m în zona cea mai înaltă a Lanţului Carpatic Meridional peste 1.200 mm. 

În judeţul Mehedinţi, clima este temperat-continentală, cu ierni calde şi primăveri 

timpurii. Influenţele mediteraneene ale clime se resimt în zona Cazanele Dunării şi a municipiului 

Drobeta Turnu Severin. Configuraţia reliefului în regiune şi prezenţa văii Dunării imprimă un climat 

de adăpost, în general mai cald decât în restul ţării. Regimul eolian în zona Drobeta Turnu Severin 

este determinat de dezvoltarea sistemelor barice şi de configuraţia locală a reliefului. 

Pe teritoriul judeţului Olt clima este de tip temperat-continental, ușor mai umedă în nord 

şi mai aridă în sud, datorită valurilor de aer uscat din est, care determină ierni aspre şi veri uscate. 

Temperatura medie anuală variază de la 9,8°C în partea de nord a judeţului la 11,2°C în punctul 

extrem sudic (oraşul Corabia). Punctul cel mai friguros este în jurul oraşului Caracal (–3,1°C), cea 
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mai mică medie a lunilor de iarnă, ce se datorează curenţilor reci din estul Câmpiei Române care 

îşi au punctul terminus în această zonă.19 

La nivelul judeţului Vâlcea, clima este de tip temperat–continental, specific României. 

Temperaturile medii sunt uşor mai ridicate în ultimii ani ca urmare a schimbărilor climatice 

comparativ cu normalele climatologice, iar din punct de vedere al precipitaţiilor, cantitatea 

anuală a acestora este din ce în ce mai mare. Temperatura medie anuală a fost în jur de 11,3°C 

(la Drăgăşani). Temperaturile maxime absolute variază între 35°C (Rm. Vâlcea) şi 37°C 

(Drăgăşani), iar cele minime între –17,3°C la munte şi -18,0°C în regiunile de deal şi podiş. Viteza 

maximă a vântului oscilează între 9 m/s şi 11 m/s. 

c) Sol 

Cea mai mare suprafaţă a regiunii Sud Vest Oltenia este destinată agriculturii în partea 

sudică, iar în nord predomină pădurile şi munţii. Judeţele regiunii sunt bogate în minerale şi 

resurse naturale (în special cărbune şi lemn pentru ardere şi pentru produse lemnoase). În 

momentul actual în regiune se exploatează antracit, lignit, cărbune brun, fier, bauxită, sare, 

mangan. Depozitele de petrol şi gaze naturale se găsesc de obicei în regiunile piemontane ale 

zonei. 

Calitatea solului este influenţată de gestionarea neconformă a deşeurilor industriale şi 

menajere, prin influenţe negative asupra compoziţiei chimice a solului. 

Cele mai importante resurse sunt cele energetice: petrolul şi gazele naturale cu centre de 

exploatare la Brădeşti, Gherceşti, Coşoveni (Dolj), Ţicleni, Bustuchin( Gorj), Băbeni (Vâlcea), 

Iancu Jianu, Potcoava, Cungrea, Poboru, Corbu, Icoana (Olt) şi lignit exploatat de Compania 

Naţională a lignitului Oltenia în judeţele Gorj şi vestul Vâlcii. 

                                            
19 Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2003-2013, elaborat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt 
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Figura nr.  11 - Harta solurilor din regiunea Sud Vest Oltenia 

 
Sursa: Atlasul geografic al României, 2014 

Solul judeţului Dolj este unul fertil, benefic agriculturii. Studiile arată că la nivelul acestui 

judeţ se regăsesc diferite tipuri de soluri: argiloase, de pădure brun şi roşu-brun, cernoziom, 

neevoluate, aluviale şi nisipoase.20 

Judeţul Olt se remarcă prin existenţa în proporţie de 39,2% a solurilor cernoziomuri (172 

mii ha). Pondere mare au vertisolurile cu 17%, urmate de aluvisoluri în procent de 8,8% din 

suprafaţa judeţului. Celelalte categorii de soluri sunt în procente nesemnificative. Din punct de 

vedere al categoriilor de folosinţă a suprafeţei agricole21, solurile sunt repartizate în arabil (85% 

din suprafaţa agricolă), vii (2%), livezi şi grădini (1,6%), păşuni şi fâneţe (11,2%) şi alte tipuri.  

d) Rețea hidrografică 

România are o particularitate faţă de alte state în legătură cu resursele de apă. O proporţie 

de 98% din reţeaua hidrografică este colectată de fluviul Dunărea. Dunărea, pe teritoriul României, 

are o lungime de 1.075 km din totalul de 2.860 km. O mare parte din lungimea Dunării străbate şi 

                                            
20 Strategia de dezvolare economico-socială a judeţului Dolj, Martie 2008 
21 Calculele au fost făcute la o suprafaţă agricolă de 438.821 ha 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

40 
 

regiunea Sud Vest Oltenia, respectiv teritoriul a trei judeţe: Olt, Dolj şi Mehedinţi. Oltenia este 

străbătută de numeroase râuri, cele mai importante fiind Oltul şi Jiul, ce curg de la nord la sud. 

Figura nr.  12 - Rețeaua hidrografică a regiunii Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Agenția Națională Apele Române, 2014 

Judeţul Dolj se remarcă prin cea mai mare suprafaţă nisipoasă din ţară (în sud), pe 

teritoriul său existând un număr impresionant de lacuri formate fie de revărsările Dunării, fie de 

acumulările de precipitaţii (Lacul Bistreț, Fântâna Banului, Maglavit, Golenți, Ciuperceni). Cel mai 

important lac din judeţul Dolj este lacul Bistreţ, cu o suprafaţă totală de 1.867 ha şi un volum de 

28 mil. de m3. Reţeaua hidrologică este reprezentată, în principal, de Dunăre care curge între 

Cetate și Dăbuleni, și de Jiu care străbate județul pe o distanță de 154 km. Principalii afluenţi ai 

Dunării ce sunt localizaţi pe teritoriul judeţului Dolj sunt Balasan, Desnățui, Baboia, Ciutura, Jiet, 
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iar pentru Jiu se pot enumera Amaradia, Plosca, Raznic, Gilort, Meresel şi Mascot. În Dolj există 

şi un râu secundar care se varsă în Olt, și care străbate judeţul pe o distanţă de 73 km: Teslui. 

În judeţul Gorj se regăsește bazinul colector al Jiului, care are foarte mulţi afluenţi, 

printre care Sadu, Tismana, Jilţu, Motru, Gilort, Amaradia. În jumătatea nordică a judeţului se 

regăsesc cursurile superioare ale Olteţului şi Cernei. Pe teritoriul judeţului Gorj se află cele mai 

mari lacuri naturale din România: Câlcescu (suprafaţă de 3 ha, adâncimea maximă de 9.3 m), 

Slăveiu (suprafaţa de 0,25 ha, adâncimea maximă de 2.8 m), Mija şi Pasărea (suprafaţa de 0.3 ha, 

adâncimea maximă de 3 m). Acestea sunt lacuri naturale de origine glaciară ce se află în Munţii 

Parângului. În acest judeţ s-a construit şi un baraj de 15 m înălţime – Ceauru. Lacul care se poate 

forma poate totaliza un volum de 100 mil. m3, pentru a evita inundaţiile care se pot crea. În zonă 

există şi lacuri de acumulare care fac parte din complexul hidrotehnic şi energetic Cerna – Motru 

– Tismana: Cerna (sau Valea lui Iovan) - situat pe râul Cerna, cu un volum util de 120 mil. mc 

(înălţimea maximă a barajului 110,5 m) şi Lacul Motru - cu un volum util de 3 mil. m3 (înălţime 

maximă a barajului 49 m). Scopul acestor construcţii de anvergură a fost în principal asigurarea 

apei industriale şi potabile pentru consumatorii din bazinul mijlociu al Jiului şi, în subsidiar, 

exploatarea hidroenergetică. 

Teritoriul judeţului Mehedinţi este traversat de numeroase râuri care se varsă în Dunăre, 

respectiv râurile: Cerna, Bahna, Topolniţa, Blahniţa şi Drincea. Pe teritoriul acestui judeţ se află 

şi bazinul râului Motru cu afluenţii Coşuştea şi Huşniţa. Sistemul hidroenergetic Porţile de Fier a 

dus la realizarea unor lacuri de acumulare mari şi la regularizarea cursului Dunării şi îmbunătăţirea 

navigaţiei. De asemenea, trebuie menţionate şi Băile Bala, recunoscute pentru apele şi nămolul 

sulfuros. Râurile, de pe teritoriul județului ce se varsă în Dunăre sunt: Cerna, Bahna, Topolnița, 

Blahnița și Drincea. 

Reţeaua hidrografică a judeţului Olt aparţine în întregime bazinului mijlociu şi inferior al 

Oltului, pricipalul curs de apă ce se întinde pe o distanţă de 135 km. În aval de Călimăneşti au fost 

construite mai multe lacuri de acumulare (Cornetu, Gura Lotrului, Călimăneşti, Dăeşti, Rămnicu 

Vâlcea, Râureni, Govora, Băbeni, Ioneşti, Zăvideni, Drăgăşani). Valea Olteţului, a doua ca mărime 

din bazinul hidrografic al Oltului, este mai îngustă în zona de deal şi se lărgeşte în cuprinsul 

Câmpiei Române. 

Pentru a ajunge în judeţul Olt, râul Olt traversează, mai întâi, interiorul judeţului Vâlcea. 

Râul Olt primeşte numeroşi afluenţi, între care Boia, Băiaş, Sălătrucel, Topolog (pe stânga), 

Călineşti, Lotru, Muereasca, Olăneşti, Bistriţa, Luncavăt, Olteţ şi Cerna (pe dreapta). Ca şi în 

judeţul Gorj, Vâlcea are numeroase lacuri de origine glaciară (Câlcescu, Iezerul Latoriţei, Găuri, 

Cioara, Singuraticu, Zănoaga Mare ş.a.), precum şi lacurile de acumulare din sistemul 

hidroenergetic Lotru. 
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e) Resursele de apă de suprafaţă şi subterane; 

Resursele de apă ale României sunt relativ reduse, cifrându-se doar la aproximativ 1.700 

metri cubi de apă timp de un an pentru un locuitor22, conform Raportului anual al Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului. În multe state membre ale Uniunii Europene, aceste rezerve sunt, în medie, 

de 2,5 ori mai mari. 

Resursele de apă din România provin de la râuri, Dunăre şi ape subterane. Raportul 

previzionează că resursa teoretică de apă ar fi de 134.600.000 mil. m3 apă, din care resursa 

existentă potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice este de 39.363.985 mil. m3 apă. 

Dunărea, al doilea fluviu ca mărime din Europa (cu lungime de 2.850 km, din care 1.075 

km pe teritoriul României) are un stoc mediu la intrarea în ţară de 170x109 m3. 

Regiunea Sud Vest se bucură de cantităţi însemnate de apă întrucât o parte importantă din 

teritoriu este zonă muntoasă, unde se află cele mai multe izvoare, râuri. Spre exemplu, Bazinul 

hidrografic Jiu este format din râuri de suprafaţă.  

În cadrul bazinului hidrografic Jiu au fost evaluate 68 de corpuri de apă naturale curgătoare 

(râuri), dintre acestea 28 au stare ecologică foarte bună, 26 bună, 13 stare ecologică moderată şi 

numai 1 stare ecologică slabă. 

De asemenea, Bazinul hidrografic Olt este format din râuri de suprafaţă. În cadrul acestui 

bazin au fost evaluate 187 de corpuri de apă naturale curgătoare (râuri), din care numai 2 au o 

stare ecologică foarte bună, 125 bună, 50 moderată, 7 slabă şi 3 stare ecologică proastă. 

Regiunea Sud Vest Oltenia este recunoscută prin cele mai mari lacuri din ţară. În judeţul 

Mehedinţi, se află cele mai mari lacuri artificiale din ţară: Ostrovu Mare (40.000 ha), fiind primul 

ca mărime şi Porţile de Fier (10.000 ha), fiind al doilea. La acestea se mai adaugă lacul Vidra din 

judeţul Vâlcea care deserveşte hidrocentrala Lotru-Ciunget. 

În judeţul Dolj se regăseşte al al doilea lac natural ca dimensiune din România: Bistreţ 

(1.867 hectare). Se pot menţiona şi lacurile naturale Zăton (judeţul Mehedinţi) și Câlcescu (judeţul 

Vâlcea). 

De asemenea, regiunea este recunoscută prin izvoarele minerale sulfuroase, oligominerale 

şi clorurate şi iodate ce se regăsesc nu numai în staţiunile balneo: Călimăneşti- Căciulata, Olăneşti, 

Govora, Muereasca, Dobriceni, Buneşti, Râmnicu Vâlcea, Mateeşti, Ocnele Mari, Ocniţa, Oţeşani, 

Pietrarii de Sus şi la Goruneşti.  

f) Oportunităţi şi obstacole în dezvoltare determinate de cadrul natural.  

În contextul schimbărilor climatice globale, securitatea și siguranța alimentară devin tot 

mai importante. Acest proces poate fi realizat, în primul rând prin valorificarea corespunzătoare 

                                            
22 luând în considerare numai aportul râurilor interioare, situând din acest punct de vedere ţara noastră în categoria 
ţărilor cu resurse de apă relativ reduse în raport cu resursele altor ţări. 
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a resurselor naturale de care dispune agricultura României, resurse superioare multora din țările 

UE: 

 solul, prin evitarea degradării acestuia prin: 

- măsuri antierozionale,  

- extracția de elemente nutritive azot, fosfor, potasiu și altele, odată cu 

recoltele, care trebuie restituite prin îngrășăminte, de orice natură 

(minerale, organice),  

- efectuarea de lucrări minime și de bună calitate;  

 apa, resursa deficitară, care, cantitativ, va deveni din ce în ce mai redusă, cu repetiția 

precipitațiilor necorespunzătoare în timpul perioadei de vegetație a plantelor 

Schimbările climatice din ultimii ani, frecvenţa din ce în ce mai mare a perioadelor 

secetoase şi de secetă severă, cu temperaturi maxime extreme, au determinat apariţia şi 

extinderea zonelor cu risc ridicat (12%) şi mediu (35%) de deşertificare. Acest aspect poate fi 

remediat şi prin realizarea/reabilitarea sistemelor de irigaţii în zonele afectate de secetă, şi pin 

crearea de păduri acolo unde zona forestieră a fost distrusă şi nu numai. De asemeneea, întregirea 

zonei forestiere va proteja Câmpia Română (Bărăgan), prin nevoia de reţinere şi conservare a apei 

pluviale, a zăpezilor şi diminuarea tăriei vânturilor. 

Relieful din partea de sud a regiunii este propice agriculturii, fiind o zonă agricolă 

tradițională din România.  

Regiunea Sud Vest Oltenia are rolul energetic principal în România, prin exploatarea 

potențialului apelor curgătoare care traversează regiunea: fluviul Dunărea, râurile Jiu și Olt, 

precum şi a afluenţilor acestora. 

Fiind unicate în România, pe teritoriul regiunii se află complexele hidroenergetice Porțile 

de Fier (printre cele mai mari din Europa) – județul Mehedinți și Lotru-Olt – în județul Vâlcea 

(printre cele mai mari din Romania).  

Cele mai mari centrale termoelectrice din România: Rovinari și Turceni se află localizate 

pe teritoriul regiunii Oltenia, lângă bazinele miniere Motru – Valea Jiului. În aceste condiţii, zona 

Motru – Valea Jiului are probleme mari de mediu, probleme ce au impact asupra calităţii vieţii 

locuitorilor ca urmare a producției de energie termoelectrică şi a extragerilor miniere. 

2.3. Delimitarea geografică a mediului rural la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia 

a) Suprafața administrativă a spațiului rural la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia și 
județe componente 

Spaţiul rural din România este format din suprafaţa administrativă a celor 2.861 comune, 

care regrupează 12.957 sate. Suprafaţa aferentă spaţiului rural astfel delimitat însumează 223.055 

mii ha, reprezentând 87,1% din suprafaţa ţării. 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

44 
 

Regiunea Sud Vest Oltenia este regiunea cu cel mai mare număr de comune după regiunile 

Nord Est şi Sud Muntenia. Cele 408 comune din regiune cuprind 2.070 sate, care situează regiunea 

Sud Vest Oltenia înaintea regiunii Nord Est. Din aceste sate, 121 sunt sate aparţinătoare anumitor 

oraşe, care au, în cele mai multe cazuri, un profil economic diferit de restul satelor.  

Satele aparţinătoare oraşelor sunt o categorie aparte, întrucât sunt private de la finanţări 

europene, naţionale sau chiar internaţionale (Banca Mondială, programe elveţiene sau 

norvegiene). Această sincopă se datorează neîndeplinirii unei cerinţe minime şi anume delimitarea 

pe bază de hărţi a satelor aparţinătoare oraşelor, acestea nefiind unităţi administrativ teritoriale. 

Lipsa acestor hărţi crează o serie de probleme în stabilirea demarcării spaţiului rural. Pentru 

aceste localităţi sunt necesare investiţii în infrastructura rurală, a conectării acestora la reţeaua 

urbană şi creşterea activităţilor economice pentru a putea fi relocalizate afacerile din interiorul 

oraşelor. 

Regiunea are în componenţă 40 de oraşe din care 11 sunt municipii. Exceptând regiunea 

Bucureşti Ilfov, regiunea Sud Vest alături de Sud Muntenia se află pe ultimul loc, la nivel naţional, 

în ceea ce priveşte numărul de municipii, iar din punct de vedere al numărului de oraşe se află la 

mijlocul clasamentului. 

Figura nr.  13 - Harta administrativ-teritorială a spațiului rural 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 
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Dacă la numărul oraşelor se află printre ultimile, numărul comunelor existente în regiune 

(408), poziţionează Sud Vest Oltenia, după regiunile Sud Muntenia și Nord Est (cea mai săracă 

regiune din Uniunea Europeană), pe locul al treilea.  

Figura nr. 1 Organizarea administrativă a teritoriului României, la 31 decembrie 2012 şi densitatea 

populaţiei 

REGIUNEA DE 
DEZVOLTARE 

Suprafaţa 
km2 

Densitatea 
populaţiei 

Număr 
oraşe 

Număr 
municipii 

Număr 
comune 

Număr 
sate 

Nord Vest 34.160,46 79,4 43 15 403 1.800 

Centru 34.099,72 73,9 57 20 357 1.788 

Nord- Est 36.849,83 100,3 36 17 506 2.414 

Sud-Est 35.761,70 78,1 35 11 355 1.448 

Sud-Muntenia 34.452,99 94,1 48 16 519 2.019 

București-Ilfov 1.821,15 1237,6 9 1 32 91 

Sud-Vest Oltenia 29.211,69 76,2 40 11 408 2.070 

Dolj 7.414,01 94,1 7 3 104 378 

Gorj 5.601,74 67 9 2 61 411 

Mehedinţi 4.932,89 58,5 5 2 61 344 

Olt 5.498,28 83,4 8 2 104 377 

Vâlcea 5.764,77 70,3 11 2 78 560 

Vest 32.033,17 59,6 42 12 281 1.327 

România 238.390,71 89,6 320 103 2.861 12.957 

Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

Figura nr.  14 - Numărul de comune, pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 
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Din punct de vedere administrativ-teritorial, în regiunea Sud Vest Oltenia nu s-au 

înregistrat schimbări în perioada 2005 – 2012 de natură să schimbe numărul de unități 

administrativ-teritoriale. Însă, faptul că numărul acestora este ridicat, poate fi una dintre cauzele 

fragmentării excesive a proprietăților agricole cât și accentuarea fenomenului de marginalizare a 

comunelor care nu au în vecinătatea lor nici localități urbane și nici acces către drumurile 

principale.  

În PDR al regiunii Sud Vest Oltenia se specifică caracterul general al comunităţilor rurale 

ca fiind determinat de predominanța activităţilor agricole de gospodării de subzistență, de un 

grad mare de ocupare în agricultură şi de o structură ocupaţională limitată. 

b) Număr comune și sate și ponderea acestora la nivel regional și județe 
componente  

Comuna este unitatea administrativă de bază care implementează politica rurală. Aceste 

autorităţi, împreună cu autorităţile judeţene şi rurale, vor îndeplini obiectivele impuse de politica 

dezvoltării rurale. 

Figura nr.  15 - Numărul satelor şi comunelor la nivel de judeţe şi ponderea lor din 

total pe regiune 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

În regiunea Sud Vest Oltenia sunt 408 comune, care reprezintă 14,26% din comunele 

României. Aceste comune cuprind cel mai mare număr de sate din România, 2.070, respectiv 
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15,96% din satele româneşti. Aceste cifre evidenţiază că majoritatea teritoriului regiunii este 

încadrat în spaţiu rural, mai ales că suprafaţa acesteia este cea mai mică din ţară, exceptând 

regiunea Bucureşti Ilfov. 

În perioada analizată, numărul de comune nu s-a modificat, dar numărul de sate a crescut 

cu 4. Exceptând, regiunile Bucureşti Ilfov şi Vest, fiind cele mai dezvoltate regiuni din România, 

toate cele şase regiuni şi-au majorat numărul de sate între 1 şi 4. 

Figura nr.  16 -Numărul de sate, pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2014 

La nivelul regiunii, în 2012, cele mai multe comune se înregistrează în judeţele Dolj şi Olt, 

cu câte 104, ceea ce reprezintă, cumulat, peste 50% din numărul de comune înregistrat de Sud 

Vest Oltenia şi peste 7,2% din comunele din România. 

Tabel nr. 1 - Numărul de comune din regiunea Sud Vest Oltenia, pe judeţe, în perioada 

2005-2012 

-Număr localităţi- 

Județ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dolj 104 104 104 104 104 104 104 104 

Gorj 61 61 61 61 61 61 61 61 

Mehedinți 61 61 61 61 61 61 61 61 

Olt 104 104 104 104 104 104 104 104 

Vâlcea 78 78 78 78 78 78 78 78 

SUD VEST 408 408 408 408 408 408 408 408 

Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 
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Judeţele Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea dețin împreună sub 50% din comunele regiunii Sud Vest 

Oltenia sau sub 7% din comunele din România. Județul Vâlcea deține peste 19% din comunele 

regiunii. Această discrepanţă se datorează mai multor factori, printre care relieful (populaţia a 

evitat să se aşeze în zonele greu accesibile, montane, în zone inundabile, etc.), nivelul de 

dezvoltare al zonei (o zonă slab dezvoltată nu are suficiente locuri de muncă pentru potenţialii 

locuitori), lipsa sau dezvoltarea redusă a infrastructurii de drumuri şi utilităţi, etc. 

Figura nr.  17 - Numărul de comune în regiunea Sud Vest Oltenia, pe județe, la nivelul 

anului 2012 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

Cauza majorării numărului de sate în regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 2005-2012, 

constă în crearea de alte 4 sate în judeţul Vâlcea, în anul 2007. Astfel, în 2012, numărul de sate 

înregistrat de judeţul Vâlcea ajunge la 560 unităţi administrative.  

Tabel nr. 2 - Numărul de sate în regiunea Sud Vest Oltenia, pe judeţe, în perioada 

2005-2012 

-Număr localităţi- 

Județ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dolj 378 378 378 378 378 378 378 378 

Gorj 411 411 411 411 411 411 411 411 

Mehedinți 344 344 344 344 344 344 344 344 

Olt 377 377 377 377 377 377 377 377 

Vâlcea 556 556 560 560 560 560 560 560 

Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

La nivel naţional, regiunea Sud Vest Oltenia deţine cel mai mare număr de sate, la care 

contribuie cel mai mult judeţul Vâlcea cu 27% din satele existente pe teritoriul regiunii, respectiv 

cu 4,32% din satele din România. Numărul satelor din judeţele Dolj şi Olt reprezintă câte 18% din 

satele din regiunea Sud Vest Oltenia, iar celelalte două judeţe (Gorj şi Mehedinţi) înregistrează 

un număr mai mic de sate (câte 14%).  
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Figura nr.  18 - Numărul de sate în regiunea Sud Vest Oltenia, pe județe, la nivelul 

anului 2012 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

În structura administrativă a regiunii Sud Vest Oltenia există numeroase comune și sate, 

dar şi 40 de oraşe şi municipii. Acest număr este relativ mare, ţinând cont că multe din aceste 

localităţi nu au o infrastructură rutieră reabilitată, apa potabilă în unele cartiere provine din 

fântâni, etc. Un alt efect negativ al acestor teritorii rurale declarate oraşe pentru populaţia 

riverană constă în creşterea impozitelor şi taxelor considerabil. 

c) Încadrarea regiunii Sud Vest Oltenia într-un spațiu rural sau urban conform 
definiției OCDE, respectiv: regiune predominant rurală, regiune semnificativ 
rurală sau regiune predominant urbană. 

În conformitate cu noua metodologie OCDE prezentată la nivelul capitolului 1, România are 

9,9% regiuni predominant urbane, 43,9% intermediare şi 46,2% regiuni predominant rurale. În 

comparaţie cu rezultatele înregistrate de media UE-27, aceste sunt foarte diferite mai ales din 

prisma regiunilor predominant urbane (UE-27 cu 40,4%) şi regiunilor predominant rurale (UE-27 cu 

24,2%). Pe baza acestei analize, România are un teritoriu prevalent „predominant rural”, 99,9% 

din suprafaţa totală are caracter rural şi 91% din populaţie trăieşte în aceste zone. 

Dacă ne raportăm, extrapolând, la regiunea de dezvoltare ca o unitate administrativă 

locală, toate regiunile României, mai puţin regiunea Bucureşti Ilfov, sunt spaţiu rural, întrucât 

densitatea populaţiei este sub 150 locuitori/km2. Regiunea Bucureşti Ilfov nu este inclusă în grafic 

întrucât înregistrează o densitate a populaţiei de peste 10 ori mai mare decât celelalte regiuni, 

de 1.237,6 locuitori/km2. Această valoare încadrează regiunea Bucureşti Ilfov în categoria 

regiunilor predominant urbane. 
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Figura nr.  19 - Densitatea populaţiei la nivelul regiunilor de dezvoltare şi România, 

în anul 2012 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

Pentru încadrarea teritoriilor, metodologia OECD continuă cu a doua etapă care se referă 

la încadrarea valorii procentului de populație ce trăiește în unități locale rurale. 

Figura nr.  20 - Ponderea populaţiei rurale la nivelul regiunilor de dezvoltare şi în 

România, în anul 2012 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

Din analiza datelor prezentate în graficul anterior, rezultă că regiunile Nord Vest, Centru, 

Sud Est şi Vest sunt regiuni rurale, întrucât 15 până la 50% dintre locuitori trăiesc în mediul rural. 

Celelalte trei regiuni: Nord Est, Sud Vest şi Sud Muntenia sunt regiuni predominant rurale întrucât 

peste 50% dintre locuitori trăiesc în comune. 

În concluzie, conform metodologiei OECD, Regiunea Sud Vest este predominant rurală, 

evidenţiată prin densitatea populaţiei de 76,2 locuitori/km2 şi o pondere a populaţiei rurale de 

51,91%.  

În continuare este analizat gradul de ruralizare al celor cinci judeţe ale regiunii Sud Vest 

Oltenia. Pentru prima etapă a metodologiei OECD au fost identificate judeţele care au o densitate 

a populației sub 150 locuitori/km2. 
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Figura nr.  21 - Densitatea populației la nivelul județelor regiunii Sud Vest Oltenia, în 

2012 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

Din analiza graficului anterior se deduce că toate cele cinci judeţe au densitatea populaţiei 

sub 150 locuitori/km2, ceea ce demontrează caracterul rural al acestora. Pentru a identifica în ce 

fel de categorii sunt incluse cele cinci judeţe, a fost calculată ponderea populaţiei rurale. 

Figura nr.  22 - Ponderea populaţiei rurale la nivelul judeţelor regiunii Sud Vest 

Oltenia, în 2012 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

În concordanţă cu metodologia OECD, asumată şi de Comisia Europeană, analiza reală se 

realizează conform nivelului regional (NUTS 3), respectiv judeţe. Astfel, din analiza graficului 
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anterior rezultă că judeţul Dolj se încadrează în categoria rural sau intemediar, întrucât ponderea 

populaţiei rurale este de 45,89%, fiind încadrată în intervalul propus de OECD de 15 - 50%. Celelalte 

patru judeţe sunt preponderent rurale, deoarece valoarea ponderii populaţiei rurale este peste 

50%. 

În raportările Eurostat, definiţia OECD modificată, respectiv noua tipologie urban-rural, 

este aplicată categoriilor NUTS 3. În România, în categoria NUTS 3 intră cele 42 de judeţe. Astfel, 

putem menţiona că patru din judeţele regiunii Sud Vest Oltenia sunt catalogate predominant 

rurale (Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea), iar judeţul Dolj se încadrează în regiuni intermediare, fiind 

unul din cele 18 judeţe româneşti care fac parte din această categorie. 

În concluzie, rezultatele celor două metode la nivel de NUT 3 sunt identice.  

Această metodologie are şi câteva nereguli, pornind de la caracterul eterogen al 

dimensiunilor zonelor LAU 2, unele regiuni sunt incorect clasificate. Astfel, sunt sate mici, care 

au o populaţie foarte mică, dar densitate acesteia suficient de mare și, prin urmare, vor fi 

clasificate ca sate urbane. De asemenea, sunt orașe sau localități din LAU 2 foarte mari, ce pot fi 

clasificate ca mediul rural întrucât au o densitate scăzută a populației, chiar și atunci când orașul 

este destul de mare și majoritatea populației a LAU 2 trăiește în acel oraș. 

Totodată, mai apare şi problematica datelor reale. În România, Institutul Naţional de 

Statistică culege datele referitoare la populaţie o dată la 10 ani când are loc recensământul. 

Astfel, datele statistice privind populaţia nu pot fi raportate periodic la un an, ci o dată la 10 ani. 

Conform definiţiei legislaţiei româneşti, zonele rurale din România acoperă 87,1% din 

teritoriul ţării, cuprinzând 47,2% din populaţia României. 

2.4. Sistemul de așezări din regiunea Sud Vest Oltenia 

În cazul României, dezindustrializarea, declinul demografic şi problemele grave de 

infrastructură moştenite influențează în mod negativ calitatea vieţii din multe oraşe. Este dificil 

de estimat cu exactitate modul în care orașul influențează zonele învecinate, mai ales că 

probleme apar ca urmare a infrastructurii slabe din punct de vedere calitativ a zonelor periferice. 

Modalitatea de polarizare a acestor teritorii este diferită. În acest capitol sunt analizate doar 

municipiile reşedinţă de judeţ din regiunea Sud Vest Oltenia. 

În afara zonelor cu dezvoltare economică, datorată unor condiţii speciale (Defileul Dunării, 

Subcarpaţii Olteniei şi Valea mijlocie a Oltului, Craiova şi Slatina), infrastructura localităţilor 

urbane şi rurale este relativ necorespunzătoare, atât ca extindere cât şi din punct de vedere al 

calităţii. Deşi, numeroase oraşe au obţinut un statut urban, acestea nu deţin infrastructura 

specifică adecvată şi un mod de viaţă care să justifice poziţia urbană în ierarhia localităţilor.23 

Dezvoltarea zonelor rurale prin prisma centrelor urbane se realizează prin intermediul procesului 

                                            
23 Economie regională şi locală, Ana Maria Manolache 
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de polarizare, oraşele direcționând spre localitățile rurale informație şi materie, a căror 

intensitate depinde de distanța dintre acestea. 

Judeţul Dolj 

 

Pol de creştere – CRAIOVA 

Municipiul Craiova este unul din puţinele oraşe ale României care are peste 200.000 

locuitori, respectiv 297.510 (în 2011). Craiova este și cel mai important centru economic și social 

din regiune, urmată de celelalte reşedinţe de judeţ. Celelalte orașe  din județul Dolj (Băileşti, 

Calafat, Bechet, Dăbuleni, Filiaşi, Segarcea) sunt de dimensiuni mici, aflându-se la o distanţă mare 

faţă de polul de creştere Craiova, în cadrul acestora existând o dependență ridicată față de 

activitățile agricole. 

Craiova, prin legislaţia românească, este denumit pol de creștere și dezvoltare urbană, 

având rolul de a polariza dezvoltarea în jurul său. Craiova 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). De menţionat este industria 

constructoare de maşini: automobile, componente de automobile, precum și industria 

constructoare de avioane, industria constructoare de utilaje agricole și industria alimentară. Cel 

mai mare centru universitar din regiune se află în municipiul Craiova. Capacitatea de cercetare-

dezvoltare este completată prin existenţa institutelor de cercetări (ICMET, IPA CIFAT, Institutul 

de Cercetări Sociale) şi a diferitelor întreprinderi care îşi dezvoltă propriile departamente de 

cercetare. Infrastructura de cercetare este completată de cea de inovare care cuprinde Parcul 

Industrial Craiova, 5 incubatoare de afaceri şi un centru expozițional. 

Craiova este nod de cale ferată şi are singurul aeroport din regiune. Principalul drum la 

care are acces este drumul național (E70). Conexiunea principală este dată de legătura dintre 

Craiova şi Râmnicu Vâlcea, urmată de şoseaua, categorizată ca drum expres, dintre Craiova şi 

Drobeta. 

Judeţul Gorj 

Municipiul Târgu Jiu, reşedinţă de judeţ, are o populaţie de 96.737 de locuitori. Târgu Jiu 

se află într-o poziţie cheie fiind principalul punct de trecere şi legătură între Oltenia şi sud-vestul 

României pe de-o parte şi Transilvania şi nord-vestul ţării pe de altă parte. De asemenea, Târgu 
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Jiu a devenit un important nod rutier şi ca urmare a finalizării podului dublu rutier şi feroviar de 

la Calafat – Vidin din judeţul Dolj. 

Economia municipiului Târgu-Jiu este influenţată şi de specificul local, fiind o regiune 

minieră, astfel încât mulţi agenţi economici din industrie s-au profilat pe activităţi legate de 

minerit. De asemenea, industia lemnului este în dezvoltare în Târgu Jiu. 

Judeţul Mehedinţi 

Populaţia municipiului Drobeta Turnu Severin, reședința județului Mehedinți, este de 

105.232 locuitori. Acest municipiu are o conectare slabă cu celelalte centre urbane, nefiind în 

centrul sistemului de rețele de drumuri principale şi secundare. Drobeta Turnu Severin se află la 

confluența cu celelalte județe fiind influențate de conexiunile economice și culturale cu acestea. 

De asemenea, accesul la Axa prioritară TEN-T 18, prezintă un potenţial de dezvoltare important 

pentru Drobeta Turnu Severin, municipiul fiind port la Dunăre. 

Debitul Dunării a fost regularizat prin construcţia a două mari baraje, ce leagă România de 

Serbia: două lacuri de acumulare au fost construite la Porţile de Fier I şi Portile de Fier II (236 

kmp şi respectiv 67 kmp), care au intrat în sistemul hidro-energetic. Aici se găsesc cele mai mari 

hidrocentrale din ţară: Porţile de fier I, Porţile de fier II.  

Dezvoltarea economică a municipiului este strâns legată de poziţionarea geografică a 

zonei. Drobeta Turnu Severin este renumită în şantiere navale, industia lemnului producându-se 

celuloză şi hârtie. 

Judeţul Olt 

Slatina este unul din cele două oraşe, alături de Târgu Jiu, ale regiunii Sud Vest Oltenia 

care au un număr de locuitori cuprins între 50.000 şi 100.000, respectiv 76.736 locuitori. La nivelul 

municipiului se remarcă industria metalurgică și industria de profil auto. Pe teritoriul municipiului 

Slatina sunt numeroase baze de construcţii civile şi industrial, majoritatea desprinse din fostele 

întreprinderi de construcţii. 
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Judeţul Vâlcea 

Pol de dezvoltare – RÂMNICU VÂLCEA  

În regiunea Sud Vest Oltenia sunt numai două oraşe care au între 100.000 şi 200.000 

locuitori: Râmnicu Vâlcea şi Drobeta Turnu Severin. Astfel, Râmnicu Vâlcea are o populaţie de 

110.697 locuitori (în 2011). Aflat în centrul unei zone de staţiuni balneo-climaterice renumite – 

Călimăneşti, Băile Olăneşti, Băile Govora – Râmnicu Vâlcea reprezintă un obiectiv turistic la nivelul 

județului. La nivelul municipiului  este dezvoltată industria textilă şi a produselor chimice: 

fabricarea produselor chimice de baza, fabricarea produselor de morărit, energie electrică. 

2.5. Particularități ale așezărilor rurale din regiunea Sud Vest Oltenia 

Satele din regiunea Sud Vest Oltenia sunt diverse. Prima mare provocare în înţelegerea 

diversităţii satelor o reprezintă mărimea lor sub aspect demografic. O a doua mare provocare în 

măsurarea dezvoltării satului este legată de variaţia mare a dezvoltării în funcţie de aşezarea 

geografică a satului. 

a) Tipologia așezărilor rurale din regiunea Sud Vest Oltenia 

Organizarea teritoriului rural nu este uniformă. La aceasta contribuie, în primul rând, 

nivelul de dezvoltare respectiv, profilul social-economic cât şi condiţiile geografice (relief, resurse 

hidrografice, sol, etc.). Dezvoltarea predominant spontană, nedirijată, a aşezărilor rurale este 

subliniată de textura neregulată a majorităţii satelor, textura influenţată de caracteristicile 

reliefului. Astfel, satele după tipuri morfostructurale pot fi clasificate în: sate risipite sau 

împrăștiate, sate răsfirate, sate adunate.  

 Satele risipite, numite şi sate împrăştiate sau sate cu case izolate, constituie aşezările 

rurale cele mai simple, specifice regiunilor montane, fiind formate din gospodării izolate, 

ai căror locuitori se ocupă în special cu creşterea animalelor. Aceasta evidenţiază 

adaptabilitatea omului la un anumit mediu natural pentru a putea supravieţui, implicit 

pentru a dezvolta de activităţi economice. 

Satele risipite au o structură extrem de simplă, primitivă, cu gospodării puternic dispersate 

pe versanţi sau pe podurile mai netede ale platformelor. Aceste aşezări se găsesc în Munţii Cernei 

şi Munţii Căpăţânii. Unitatea acestor sate este menţinută prin existenţa unei reţele de cărări şi 

poteci sau chiar drumuri forestiere, care asigură circulaţia în toate direcţiile. Satele risipite şi-au 

lăsat amprenta asupra economiei româneşti, pentru că prin ele au fost integrate în circuitul 

economic vaste arii montane şi au fost valorificate unele resurse naturale specifice. 

 Satele răsfirate, prezente în special în regiunile de deal şi de podiş, au gospodăriile 

situate la distanţe mai mici unele de altele. Această categorie constituie un tip de 

tranziţie de la risipire excesivă la cel adunat. Satul răsfirat este mai puţin influenţat în 
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modul de organizare interioară, de relief şi mai mult de ocupaţia locuitorilor. 

Gospodariile sunt distanţate între ele prin terenuri cultivate şi faneţe, ceea ce evidenţiază 

o împrăştiere la o scară mult mai redusă faţă de satele risipite. Ocupaţia sătenilor este 

specifică îndeletnicirilor câmpeneşti combinată cu cele montane.  

Acest tip de aşezare rurală poate fi întâlnită în Subcarpaţii Getici, în Podişul Getic, în 

depresiunile intracarpatice, între 400-800 metri altitudine. 

Mergând în subsidiar, în funcție de condiţiile topografice locale, aceste sate pot prezenta 

o răsfirare liniară (de vale, de drum, de culme etc.), o răsfirare areolară (de versant, de contact, 

de culme, de vale), o răsfirare de tip alveolar pluricelular etc. Satele răsfirate liniare se dezvolta 

in special în zona deluroasa a Olteniei. Ele pot atinge câţiva km lungime (peste 10 km), iar uneori 

se constituie într-un şir continuu de sate. Satele răsfirate areolare pot fi sub forme diverse: 

poligonale, rotunde, neregulate; cu tendinţe de risipire spre periferic sau adunare în partea 

centrală a vetrei. Sate răsfirate polinucleare (pluricelulare) sunt formate din 2-3 sau mai multe 

nuclee de răsfirare, mai ales în zonele deluroase şi de podIș. 

 Satele adunate sunt sate unde gospodăriile sunt grupate între limitele unor vetre bine 

conturate. Aceaste sate se găsesc la câmpie. Există şi excepţii, când satele adunate pot fi 

localizate în depresiunile intramontane, submontane sau intracolinare (câmpia Blahniţei, 

Câmpia Băileşti, Câmpia Olteniei, Câmpia Romanaţi). În general, această categorie de sate 

se ocupă cu agricultura şi zootehnia. 

În regiunea Sud Vest Oltenia, cele mai multe comune sunt de tipul adunat, mai ales că sunt 

sate cu activitate preponderent agrară.  

Tabel nr. 3 - Numărul comunelor în funcție de tipologia morfostructurală, în regiunea 

Sud-Vest Oltenia, pe județe 

-număr localități- 

Județ 
Comune cu aspect 

risipit al 
gospodăriilor 

Comune cu aspect 
răsfirat al gospodăriilor 

Comune cu aspect 
adunat al gospodăriilor 

Dolj 10 4 86 

Gorj 5 4 50 

Mehedinți 9 8 44 

Olt 2 3 98 

Vâlcea 10 11 57 

Sud Vest 36 30 335 

Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 

50% din așezările rurale sunt localizate în județele Dolj și Olt, majoritatea fiind comune cu 

aspect adunat (83,5%), specifice reliefului de câmpie. Cu toate acestea ponderea cea mai mare în 

comunele cu aspect risipit îl deţin judeţele Doj şi Vâlcea, urmat de Mehedinţi. 
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- clasificare în funcție de numărul de locuitori: sate mici (sub 500 locuitori): în 

zonele montane, sate mijlocii (500 – 1500 locuitori), sate mari (1500 – 4000), sate foarte mari 

(peste 4000 locuitori);  

Satele prezintă o mare diversitate sub aspectul numărului de locuitori. Dimensiunea satelor 

variază, de la cele care au doar câţiva locuitori, până la sate cu peste 7.000-9.000 locuitori. În 

regiunea de Sud Vest Oltenia, predomină însă satele cu puţini locuitori, la nivel de comune fiind, 

în medie, până la 3.000 de locuitori. 

Componența satelor după numărul de locuitori şi a comunelor după numărul de sate şi de 

locuitori influenţează în mod semnificativ gradul de asigurare a populaţiei cu echipamente şi 

servicii publice. Comunele cu număr mic sau dispersat de locuitori sau cu sate risipite au cele mai 

mari probleme sub aspectul echipării cu infrastructură de bază (apă potabilă, canalizare, etc). Un 

alt aspect negativ constă în părăsirea acestor locaţii şi migrarea spre oraşe sau chiar migrarea 

populaţiei tinere în alte state cu condiții de viață mai bune, ducând la descreşteri foarte mari de 

populaţie. După numărul locuitorilor, există: 

 comune mici (sub 500 locuitori), 

 comune mijlocii (500-1500 de locuitori) 

 comune mari (1500-4000 de locuitori) 

 comune foarte mari (cu peste 4000 de locuitori). 

Analiza aceasta se va realiza la nivel de comune, considerând clasificarea în funcţie de 

numărul de locuitori dintr-o comună. 

În regiunea Sud Vest Oltenia nu se întâlnesc comune care să aibă sub 500 de locuitori. 

Comunele mijlocii, caracteristice zonelor de depresiuni, dealuri şi podiş şi în zonele de câmpie cu 

un grad mai redus de accesibilitate sunt în număr redus în regiune. Judeţul Gorj are numai 1 

comună ce se încadrează în această dimensiune (Arcani).  

Cele mai multe comune din regiunea Sud Vest Oltenia se încadrează în categoria comunelor 

mari (1.500 – 4.000 locuitori), caracteristice zonelor de câmpie, deal şi podiş.  

În regiunea Sud Vest Oltenia au fost identificate şi comune care sunt încadrate în categoria 

comunelor foarte mari (peste 4.000 locuitori), întâlnite, în special, în zonele de câmpie și la 

trecerea de la relieful de podiș către cel de câmpie.  



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

58 
 

Tabel nr. 4 - Numărul comunelor în funcție de numărul de locuitori, în regiunea Sud-

Vest Oltenia, pe județe 

-număr localități- 

Județe 

Comune cu populația între 

Total 500 - 1500 
locuitori 

1500 - 4000 
locuitori 

Peste 4000 de 
locuitori 

Dolj 8 72 24 104 

Gorj 1 49 11 61 

Mehedinți 18 40 3 61 

Olt 12 85 7 104 

Vâlcea 10 63 5 78 

Sud Vest 49 309 50 408 

Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 

La nivel de regiune, majoritatea așezărilor rurale organizate din punct de vedere teritorial 

administrativ sub formă de comune, sunt cele care au o populație între 1.500 și 4.000 de locuitori 

(75,7%). Cele mai multe comune de asemenea dimensiune se regăsesc în judeţul Olt reprezentând 

27,5%, urmat de judeţul Dolj cu 23,3%. La nivelul județelor Dolj și Gorj se observă ponderea cea 

mai ridicată a comunelor cu o populație de peste 4.000 de locuitori, aspect influențat de 

dezvoltarea sectorului industrial și al turismului.  

Clasificarea la nivel de comune, conform metodologiei de colectare a datelor utilizată de 

Institutul Național de Statistică, este următoarea: 

 comune mici cu până la 1.499 locuitori 

 comune mijlocii (1.500-2.999 de locuitori) 

 comune mari (3.000-4.500 de locuitori) 

 comune foarte mari (cu peste 4.500 de locuitori). 

Raportându-ne la numărul de locuitori, cele mai multe comune au o populaţie între 1.500 

şi 2.999 locuitori, reprezentând 52,45% din comunele oltene. La polul opus se află două categorii 

de comune, respectiv comune foarte mari cu 11,27% şi comune mici cu până la 1499 de locuitori 

cu un procent de 11,76%. Diferenţa dintre aceste două categorii de comune este de 2 comune 

mici. 
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Tabel nr. 5 - Gruparea comunelor după numărul locuitorilor şi ponderea acestora, la 

nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, în anul 2011 

  Comune cu populaţie în plaja (nr) 
% comunelor în funcție de nr 

de locuitori 

Judeţe 
sub 

1500 
1500-
2999 

3000-
4499 

4500 şi 
peste 

Total 
sub 

1500 
1500-
2999 

3000-
4499 

4500 şi 
peste 

Dolj 11 51 23 19 104 10,58 49,04 22,12 18,27 

Gorj 1 33 16 11 61 1,64 54,10 26,23 18,03 

Mehedinţi 18 28 12 3 61 29,51 45,90 19,67 4,92 

Olt 12 59 25 8 104 11,54 56,73 24,04 7,69 

Vâlcea 6 43 24 5 78 7,69 55,13 30,77 6,41 

Sud Vest 48 214 100 46 408 11,76 52,45 24,51 11,27 

Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2012 

La nivelul celor 5 judeţe ale regiunii Sud Vest Oltenia, ponderea cea mai mare a aşezărilor 

rurale organizate din punct de vedere administrativ sub formă de comune o deţin comunele 

mijlocii, cu peste 50%, excepţie făcând judeţul Dolj, care are o pondere de 49,04% din numărul 

comunelor din judeţ. Judeţele care figurează cu comune de până la 1.500 locuitori (mici), în 

procentajul cel mai mare sunt judeţele Vâlcea (7,69%) şi Gorj (1,64%). Județele Mehedinţi (4,92%), 

Olt (7,69%) şi Vâlcea (6,41%) administrează un număr mai redus de comune mari, în comparaţie 

cu celelalte categorii. 

Dacă se realizează analiza din prisma categoriei comunelor, rezultatele sunt diferenţiate. 

Judeţul care se detaşează prin numărul mare de comune mici este Mehedinţi cu 18 comune. Acest 

număr este relevant dacă ne referim la zona muntoasă cu multe sate răsfirate. Judeţul Gorj nu 

deţine decât o comună de asemenea dimensiune. Comunele mijlocii sunt cele mai des întâlnite, 

mai ales în judeţul Olt (59 de comune, reprezentând 27,6% din această categorie de comune). 

Comunele mari sunt predominante în judeţele Dolj (23), Olt (25) şi Vâlcea (24), reprezentând 

împreună 72% din comunele mari. Cele mai multe comune foarte mari sunt în judeţul Gorj cu 11 

comune în comparaţie cu cele 3 comune foarte mari din judeţul Mehedinţi. 

Clasificare după formă:  

Satele pot fi clasificate şi după forma geometrică (textura) pe care o au, astfel: 

 sate neregulate: sate de tip răsfirat şi risipit; caracteristice în zona de munte, pe 

versanți sau pe podurile mai netede ale platformelor, precum și la nivelul 

depresiunilor, se întâlnesc în toate judeţele regiunii Sud Vest Oltenia  

 sate liniare – gospodăriile sunt dispuse în lungul unor văi, drumuri sau grinduri (sate 

răsfirate, sate liniare din categoria satelor adunate)  

 sate cu formă geometrică regulată - sunt predominante în judeţele Dolj (33) şi Olt 

(22).  
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 satele de tip compact - se întâlnesc mai rar în regiunea Sud Vest Oltenia, în judetul 

Gorj neidentificându-se nici un sat care să se încadreze în această tipologie. 

Tabel nr. 6 - Numărul comunelor în funcție de forma satelor, în regiunea Sud Vest 

Oltenia, pe județe 

-număr localități- 

Județ Sate neregulate Sate liniare 
Sate cu forma 

geometrică regulată 
Sate 

compacte 

Dolj 26 28 33 15 

Gorj 10 47 3 0 

Mehedinți 23 20 8 10 

Olt 18 43 22 19 

Vâlcea 22 48 6 2 

Sud Vest 99 186 72 46 

Sursa: prelucrare informaţii prelucrate, 2013 

La nivel de regiune, cele mai multe sate identificate sunt cele sub formă liniară (46%), cele 

mai multe aflându-se în judeţele Vâlcea şi Gorj, județe ce dețin peste 50% din această categorie 

de sate. Satele de tip compact se întâlnesc mai rar, fiind judeţe unde nu au putut fi identificate 

sate din această categorie (Gorj) sau Vâlcea unde s-au regăsit doar 2 sate. 

Clasificare după activităţile economice (funcţiile economice):  

Satele pot fi clasificate şi din punct de vedere al activităţii economice predominante în 

cadrul acestora. Unele sate pot fi selectate pentru mai multe categorii de activităţi. Astfel, se 

disting ca fiind reprezentative: 

 satele cu funcţii predominant agricole. Acestea pot fi specializate fie în cultura 

cerealelor şi a plantelor tehnice, fie în viticultură, legumicultura, pomicultura, 

apicultura, piscicultura. satele cu structură mixtă sau agro-industriale, unde alături de 

practicarea agriculturii se disting şi unele activităţi industriale: prelucrarea lemnului, 

exploatarea resurselor minerale ș.a. Cele mai multe sate de acest fel se găsesc în Valea 

Jiului şi în zona din prejurul marilor centre industriale (Craiova, Râmnicu Vâlcea) 

 satele cu alte activităţi economice (comerţ, transporturi, turism).  

Așezările rurale cu funcție agricolă din regiunea Sud Vest Oltenia se regăsesc în toată 

regiunea. Satele cu specific agricol cerealier (producții mari de grâu, porumb, orz, secară și plante 

uleioase) sunt identificate în zona de câmpie cu preponderenţă. Astfel, în judeţul Dolj sunt 57 

comune cu funcţii predominant agricole, care sunt specializate pe cultura cerealelor. 

Funcția agricolă și industrială a unei localități este dată de gradul majoritar de ocupare a 

locuitorilor în agricultură și în industria de prelucrare a produselor alimentare, a lemnului sau în 

alte ramuri ale industriei extractive.  
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Funcția agricolă și de servicii se referă la acele comune/ sate în care cea mai mare parte 

a locuitorilor să fie ocupaţi în domeniul agricol. Funcția de servicii este îndeplinită în special de 

acele localități cu activităţi în domeniile comerţ şi servicii, respectiv turism.  

Identificarea zonelor rurale periurbane sau preorăşeneşti 

Zonele rurale periurbane sau preorășenești cuprind zona limitrofă a marilor oraşe şi centre 

industriale, având raza de acţiune între 10 şi 50 de km, în funcţie de puterea economică şi 

administrativă a polului industrial. Aceste zone sunt supuse unor „fenomene de atracţie şi 

difuziune” care duc în final la un mixaj de urban şi rural specific, aflat într-o continuă 

transformare. Localităţile rurale din aceste zone au un progres demografic accentuat, determinat 

de excedentul demografic propriu, de migrările din satele mai îndepărtate şi mai izolate precum 

şi de exodul urban temporar sau definitiv. În mare parte aceste zone au rol de habitat pentru 

populaţia care lucrează în urban, aceasta uneori navetând zilnic spre locul de muncă, şcoală, piaţă 

etc. Aceste zone sunt foarte dezvoltate din punct de vedere edilitar şi al echipării tehnice, fiind 

cele mai evoluate din punct de vedere educaţional. Majoritatea acestor sate sunt cele 

aparţinătoare oraşelor. Astfel, vor fi menţionate câteva oraşe ale regiunii Sud Vest Oltenia care 

au zonă periurbană. 

Zona periurbană a municipiului Craiova este compusă din 5 comune. Cârcea, Coşoveni, 

Işalniţa, Breasta, Şimnicu de Sus. Mărimea medie a comunelor şi satelor este de 3.492 şi, respectiv, 

723 de locuitori. Mai exact, aşezările de mărime mică şi medie (între 250 şi 500 de locuitori) 

reprezintă peste 52% din totalul aşezărilor, urmate de aşezările de mărime medie şi mare (peste 

750 de locuitori), reprezentând 32,4% din total. Mare parte din localităţile periurbane sunt aliniate 

de-a lungul principalelor rute de transport, ceea ce face ca traficul rutier să crească înspre şi 

dinspre centrul polului regional pe o distanţă mai mare, cât şi ca zona construită să se concentreze 

în direcţia principalelor rute de transport şi să menţină subdezvoltată o importantă parte a 

împrejurimilor din vestul Craiovei.24 

Municipiul Calafat este amplasat în Câmpia Ciuperceni, la extremitatea sud-vestică a 

judeţului Dolj, pe graniţa sud - vestică între România şi Bulgaria, pe malul stâng al Dunării, în 

dreptul localităţii bulgăreşti Vidin, la o distanţă de 90 km de Craiova. Populaţia municipiului – 

împreună cu satele componente – este de cca. 20.000 de locuitori (18.380 în Calafat) (2006). 

Oraşul Filiaşi se află în partea de nord a judeţului Dolj; cu o populaţie de 19.001 de 

locuitori, are o suprafaţă de 99,73 km² şi cuprinde 6 localităţi: Almăjel, Bâlta, Branişte, Fratoştiţa, 

Răcarii de Jos, şi Uscăci. 

În judeţul Dorj, la comune periurbane se mai pot adăuga, pe lângă cele menţionate 

anterior: Călăraşi (Dabuleni), Cerăţ (Segarcea), Calopăr (Segarcea), Drănic (Segarcea). 

                                            
24 Strategia de dezvoltare a judeţului Dolj 
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În judeţul Gorj se află în administrarea centrelor urbane, următoarele comune periurbane: 

Băleşti (Tg. Jiu), Turcineşti (Tg. Jiu), Fărcăşeşti (Rovinari), Jupâneşti (Tg. Cărbuneşti), Brăneşti 

(Turceni), Godineşti (Tismana), Bumbeşti-Piţic (Novaci). 

În judeţul Mehedinţi s-au identificat următoarele comune periurbane: Brezniţa-Ocol 

(Drobeta-Turnu Severin), Şimian (Drobeta-Turnu Severin), Malovăţ (Drobeta-Turnu Severin), Izvoru 

Bârzii (Drobeta-Turnu Severin), Eşelniţa (Orşova). 

În judeţul Olt se remarcă cele mai multe comune periurbane în jurul oraşelor: Curtişoara 

(Slatina), Brebeni (Slatina), Slătioara (Slatina), Deveslu (Caracal), Redea (Caracal), Drăghiceni 

(Caracal), Baldovineşti (Balş), Bârza (Balş), Orlea (Corabia), Gârcov (Corabia), Mărunţei 

(Drăgăneşti-Olt), Dăneasa (Drăgăneşti-Olt), Stoicăneşti (Drăgăneşti-Olt), Găneasa (Piatra Olt), 

Slătioara (Piatra Olt). 

De asemenea, şi în judeţul Vâlcea sunt identificate o serie de comune periurbane: Bujoreni 

(Râmnicu Vâlcea), Budeşti (Râmnicu Vâlcea), Creţeni (Drăgăşani), Ştefăneşti (Drăgăşani), Voiceşti 

(Drăgăşani), Sălătrucel (Călimăneşti), Berislăveşti (Călimăneşti), Măldăreşti (Horezu), Slătioara 

(Horezu), Sineşti (Bebeşti), Păuşeşti (Băile Govora). 
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Figura nr.  23 - Zonele rurale periurbane în regiunea Sud Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 
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Figura nr.  24 - Harta Zonei Metropolitane Craiova 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 
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Figura nr.  25 - Harta Zonei Metropolitane Rm. Vâlcea 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 
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Identificarea zonelor rurale intermediare sau în echilibru 

Figura nr.  26 - Harta zonelor rurale intermediare din regiunea Sud Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 

Zonele rurale intermediare sau în echilibru au un anumit grad de stabilitate economico-

socială, un anumit echilibru socio-economic, cuprind cea mai mare suprafaţă a spaţiului rural unde 

preponderent întâlnim o activitate intens agricolă, modernă chiar de performanţă. Aceste zone 

beneficiază de un potenţial ridicat de fertilitate, dispun de activităţi diversificate şi de un grad 

important de pluri-activitate. Fenomenele şi procesele economice caracteristice zonelor 

intermediare sau în echilibru sunt: specializarea, concentrarea şi integrarea exploataţiilor 

agricole, crearea unor filiere agroalimentare puternice care integrează producţia, prelucrarea şi 

comercializarea produselor agricole, standardizarea produselor şi a proceselor de producţie, 

precum şi preocupări importante pentru protecţia mediului şi a peisajului. La nivelul celor cinci 
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judeţe ale regiunii Sud Vest Oltenia sunt identificate 197 astfel de comune, dintre care, cele mai 

multe se află în judeţul Olt (59 comune), iar cele mai puţine în judeţele Gorj şi Mehedinţi cu câte 

30 de comune.  

Figura nr.  27 - Ponderea zonelor rurale intermediare sau în echilibru la nivelul 

regiunii Sud Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 

Identificarea zonelor periferice, marginale sau defavorizate din punct de vedere 
geografic 

Zonele rurale periferice, marginale sau defavorizate din punct de vedere geografic - aceste 

zone sunt periferice din punct de vedere economico-social şi nu neapărat din punct de vedere 

geografic. Zonele rurale periferice, marginale sau defavorizate sunt numite, de asemenea, fragile, 

dificile. Ele se caracterizează printr-o importantă scădere a populaţiei lor şi printr-o predominanţă 

agricolă. După acest criteriu, sunt identificate următoarele localităţi rurale care sunt considerate 

periferice, marginale sau defavorizate: 

 În judeţul Dolj: Cârna, Botoiești-Paia, Vela, Măceșu de Sus, Secu, Orodel, Verbița, 

Plenița;  

 în judeţul Gorj, comunele: Stejari, Roșia de Amaradia, Bustuchin, Oprișor, 

 în judeţul Mehedinţi, comunele Jiana, Podeni, Balta, Vlădaia, Dărvari, Livezile; 

 în judeţul Olt: Topana, Grădinile, Obârșia,  

 în judeţul Vâlcea: Pesceana, Glăvile, Șușani, Mădulari, Amărăști, Stănești, 

Frâncești. 

Dolj; 23,858%

Gorj; 15,228%

Mehedinti; 
15,228%

Olt; 29,949%

Valcea; 
15,736%
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Densitatea așezărilor rurale și identificarea zonelor cu densitate foarte mare, mare, 
medie, mică și foarte mică, inclusiv corelația între densitatea așezărilor rurale și 
localitățile în funcție de numărul de locuitori  

După densitatea așezărilor rurale, localităţile rurale pot fi clasificate în cu densitate 

foarte mare, mare, medie, mică și foarte mică. Astfel, comunele cu densitate foarte mică se 

regăsesc cu preponderență în judeţul Mehedinţi (25 comune), iar cele mai puţine în județul Olt (7 

comune).  

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, cele mai multe comune sunt identificate ca fiind cu 

densitate mică (45%). Judeţul Dolj deţine o treime, iar restul sunt repartizate uniform între 

celelalte patru judeţe. Următoarea categorie, comunele cu densitate medie, înregistrează 27% 

din comunele regiunale; discrepaţa fiind foarte mare de la un judeţ la altul (46 comune judeţul 

Olt şi 5 comune Mehedinţi). 

Ultimile categorii, comune cu densitate mare şi foarte mare, au identificate un număr mic 

de comune. Judeţul Mehedinţi deţine câte o comună în fiecare din cele două categorii. 

Figura nr.  28 - Clasificarea comunelor după densitate la nivelul regiunii Sud Vest 

Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 
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Figura nr.  29 - Harta densității populației din mediul rural 

 
Sursa: Prelucrare date din Recensământul Populației și Locuințelor, 2012 

b) Tipologia locuințelor rurale din regiunea Sud Vest Oltenia: 

Pentru a putea analiza tipologia locuinţelor rurale, trebuie stabilite anumite aspecte care 

contribuie la analiză: numărul gospodăriilor populației se calculează prin cumularea numărului 

gospodăriilor familiale și numărului gospodăriilor non-familiale. Trebuie remarcat că, în cadrul 

gospodăriilor familiale, se regăsesc familii nucleare sau familii monoparentale, dar sunt și cazuri 

în care, în aceste gospodării, locuiesc și persoane care nu aparțin familiei. 

În România, în anul 2011, numărul gospodăriilor populației din mediul rural s-a redus cu 

5,68% față de valoarea înregistrată în anul 2002. Cele mai puține gospodării ale populației au fost 

înregistrate în regiunea Vest și în regiunea Centru, neluând în considerare regiunea București – 

Ilfov. Regiunea Sud Vest Oltenia se situează pe locul al cincilea, având un număr de 400.618 de 

gospodării în mediul rural, în scădere cu 9,5% faţă de anul de referinţă 2002. 

În toate cele opt regiuni de dezvoltare, implicit şi în cazul regiunii Sud Vest Oltenia, 

numărul gospodăriilor populației din mediul rural a scăzut pe parcursul perioadei analizate, 2002 

– 2011, ca urmare a fenomenului de scădere a numărului populației la nivel național din diferite 

motive: îmbătrânirea populaţiei, migrarea către zone urbane, părăsirea ţării pentru a migra în 

alte state, etc. Procentual, cea mai semnificativă scădere a numărului gospodăriilor s-a înregistrat 

în regiunea București - Ilfov, unde în anul 2011, erau cu 18,18% mai puține gospodării în comparaţie 
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cu anul 2002. Regiunea Centru a înregistrat cea mai mică scădere cu doar 2,4%. Dacă ne referim 

la valoarea absolută a redudecerii gospodăriilor, regiunea Sud Vest Oltenia înregistrează cea mai 

mare valoare de 42.103 locuinţe, urmată de regiunea Centru (38.350) şi Sud Muntenia (30.574). 

Tabel nr. 7 - Numărul gospodăriilor populației din mediul rural, la nivelul regiunilor 

de dezvoltare din România (2002, 2011) 

 Regiune 2002 2011 
2011-
2002 

TOTAL România 3.361.860 3.171.049 
-

190.811 

Regiunea București Ilfov 80.350 65.742 
-

14.608 

Regiunea Centru 346.175 337.726 
-

8.449 

Regiunea Nord Est 707.854 669.504 
-

38.350 

Regiunea Nord Vest 440.155 421.765 
-

18.390 

Regiunea Sud Est 429.997 410.073 
-

19.924 

Regiunea Sud Muntenia 670.112 639.538 
-

30.574 

Regiunea Sud Vest 442.721 400.618 
-

42.103 

Regiunea Vest 244.496 226.083 
-

18.413 

Sursa: Recensământul Populației și al Locuințelor 2002, Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 

În cadrul regiunii Sud Vest Oltenia, cel mai mare număr de gospodării din mediul rural se 

înregistrează în judeţul Dolj, reprezentând 27% din gospodăriile la nivelul anului 2011, chiar dacă 

numărul acestora, faţă de 2002 s-a redus cu aproximativ 10%, ca urmare a migrării populaţiei din 

rural în urban sau a părăsirii ţării pentru un loc de muncă în străinatate. 

Acelaşi fenomen se întâmplă şi în celelalte judeţe, numărului gospodăriilor fiind mai mic 

cu 6,5% în judeţul Olt și până la 12% în judeţul Vâlcea.  

Numărul cel mai mic de gospodării din mediul rural se înregistrează în judeţele Gorj şi 

Mehedinţi, reprezentând 16,5%, respectiv 13,2% din numărul de gospodării al populaţiei din mediul 

rural, de la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, înregistrat în anul 2011. 
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Tabel nr. 8 - Numărul gospodăriilor populației din mediul rural, la nivelul județelor 

regiunii Sud Vest Oltenia (2002, 2011) 

Județ 2002 2011 2011-2002 

Dolj 121.909 110.203 -11.706 

Gorj 73.636 65.985 -7.651 

Mehedinți 58.559 52.929 -5.630 

Olt 100.112 93.655 -6.457 

Vâlcea 88.509 77.846 -10.663 

TOTAL regiune 442.721 400.618 -42.103 

Sursa: Recensământul Populației și al Locuințelor 2002, Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 

Dacă numărul de gospodării prezintă un trend descendent, numărul populației care 

locuiește în gospodăriile din mediul rural a scăzut la rândul său atât la nivel naţional, cât şi la 

nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare. Regiunea cu cea mai mare populație care locuieşte în 

gospodării din mediul rural este regiunea Nord Est, cu 1.865.422 persoane înregistrate în 2011, 

urmată de regiunea Sud Muntenia cu 1.831.506 persoane, în condiţiile în care ambele regiuni sunt 

regiuni predominant rurale. 

Dacă analizăm sfârșitul clasamentului, regiunile cu cele mai puține persoane care locuiau 

în gospodăriile din mediul rural, în 2011, neluând în considerare regiunea București - Ilfov, sunt 

regiunile Vest, cu 666.842 persoane și Centru, cu 964.497 persoane. Regiunea Sud Vest Oltenia se 

poziţionează pe locul cinci în ceea ce priveşte numărul populației care locuiește în gospodăriile 

din mediul rural cu 1.085.336 persoane. Această ordine în clasament s-a păstrat din anul 2002, 

chiar dacă în toate regiunile numărul populației a scăzut considerabil. 

Pentru perioada analizată, 2002-2011, scăderi semnificative de persoane care locuiesc în 

gospodării din mediul rural s-au înregistrat în regiunile Bucureşti Ilfov cu 12%, Sud Vest cu 17%, 

Vest cu 13% și Nord Est cu 14%. Regiunea Centru, care are o populație rurală relativ redusă, este 

și regiunea cu cea mai mică scădere înregistrată (7,56%). 

Tabel nr. 9 - Numărul de persoane care locuiesc în gospodării din mediul rural la 

nivelul regiunilor de dezvoltare din România (2002, 2011) 

Regiune 2002 2011 2011-2002 

TOTAL România 10.200.957 8.963.625 -1.237.332 

Regiunea București Ilfov 263.670 206.069 -57.601 

Regiunea Centru 1.044.594 965.597 -78.997 

Regiunea Nord Est 2.173.745 1.865.422 -308.323 

Regiunea Nord Vest 1.334.037 1.201.668 -132.369 

Regiunea Sud Est 1.287.473 1.141.185 -146.288 

Regiunea Sud Muntenia 2.030.962 1.831.506 -199.456 

Regiunea Sud Vest 1.305.266 1.085.336 -219.930 

Regiunea Vest 761.210 666.842 -94.368 

Sursa: Recensământul Populației și al Locuințelor 2002, Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 
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La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, numărul de persoane care locuiesc în gospodăriile din 

mediul rural sunt diferenţiate la nivelul fiecărui judeţ. Astfel, în 2011, în judeţul Dolj se regăseau 

28% din numărul de persoane din regiune care locuiesc în gospodării din mediul rural, urmat la o 

diferenţa mică de judeţul Olt cu 23,8%. Cele mai puţine persoane din această categorie locuiesc 

în judeţele Mehedinţi (12,7%) şi Gorj (17,1%). 

Tabel nr. 10 - Numărul de persoane care locuiesc în gospodării din mediul rural la 

nivelul județelor regiunii Sud Vest Oltenia (2002, 2011) 

Județ 2002 2011 2011-2002 

Dolj 364.981 303.346 -61.635 

Gorj 223.806 185.292 -38.514 

Mehedinți 164.403 138.084 -26.319 

Olt 302.136 258.926 -43.210 

Vâlcea 249.940 199.688 -50.252 

TOTAL regiune 1.305.266 1.085.336 -219.930 

Sursa: Recensământul Populației și al Locuințelor 2002, Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 

Numărul de persoane care locuiesc în gospodăriile din mediul rural s-a redus cu 17% în 2011 

comparativ cu anul 2002. La această diferenţă au contribuit cel mai mult judeţele Vâlcea şi Gorj, 

a căror reduceri au fost cu 20,1%, respectiv 17,2% în comparative cu valorile din anul de referinţă 

2002. 

Fondul locativ este o componentă importantă a economiei naționale și regionale, iar gradul 

în care populația dispune de suficiente locuințe este legat de necesarul minim al condițiilor de 

desfășurare a activității de zi cu zi. Analizând evoluția fondului locativ, acesta s-a extins, având 

ca și consecință scăderea ponderii locuitorilor dintr-o gospodărie sau locuință, în condiţiile în care 

populaţia rurală s-a redus semnificativ.  

Distribuirea de locuințe din mediul rural pe regiuni de dezvoltare evidenţiază că regiunile 

cu cel mai mare număr de locuințe sunt de fapt regiunile cu cea mai mare pondere a populației 

rurale, relație care semnalizează o dezvoltare pozitivă a mediului rural.  

În 2012, regiunea Sud Muntenia are cel mai mare număr de locuințe din mediul rural din 

România (20,17%), alături de regiunea Nord Est cu 20,12%. Numărul cel mai mic de locuințe din 

mediul rural au fost înregistrate în regiunea Vest, fără a se lua în considerare regiunea București 

Ilfov.  
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Tabel nr. 11 - Fondul locativ din mediul rural al României, la nivelul regiunilor de 

dezvoltare (2005 – 2012) 

-nr. locuinţe-  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

România 3.743.296 3.759.268 3.779.441 3.809.484 3.837.266 3.860.267 3.882.412 3.903.494 

NV 494.384 496.255 498.676 506.437 513.288 516.816 520.544 524.161 

Centru 391.921 393.107 394.773 396.847 398.887 400.564 402.089 403.599 

NE 747.528 752.692 757.683 763.255 769.241 774.898 780.178 785.272 

SE 474.813 477.508 480.597 484.566 487.865 490.764 493.474 495.802 

Sud 762.381 764.447 767.622 771.530 775.626 779.864 783.670 787.303 

BI 63.427 65.029 66.931 69.802 72.292 74.307 76.105 77.894 

SV 528.033 528.606 530.093 532.103 533.448 534.863 536.199 537.562 

Vest 280.809 281.624 283.066 284.944 286.619 288.191 290.153 291.901 

Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

Fondul locativ din mediul rural din regiunea Sud Vest, pe perioada 2005 – 2012, a avut un 

trend crescător, înregistrând, în 2012, 537.562 locuinţe. Chiar dacă creşterea anuală a fost de 

dimensiuni mici, între 0,11% şi 0,38%, cumulate în cei opt ani, majorarea fondului locativ din 

mediul rural a fost de 1,8% pentru regiunea Sud Vest Oltenia. 

Figura nr.  30 - Fondul locativ din mediul rural al României, la nivelul regiunilor de 

dezvoltare (2005 – 2012) 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

Evoluția fondului locativ din mediul rural la nivel de județe, demonstrează că în fiecare 

dintre cele cinci județe ale regiunii au fost construite noi locuințe în perioada 2005 – 2012. Există 

o excepţie în judeţul Dolj, care în 2006, fondul locativ din mediul rural s-a redus cu 0,33% în 

comparaţie cu anul de bază 2005. 

Creşterea, în procente, pentru judeţe, a avut aceeaşi evoluţie ca şi trendul regional, fiind 

o creştere constantă de maxim 0,65%, în 2008, înregistrată în judeţul Dolj. În valori absolute, cea 
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mai mare creştere de locuinţe în mediul rural a înregistrat-o judeţul Vâlcea cu 2.830 locuinţe în 

2012 faţă de anul 2005. Chiar dacă Vâlcea a înregistrat cea mai mare creştere a fondului locativ 

din mediul rural, numărul cel mai mare de locuinţe, ca procent din fondul regional, îl înregistrează 

judeţul Dolj cu 2.666 locuinţe, respectiv 27,07%. 

Judeţul Dolj este urmat de judeţul Vâlcea cu 19,54% din locuinţele din fondul locativ al 

regiunii. Cel mai mic număr de locuinţe al fondului locativ din mediul rural îl are judeţul Mehedinţi 

cu doar 742 locuinţe, realizând un procent de doar 14,38% din locuinţele fondului locativ din 

mediul rural la nivel de regiune. 

Tabel nr. 12 - Fondul locativ din mediul rural al regiunii Sud-Vest Oltenia, la nivelul 

judeţelor (2005 – 2012) 

-nr. locuinţe- 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sud Vest 528.033 528.606 530.093 532.103 533.448 534.863 536.199 537.562 

Dolj 142.803 142.330 142.758 143.685 144.178 144.627 145.080 145.469 

Gorj 89.168 89.485 89.623 89.876 89.975 90.133 90.228 90.373 

Mehedinţi 76.589 76.663 76.787 76.912 76.978 77.050 77.190 77.331 

Olt 117.284 117.662 118.002 118.315 118.535 118.806 119.086 119.370 

Vâlcea 102.189 102.466 102.923 103.315 103.782 104.247 104.615 105.019 

Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

Indicatorul „Locuințe neocupate după tipul locuinței” înregistrează la nivel naţional 

575.587 locuinţe, în anul 2002. La această valoare, contribuţia cea mai mare o deţine regiunea 

Sud Muntenia cu 19,11%, urmată la diferenţă mică de regiunea Sud Vest Oltenia cu 18,31% din 

locuinţele neocupate la nivel regional. Neluând în considerare regiunea Bucureşti Ilfov, cele mai 

puţine locuinţe neocupate se înregistrează în regiunea Sud Est cu 10,20%. 

Regiunea Sud Vest Oltenia ocupă primul loc în ceea ce privește locuințele sezoniere sau 

secundare din mediul rural, având un număr total de 102.004 locuințe sezoniere sau secundare 

înregistrate la nivelul anului 2002. Aceasta se datorează localităţilor de pe malul Dunării, în special 

din Mehedinţi, în care s-au construit numeroase case de vacanţe. Acest fenomen se regăseşte şi 

în zonele montane, în special în staţiunile balneo-climaterice. 

Cele mai multe locuințe permanente nelocuite din mediul rural au fost înregistrate în 

regiunea Nord Est, reprezentând 25,20% din aceste locuinţe la nivelul României, urmată de 

regiunea Centru cu 19,53%. Exceptând regiunea Bucureşti Ilfov, cele mai puţine se regăsesc în 

regiunea Sud Vest, înregistrând doar 7,13% din locuinţele permanent neocupate (3.397 locuinţe). 
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Tabel nr. 13 - Locuințe neocupate după tipul locuinței, pe regiuni de dezvoltare (2002) 

 Regiune 

Locuințe neocupate 

din care: Permanente 
Sezoniere sau 

secundare 

TOTAL România 575.587 47.621 501.021 

Regiunea Nord Vest 81.115 6.023 75.092 

Regiunea Centru 67.803 9.305 58.498 

Regiunea Nord Est 89.409 11.991 77.418 

Regiunea Sud Est 58.702 6.840 51.862 

Regiunea Sud Muntenia 110.017 3.528 79.544 

Regiunea București Ilfov 11.134 346 10.788 

Regiunea Sud Vest Oltenia 105.401 3.397 102.004 

Regiunea Vest 52.006 6.191 45.815 

Sursa: Prelucrarea datelor de la Recensământul Populației și al Locuințelor, 2002 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia cele mai multe locuinţe neocupate se înregistrează în 

judeţele Dolj, Gorj şi Vâlcea, reprezentând 65% din aceste locuinţe regiunii. La nivel regional, din 

locuinţele neocupate, 3% sunt părăsite, restul fiind de sezoniere. Pentru locuinţele neocupate 

permanente, judeţul Vâlcea deţine 8% dintre acestea, iar cel mai multe se află în judeţul Gorj 

(38%).  

Pentru locuinţele neocupate sezonier, situaţia se menţine ca şi pentru totalul locuinţelor 

neocupate, număr locuinţelor neocupate permanent nu influenţează acest clasament. 

Tabel nr. 14 - Locuințe neocupate după tipul locuinței, pe județe ale regiunii Sud Vest 

Oltenia (2002) 

Județ 
Locuințe neocupate 

 

Permanente 
Sezoniere sau 

secundare din care: 

Dolj 25.590 898 24.692 

Gorj 21.827 1.291 20.536 

Mehedinți 17.874 470 17.404 

Olt 18.810 457 18.353 

Vâlcea 21.300 281 21.019 

TOTAL regiune 105.401 3.397 102.004 

Sursa: Recensământul Populației și al Locuințelor, 2002 

c) Funcțiile așezărilor rurale din regiunea Sud Vest Oltenia 

Satele cu activităţi predominant agricole se regăsesc în zona de câmpie şi zonele din podișul 

Getic. Astfel, sunt judeţe, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, unde acest domeniu nu este 

preponderent: judeţul Gorj cu doar 3 comune care îşi dezvoltă activităţi de apicultură (2 comune) 

şi cultivarea cerealelor (1 comună). Cele mai multe comune care se remarcă prin activităţile 
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predominante în agricultură, sunt localizate în judeţele de câmpie, respectiv Dolj (99 comune) şi 

Olt (75 comune). Aceste două judeţe sunt renumite pentru ponderea mare deținută în activitatea 

de cultivare a cerealelor şi legumicultura. Celelalte două judeţe au un număr redus de comune 

specializate în domeniul agriculturii: Mehedinţi (11 comune) şi Vâlcea (12 comune). 

Tabel nr. 15 - Situaţia comunelor clasificate după activităţile economice, la nivelul 

regiunii Sud Vest Oltenia 

Activităţi economice Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea 

Agricultură 

Cultivarea cerealelor 58 1 7 38 4 

Legumicultura 35 0 3 33 1 

Pomicultura 1 0 0 3 2 

Apicultura 1 2 0 0 0 

Viticultura 1 0 1 0 4 

Piscicultura 3 0 0 1 1 

Zootehnie 16 5 3 7 9 

Comerţ 83 4 30 71 51 

Servicii (inclusiv turism și transport) 54 40 14 17 41 

Construcții 17 15 5 10 12 

Industrie 

Micro industrie 1 13 0 0 2 

Industrie prelucrătoare 
(metale și lemn) 

18 0 4 8 21 

Industrie extractivă 2 6   2 0 

Industrie alimentară 26 3 4 10 12 

Industrie textile 5 5 1 4 1 

Alte tipuri 9 0 2 5 8 

Sursa: Prelucrare proprie informații, 2013 

De asemenea, satele din regiunea Sud Vest Oltenia, se remarcă prin dezvoltarea 

activităţilor economice în industrie, în special în industria alimentară şi cea prelucrătoare. Astfel, 

în judeţul Dolj sunt identificate 61 de comune specializate pe diferite tipuri de industrie (26 

comune în industria alimentară, 18 în industria prelucrătoare). La diferenţă mare, se află judeţul 

Vâlcea cu 44 de comune din care 48% sunt specializate pe industria prelucrătoare. Cele mai slab 

judeţe industrializate în mediul rural sunt Gorj (27 comune) şi Mehedinţi (11 comune). 

Sunt multe sate care au avut o dezvoltare, în principal, în sectorul comerţului şi cel al 

serviciilor. Cele mai multe sate a căror activitate predominantă este comerţul, se află în judeţele 

Dolj (83 comune) şi Olt (71 comune). La polul opus, cele mai puţine comune care îşi dezvoltă 

activităţile economice în domeniul comerţului se remarcă în judeţul Mehedinţi cu 30 comune şi, 

la mare diferenţă de doar 4 comune, judeţul Gorj. Din punct de vedere al sectorului servicii, 

judeţele Dolj şi Vâlcea sunt cele mai reprezentative, cu 54 de comune, respectiv 41 remarcându-

se în acest sector. Referitor la sectorul servicii, cele mai puţine comune cu această specializare 

economică sunt identificate în judeţele Mehedinţi (14 comune) şi Olt (17 comune). 
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Figura nr.  31 - Satele clasificate după activităţile economice 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, 2013 

Trebuie subliniat faptul că regiunea Sud Vest Oltenia are o reprezentare slabă în sectoarele 

zootehniei şi construcţiilor. Cu toate acestea, pentru cele două sectoare se detaşează judeţul Dolj 

cu 16, respectiv 17 comune a căror activitate economică predominantă este aferentă zootehniei 

şi construcţiilor. 

2.6. Elemente de atractivitate ale așezărilor rurale din regiunea Sud Vest Oltenia 

Pentru regiunea Sud Vest Oltenia, o regiune preponderent agricolă, dar cu un patrimoniu 

natural și cultural divers, în mare parte în stare bună de conservare, turismul rural precum şi 

diferitele resurse deţinute reprezintă alternative viabile, încă insuficient exploatate, pentru 

diversificarea activităților economice în vederea obținerii unor venituri adiționale pentru 

populația din zonele rurale. 

a) Așezări rurale cu potențial de dezvoltare turistic și agroturistic, pe tipuri de turism 

Turiștii devin tot mai interesați de oportunitățile pe care le prezintă turismul rural și, 

pentru a răspunde cererii pieței în acest sens, este nevoie să se pună accent pe diversificarea 

ofertei turistice prin îmbinarea odihnei pasive cu o implicare activă în vederea învăţării unor 

meşteşuguri şi tradiţii, precum şi a practicilor agricole din gospodărie, evidențiind astfel și 

componenta educativă a turismului.  

În cadrul turismului rural se definesc cu prioritate agroturismul şi ecoturismul. 

Agroturismul, permite valorificarea disponibilităţilor de cazare ale gospodăriei ţărăneşti, pregătită 

şi amenajată adecvat pentru primirea oaspeţilor, asigurarea serviciilor pentru servirea mesei cu 

produse tradiţionale bio şi pentru alte activităţi complementare, dependente în mod direct de 

specificul economic al fermei, precum activităţi de agrement, iniţiere în diferite meşteşuguri, 

echitaţie, pescuit, cure terapeutice, etc. 
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Ecoturismul, în ultimii ani prinde contur, în ciuda faptului că dezvoltarea turismului în arii 

naturale sensibile în absenţa unui management corespunzător poate prezenta o ameninţare pentru 

integritatea ecosistemelor şi a comunităţilor locale. Calibrând efectele ecoturismului, acesta 

poate furniza veniturile atât de necesare pentru protejarea parcurilor naţionale şi a altor arii 

naturale, venituri care nu ar putea fi obţinute din alte surse. De asemenea, ecoturismul poate 

constitui o alternativă viabilă de dezvoltare economică pentru comunităţile cu puţine activităţi 

generatoare de venit și poate spori nivelul de educaţie şi conştiinţă al turiştilor.25 

Regiunea Sud Vest Oltenia beneficiază de importante resurse turistice, dar contribuţia 

turismului, ca sector economic în regiune este foarte redusă, contribuind la PIB-ul regional cu doar 

1%.  

Nordul Olteniei este recunoscut prin păstrarea tradiţiilor satului oltenesc, păstrându-se 

obiceiurile, meşteşugurile (sculptură în lemn, dulgherit, ţesături, olărit), ocupaţiile, precum şi 

portul popular tradiţional. De asemenea, regiunea este recunoscută prin cele cinci staţiuni în care 

se practică turismul balneoclimateric. 

Figura nr.  32 - Harta staţiunilor balneo din România 

 
Sursa: http://www.spas.ro/imagini/harta.jpg, 2013 

Judeţul Dolj este cel mai mare judeţ ca suprafaţă şi populaţie din regiunea Sud Vest 

Oltenia. Fiind localizat în zonă de câmpie, acesta dispune de relativ puţine resurse turistice 

                                            
25 Ecoturism și turism rural – Puiu Nistoreanu, Gabriela Țigu 

http://www.spas.ro/imagini/harta.jpg
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naturale, cu excepţia fluviului Dunărea şi a unor izvoare cu potenţial curativ. Dunărea oferă 

numeroase oportunităţi, care nu sunt optim valorificate, de exemplu porturile pescăreşti în Bechet 

şi Calafat, unde pot fi construite sate pescăreşti. Resursele naturale ale Judeţului Dolj includ arii 

protejate şi habitate naturale care, ar putea sta la baza dezvoltării turismului ecologic de nişă, 

respectiv izvoarele subterane26 din zonele Urzicuţa, Amăreşti şi Gighera, care ar putea fi 

valorificate în condiţiile unor amenajări corespunzătoare sub raportul igienico-sanitar şi a altor 

dotări, pentru dezvoltarea turismului balneo-climateric. Strategia judeţului identifică zonele 

turistice cu potenţial din spaţiul rural prin valorificarea activităţilor meşteşugăreşti (cum ar fi 

covoarele olteneşti din Bechet etc.) şi promovarea atât a tradiţiilor folclorice (inclusiv festivalurile 

şi serbările populare, cum ar fi Sărbătoarea Bujorului) cât şi produselor etno-gastronomice locale 

(spre exemplu, vinul din Segarcea, etc.).  

Atracţiile turistice din judeţul Gorj sunt foarte variate, pornind de la bogăţia dată de relief 

reprezentate de zonele alpine (Munţii Parâng) cu lacuri glaciare, crestele montane spectaculoase 

şi, nu în ultimul rând, Transalpina, continuând cu peşterile (Muierilor, Polovragi), cheile şi 

defileele (Olteţului, Gilortului, Jiului) şi cu domeniile schiabile de la Rânca, „perla montană” a 

Olteniei. Aceasta este o staţiune ideală pentru sporturile de iarnă, practicate pe cele patru pârtii 

de schi existente până la acest moment. De asemenea, judeţul este recunoscut prin perpetuarea 

tradiţiilor populare în anumite sate (Polovragi, Glogova). În judeţul Gorj se practică turismul 

monahal ca urmare a prezenţei valoroaselor mănăstiri de la Tismana, Polovragi, schiturile 

Cioclovina de Jos şi Cioclovina de Sus, Mănăstirea Lainici şi schitul Locurele, mănăstirea Vişina, 

mănăstirea Crasna, etc. La nivelul României, Gorjul este recunoscut că deţine cel mai mare număr 

de biserici din lemn (peste 100). Turismul balnear se poate practica în judeţul Gorj în cadrul 

staţiunii turistice de interes naţional Săcelu. Săcelu este recunoscută pentru valoarea benefică a 

apelor minerale şi termale, fiind recomandate pentru afecţiuni reumatice. În albia râului Blahnița, 

ce străbate stațiunea Săcelu, se pot găsi cu usurință fosile. Staţiunea Săcelu a intrat în topul 

staţiunilor de renume ale ţării, iar modernizarea plajei a atras foarte mulţi turişti din zona 

Olteniei, care până în prezent, preferau staţiunea Felix. Agroturismul se practică în judeţul Gorj 

în special în zona de la baza lanţului muntos din partea de nord a judeţului. Reprezentative pentru 

acest tip de turism sunt şi muzeele etnografice săteşti - Bărbăteşti, Borăscu, Vladimir. În zonă mai 

există mici nuclee în care se practică vechi meşteşuguri ale artei şi creaţiei populare: Tismana - 

ţesături, Găleşoaia şi Glogova - olărit, Teleşti - prelucrarea obiectelor casnice din lemn. 

Dezvoltarea ecoturismului în zonă se produce de-a lungul drumurilor forestiere cu peisaje 

deosebite, precum și  cu numeroase poteci turistice care asigură accesul la mai multe puncte de 

                                            
26 .Caracterul mineralizat al apei este folosit de către populaţia locală în scop terapeutic. 
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interes în zona montană în lungul văilor și cheilor Olteţului, Galbenului, Gilortului, Sohodolului, 

Motrului, bazinul superior al văii Cernei.  

Judeţul Mehedinți deține o serie de atracţii turistice de la Cazanele Dunării, Capul lui 

Decebal, ruinele antice, precum şi relieful carstic. Judeţul se detaşează prin cele două porturi 

turistice la Dunăre: Orşova şi Turnu Severin, în care acostează anual un număr de câteva mii de 

turişti din Europa de Vest şi America de Nord,27 turişti cazaţi în localităţile rurale învecinate. Un 

obiectiv tehnic de mare însemnătate turistică îl reprezintă Barajul Porţile de Fier de la Gura Văii 

– cea mai mare hidrocentrală de pe Dunăre, şi una dintre cele mai mari construcţii hidrotehnice 

din Europa. Judeţul Mehedinţi este recunoscut pentru turismul sprortiv, pentru practicarea 

pescuitului sportiv, a sporturilor nautice sau a altor activităţi de agrement în jurul celor două 

lacuri de acumulare. Turismul monahal este practicat în judeţul Mehedinţi, mai ales în locaţiile 

unor mănăstiri şi biserici consacrate, cum sunt: Schitul Topolniţa şi Sf. Cruce, Mănăstirea Sfinţii 

Voievozi din Baia de Aramă, Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din satul Brebina, Biserica din 

lemn din Turtaba, Biserica de lemn Sf. Mucenic Pantelimon şi Sf. Ierarh Nicolae denumită şi 

Bisericuţa de sub Stei situată în comuna Ponoarele, Biserica nouă din Balta, Biserica din Ponoarele, 

Mănăstirea Vodiţa, Mraconia, etc. În ceea ce priveşte turismul balnear, judeţul este recunoscut 

prin dezvoltarea locației balneare de la Bala ce dispune de rezerve apreciabile de apă minerală şi 

nămol terapeutic, fiind profilată pe cura internă şi externă.28 Complexului balnear de la Bala, de 

interes local, i se mai adaugă şi alte câteva localităţi (sat Balta, sat Negoieşti), care nu sunt 

valorificate din punct de vedere turistic datorită lipsei unei infrastructuri adecvate. Agroturismul 

şi ecoturismul se pot practica în judeţ, mai ales în zona Podişului Mehedinţi. Astfel, există 

numeroase sate în care încă se mai păstrează vii tradiţiile, cultura şi sărbătorile populare (situl 

etnografic din satul Balta, Prejna, Dâlbociţa, Ansamblul de mori de apă de la Ponoarele, etc.). De 

asemenea, în Podişul Mehedinţi există numeroase pensiuni turistice şi agroturistice în localităţile 

Ponoarele, Isverna, Iloviţa, Baloteşti, Godeanu. Ca urmare a păstrării tradiţiilor, în judeţ s-au 

dezvoltat o serie de evenimente anuale care reprezintă sărbători tradiţionale: Sărbătoarea 

liliacului la Nadanova, Festivalul „Munte, munte, brad frumos” – Baia de Aramă, Festivalul Naţional 

de Folclor şi Meşteşuguri Populare „Pe fir de baladă” – Titerleşti, Festivalul „Plaiul Cloşani” – Bala, 

Sărbătoarea liliacului de la Ponoare. 

Judeţul Olt ca şi județul Dolj se află localizat într-o zonă de câmpie, unde există relativ 

puţine atracţii turistice naturale, dar există multe obiective culturale şi istorice. Județul este 

recunoscut prin podgoriile de la Sâmbureşti şi Drăgăşani, unde se pot realiza pentru turişti 

                                            
27 “Particularităţi şi perspective în turismul de pensiune. Regiunea Sud Vest”, proiect finanţat din FSE. 
28 Localitatea Bala este recunoscută prin izvoare de ape minerale sulfuroase, oligominerale (hipotone), termale (23,5 – 
29,5 grade C) şi nămol terapeutic, indicate pentru tratarea afecţiunilor reumatismale, ginecologice şi ale aparatului 
locomotor, precum şi a gastritelor, colecistelor, insuficienţelor hepatice şi bolilor renale, dar infrastructura nu este 
reabilitată sau reînnoită acolo unde este cazul. 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

81 
 

degustări de vinuri. Oltul este renumit şi prin sate unde tradiţiile, portul şi meşteşugurile 

tradiționale se păstrează (Ştefăneşti). În judeţul Olt există o serie de vestigii istorice cu o 

importanţă deosebită la nivelul regiunii şi care constituie obiective turistice unice şi 

extraordinare: fortificarea geto-dacică de la Sprâncenata, zidurile cetăţii bizantine Celei-Corabia 

cu Fântâna Secretă – monument unic al arhitecturii romane bizatine; turnul de pază medieval de 

la Hotăreni; ruinele celui mai mare oraş roman din Dacia Sudică Romula - Malva, la Reşca (com. 

Dobrosloveni), fortăreaţa de la Câmpu Mare, Tabula Pentingeriană (hartă a lumii romane redactată 

între anii 260-271 d.Hr.) care a păstrat numele unor dave (centre) ca Acidava (localizată în satul 

Enoşeşti, centru al geto-dacilor) şi Sucidava (localizată la Corabia-Celei, centru al sucilor), etc. 

Turismul monahal în judeţul Olt este recunoscut prin numeroase edificii bine conservate localizate 

în interiorul localităţilor, mai ales în cele rurale: Mănăstirea Brâncoveni – sec. XVI (comuna Voila); 

Mănăstirea Călui (comuna Oboga, la 15 km de oraşul Balş), etc. Dezvoltarea agroturismului la 

nivelul județului Olt este asigurată de existența așezărilor rurale în care se mai lucrează și în 

prezent ceramica smălțuită și nesmălțuită în forme și decoruri (Oboga, Romana, Corbeni, 

Vădastra), precum și localitățile în care își desfășoară activitatea meșteri tradiționali în domeniul 

prelucrării lemnului și osului (Pietriș, Corbu și Făgetelu). Practicarea ecoturismului în judeţul Olt 

este sub-dezvoltată, cu toate că potenţial există, având în vedere existenţa mai multor rezervaţii 

naturale şi arii protejate (Rezervaţia de dropii ”Boianu”, Pădurea Topana – Rezervaţie forestieră 

cu arbori de dimensiuni impresionante şi Pădurea Geaca – Optăşani – Rezervaţie forestieră). 

În judeţul Vâlcea, din punct de vedere al resurselor turistice, se remarcă prin 

recunoscutele staţiuni balneo-climaterice. Turismul balnear este practicat în zonă în cele trei 

staţiuni balneare (Călimănești-Căciulata, Băile Olănești și Băile Govora), recunoscute pe plan 

naţional şi internaţional pentru potenţialul şi valoarea curativă. În majoritatea staţiunilor balneare 

există infrastructură, însă, indiferent dacă aparţine sectorului de stat sau a celui privat, aceasta 

nu a fost întreținută corespunzător, în consecință fiind uzată din punct de vedere moral și fizic. 

Zona montană a judeţului Vâlcea cuprinde patru perimetre distincte: Staţiunile de pe Valea 

Lotrului, respectiv Voineasa, Vidra, Obârşia Lotrului; Ţara Loviştei din stânga Oltului, pe culoarul 

Curtea de Argeş, Suici, Perişani, Câineni; Parcul Naţional Cozia şi Zona Munţilor Căpăţânii. Judeţul 

este renumit şi prin cel mai mare centru de olărit din România, localizat în Horezu. La Horezu se 

păstrează tradiţiile sărbătorilor bisericeşti prin obiceiuri specifice zonei (Paşte, Crăciun, etc.). De 

asemenea, sunt recunoscute vestigiile antice cuprinse pe drumul roman din județul Vâlcea numit 

Calea lui Traian (Castrul Arutela, Masa lui Traian, ambele în Defileul Oltului şi Buridava Romană, 

aflată în satul Stolniceni). Turismul monarhal este dezvoltat în judeţ ca urmare a existenţei a 

numeroase mânăstiri, biserici şi schituri. Judeţul Vâlcea ocupă locul al doilea în ţară în privinţa 

aşezămintelor monahale, pe teritoriul său fiind construite 13 mănăstiri, 272 biserici şi 22 schituri, 

cele mai importante fiind Mănăstirea Cozia, ctitorie a lui Mircea cel Bătrân, mănăstirile Horezu, 

Govora, Arnota, Surpate, Dintr-un Lemn, Turnu, Stănişoara, Frăsinei, Ostrov, Berislăveşti, Cornet. 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

82 
 

Acestora li se adaugă bisericile şi schiturile ce datează din sec XVI-XIX: Schitul Jgheaburi (1640-

1826) din comuna Stoeneşti, Schitul Iezer-sec.XVII, localitatea Cheia-Olăneşti, Schitul Dobruşa, 

din comuna Ştefăneşti, Schitul Sf. Ioan de sub piatră - 1602, Cozia Veche. Voineasa este o comună 

în județul Vâlcea, în care funcționează o stațiune climaterică și de odihnă de interes general cu 

funcționare permanentă. Principalul factor natural de cură îl reprezintă climatul tonic, cu aer 

curat, lipsit de praf și alergeni și ionizarea accentuată a atmosferei, datorată pădurilor de conifere 

care înconjoară localitatea. În această staţiune s-a construit şi o pârtie de schi pentru practicarea 

sporturilor de iarnă. De asemenea, se poate aminti și staţiunea Vidra, care se poate remarca prin 

existenţa unei pârtii de schi, unde funcţionează un telescaun, precum şi practicarea pescuitului 

sportiv în lacul Vidra şi râul Lotru. 

Figura nr.  33- Harta turistică detaliată a regiunii Sud Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, 2014 

Susţinerea şi extinderea turismul rural şi a agroturismului montan are şi o importantă 

componentă educativă care se referă, în primul rând, la cunoaşterea tradiţiilor culturale, 

spirituale sau a valorilor istorice, de arhitectură ori peisagistice ale spaţiului rural. 
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b) Așezări rurale atractive din punct de vedere al resurselor, al oportunităților 
de dezvoltare de afaceri sau a gradului ridicat de dezvoltare  

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. Resursele naturale sunt numeroase, mai ales că în regiune se găsesc toate 

formele de relief. La nivelul fiecărui judeţ, dezvoltarea economică are particularităţile ei. 

Cea mai importantă ramură industrială în Oltenia este cea energetică, recunoscută prin 

hidrocentrale (Porţile de Fier I şi II) şi teromocentrale (Turceni, Rovinari, Işalniţa, Craiova II, 

Govora). Cu toate acestea regiunea Sud Vest Oltenia este, în principal, o regiune agricolă cu 

eficiență economică minimală. 

Specificul economiei judeţului Dolj este industrial, fiind recunoscut prin existenţa 

centrului universitar regional cu impact național, prin 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), precum şi prin agricultura 

ecologică. Dezvoltarea industrială a judeţului Dolj a fost favorizată de existenţa în zonă a unor 

importante resurse naturale neregenerabile: zăcăminte de minereu de fier (Ocna de Fier, etc.), 

cărbuni (Secu, Anina), calcar metalurgic, argilă refractară (Anina), dolomită (Armeniş), cuarţ 

(Târnova), zăcăminte de cupru (Dognecea, etc). În prezent, majoritatea unităţilor miniere din 

judeţ s-au închis. Viticultura este un sector aflat în proces de relansare prin zona Segarcea, singura 

zonă viticolă din județ recunoscută în domeniu. Viticultura poate fi de asemenea dezvoltată şi în 

comuna Galicea Mare. De asemenea, la nivelul judeţului există condiții favorabile apiculturii 

(salcâmi și culturi de rapiță). Judeţul Dolj se numără printre cele mai sărace judeţe din punct de 

vedere al tipurilor de resurse minerale din România, având doar nisip şi pietriş ca fiind singura 

licenţă obţinută la nivelul judeţului (Mofleni, Dranic, Țuglui, etc.). În judeţ se află şi zăcăminte 

de petrol și gaze (comuna Tălpașu). Trebuie remarcată ca etalon al judeţului, din punct de vedere 

a activităţilor specifice spaţiului rural, comuna Poiana Mare (una dintre cele mai mari comune din 

România din punct de vedere al numărului de locuitori), fiind una dintre cele mai mari şi bogate 

datorită dezvoltării legumiculturii, care este adevarata sursa de venit a localnicilor.  
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Figura nr.  34 - Harta resurselor minerale exploatate în România în 201129 

 
Sursa: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, 2013 

Economia județului Gorj are ca promotor industria extractivă și cea producătoare de 

energie electrică prin arderea cărbunelui. Însă scăderea continuă a cantității de energie produsă 

prin arderea cărbunelui va crea importante probleme în structura economică și socială a județului. 

Alte industrii importante pentru judeţul Gorj sunt: exploatarea petrolului, fabricarea articolelor 

tehnice din cauciuc, fabricarea armamentului, fabricarea mobilei, industria textilă și industria 

alimentară. În judeţul Gorj sunt 6 tipuri de licenţe obţinute pentru următoarele zăcăminte:  

 calcar (Suseni30) 

 lignit (Lupoița, Pinoasa, Tismana, Lupoaia, Tehomir, Olteţ, Gârla, Peșteana, etc.) 

 nisip şi pietriş (Cojani, Brădiceni, Hobita, Albeni, Drăguteşti, Rachiti, Ursaţi, Petreşti, 

Bibeşti, etc.) 

 granit pentru construcţii (Dealul Pleşa, Valea Porcului, Plesa Rhino) 

 granit 

 ape minerale terapeutice (Săcele31) 

În judeţul Mehedinţi, din punct de vedere economic, există capacități de producție în 

domeniul construcțiilor navale, de vagoane, de prelucrare a lemnului, de fabricare a produselor 

anorganice, de fabricare a mobilierului din lemn, a celulozei si a hârtiei, a confecțiilor textile, 

                                            
29 http://www.namr.ro/license_solid/Permise_active.htm 
 
30 http://www.namr.ro/license_solid/ET_SUBST_Calcar%20ind.si%20de%20constr..htm 
 
31 http://www.namr.ro/license_solid/ET_SUBST_Ape%20minerale%20terapeutice.htm 

http://www.namr.ro/license_solid/Permise_active.htm
http://www.namr.ro/license_solid/ET_SUBST_Calcar%20ind.si%20de%20constr..htm
http://www.namr.ro/license_solid/ET_SUBST_Ape%20minerale%20terapeutice.htm
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industriei alimentare, capacități de extragerea cărbunelui și de producere a energiei electrice 

(hidro și termo). În realitate, principala sursă de venit a judeţului o reprezintă producția de 

energie electrică în hidrocentralele de pe Dunăre. Cele mai importante resurse ale subsolului sunt: 

cărbunele, calcarul, ardezia, nisipul și apele sulfuroase. La nivel de judeţ erau obținute 6 licenţe 

pentru extracţia zăcamintelor pentru 2011, iar în anul 2013 s-au mai obţinut licenţe şi pentru 

granit (Eşelniţa) şi calcar (Gura Văii): 

 ape termominerale (Bala32) 

 ardezie (Ciolanu Mare) 

 lignit (Zegujani şi Husnicioara Vest) 

 nămoluri terapeutice (Bala33) 

 nisip şi pietriş (Malovat, Izvoarele, Punghina etc) 

 serpentinit (Bala) 

Viticultura este recunoscută la nivelul județului Mehedinți, fiind un sector cu potențial 

datorită valorificării zonelor Drincea, Vânju Mare și Corcova, zone aflate în plin proces de 

retehnologizare și care au un nume recunoscut în domeniu. În comuna Oprişor, printr-o investiție 

străină privată, este cultivată viţă-de-vie pe o suprafaţă de 250 de hectare, producându-se anual 

peste trei milioane de litri de vin comercializat la nivel internațional. De asemenea, se remarcă 

și comuna Deveselu, ca un potenţial promotor de dezvoltare a turismului în zonă. Zona turistică a 

Dunării, a creat posibilitatea asocierii comunei Deveselu în cadrul parteneriatului Dunărea 

Mehedinţului în care sunt incluse comunele dunărene din judeţ având ca obiectiv dezvoltarea 

unitară a acestei zone turistice (au fost construite deja multe case de vacanță și pensiuni în 

localitățile Batoți, Tismana şi Dunărea Mică). De asemenea, în Deveselu se construieşte un scut 

antirachetă care va implica dezvoltarea economică a zonei foarte mult.  

Judeţul Olt se remarcă prin dezvoltarea industriei metalurgice, 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. La nivelul județului Olt sunt desfășurate o serie de 

alte activități ce generează valoare adăugată, respectiv 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. Trebuie remarcată comuna Izbiceni, fiind un etalon al mediului rural în judeţul 

Olt şi chiar şi în ţară (peste 30% din bunurile produse la nivelul comunei sunt exportate). Comuna 

este renumită pentru cultivarea legumelor, în special al roşilor, fiind cultivate aproape 600 de 

                                            
32 http://www.namr.ro/license_solid/ET_SUBST_Ape%20termominerale.htm  
33 http://www.namr.ro/license_solid/ET_SUBST_Namoluri%20terapeutice.htm 
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hectare de solarii cu legume. Pentru a ocoli intermediarii de pe pieţele României, se urmărește 

înființarea unei cooperative la nivelul comunei, care va avea drept scop valorificarea superioară 

a cerealelor și legumelor produse prin intermediul unui centru de achiziţie a legumelor. Judeţul 

Olt nu dispune de foarte multe zăcăminte, singura resursă pentru care are licenţă fiind nisipul şi 

pietrişul (Balș Sud, Margheni, Piatra, etc.) 

Județul Vâlcea este specializat în industria chimică care, în principal prelucrează 

rezervele locale de sare. Totodată, se mai produc substanțe anorganice de sinteză utilizabile ca 

materii prime în diverse 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 sunt ramuri importante care 

contribuie la PIB-ul local. În judeţul Vâlcea, sunt obţinute, în 2011, şapte licenţe pentru următoare 

zăcăminte: ape geotermale (Călimăneşti-Căciulata34), ape minerale (Băile Olăneşti, Băile Govora), 

calcar (Arnota), feklspat, lignit (Berbeşti Vest, Panga35), sare gemă (Ocnele Mari36) şi tufuri 

industriale (Govora sat37). În prezent, sunt licenţe active pentru nisip şi pietriş (Piatra Roşie, 

Romanii de Sus, Pietrari, Milcoiu, etc), granit (Valea Ursani). Viticultura este un sector aflat în 

proces de relansare la nivelull județului prin zona Drăgășani, singura zonă viticolă din județ 

recunoscută în domeniu. 

Indicatorul sintetic care pune cel mai bine în evidență nivelul de dezvoltare pentru unitatea 

administrativ – teritorială rurală este Indicele Dezvoltării Comunelor (IDC)38, a cărui expresie 

matematică este compusă dintr-o serie de 10 indicatori selectați consideraţi ca factori importanţi 

de dezvoltare rurală aplicând diferite ponderi, în funcţie de importanţa lor relativă, pentru 4 

domenii: infrastructura de locuire, resurse financiare publice, capitalul economic indivIDCal-

familial și capitalul uman condiționat de vârstă. Acest indicator complex are rolul de a măsura 

gradul de dezvoltare (respectiv al sărăciei) al satelor româneşti. Astfel, filozofia acestui indicator 

constă în conceptul de sărăcie comunitară potrivit căruia o comună este cu atât mai puțin 

dezvoltată cu cât la nivelul ei se înregistrează o probabilitate mai mare de consum redus de bunuri 

publice sau private (sunt utilizați indicatori care estimează indirect probabilitatea de consum de 

bunuri publice sau private). 

Studiul „Dezvoltarea comunelor din România” demonstrează că la nivelul regiunii Sud Vest 

Oltenia, în ordinea crescătoare a IDC, județele sunt ierarhizate astfel: Mehedinţi (IDC =44), Olt 

(IDC=44), Dolj (IDC=45), Vâlcea (IDC=48), Gorj (IDC = 52). Aceste rezultate demonstrează că 

                                            
34 http://www.namr.ro/license_solid/ET_SUBST_Ape%20geotermale.htm  
35 http://www.namr.ro/license_solid/ET_SUBST_Lignit.htm 
36 http://www.namr.ro/license_solid/ET_SUBST_Sare%20gema.htm  
37 http://www.namr.ro/license_solid/ET_SUBST_Tufuri%20industriale.htm  
38 Dezvoltarea comunelor din România, Prof. univ. dr. Dumitru SANDU; Prof. univ. dr. Vergil VOINEAGU; Dr. Filofteia 
PANDURU, 2009 

http://www.namr.ro/license_solid/ET_SUBST_Ape%20geotermale.htm
http://www.namr.ro/license_solid/ET_SUBST_Lignit.htm
http://www.namr.ro/license_solid/ET_SUBST_Sare%20gema.htm
http://www.namr.ro/license_solid/ET_SUBST_Tufuri%20industriale.htm
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judeţele care au un grad de dezvoltare a comunelor mai mare (Gorj şi Vâlcea) au cele mai 

dezvoltate comune, iar cele mai slab dezvoltate sunt Mehedinţi şi Olt, care se evidenţiază prin 

cele mai mari pungi de sărăcie rurală din regiune. Analiza a fost efectuată la nivelul fiecărei 

comune în parte pentru a arăta care comune sunt atractive prin prisma gradului ridicat de 

dezvoltare.  

Cea mai dezvoltată comună din județul Dolj a înregistrat un IDC de 104, fiind Işalniţa. La 

diferenţă foarte mare se află următoarele comune: Cârcea (IDC=84), Dobroteşti (IDC=64) şi 

Gherceşti (IDC=62). Celelalte comune au înregistrat un IDC sub valoarea de 60 până la 26 (Gogoșu). 

Cele mai dezvoltate comune din județul Gorj sunt Turcinești (IDC=73), Schela (IDC=70), 

Fărcășesti (IDC=69) şi Mușetești (IDC =64), iar cele mai sărace comune: Ionești (IDC =37), Logrești 

(IDC =41), Brănești (IDC =42), Săcelu (IDC =42). 

Pentru județul Olt, se remarcă comunele cu cel mai mare grad de dezvoltare: Colonești 

(IDC =87), Oboga (IDC =66), Izbiceni (IDC =66), Baldovinești (IDC =66), Poboru (IDC =59), în 

comparaţie cu cele foarte sărace comune: Osica de Jos (IDC =25), Găvănești (IDC =28), Sarbii - 

Măgura (IDC =29), Radomirești (IDC =30). 

Comunele cu cele mai dezvoltate din județul Mehedinți sunt: Cujmir (IDC=63), Dubova 

(IDC=60), Broșteni (IDC=55), Obârșia-Cloșani (IDC=55). Acelaşi lucru se întâmplă şi cu comunele 

cele mai sărace, remarcându-se: Cireșu (IDC=27), Godeanu (IDC=29), Poroina Mare (IDC=29), 

Podeni (IDC=29), Livezile (IDC=31). 

Cele mai dezvoltate comune din Vâlcea se remarcă prin valoarea cea mai mare a IDC: 

Voineasa (IDC=75), Vlădești (IDC=74), Racovița (IDC=73), Prundeni (IDC=72), dar şi cele mai sărace 

comune: Stoenești (IDC=30), Valea Mare (IDC=33), Roești (IDC=33), Lăcușteni (IDC=33), Pietrari 

(IDC=34). 

În concluzie, la nivel regional, cea mai dezvoltată comună este Işalnita şi se află în judeţul 

Dolj şi are o valoare IDC de 104. La diferenţă foarte mare se află comuna Coloneşti din judeţul Olt 

cu o valoare IDC de 87. La polul opus se remarcă judeţul Olt cu cea mai săracă comună din regiune: 

Osica de Jos (IDC=25), urmat de judeţul Dolj prin comuna Gogoșu (IDC=26) şi judeţul Mehedinţi 

prin comuna Cireşu (IDC=27).  

Dacă se realizează comparaţii între cele cinci judeţe, cele mai sărace comune sunt în 

judeţul Mehedinţi, care înregistrează valori IDC între 27 şi 63, iar judeţul cu cele mai dezvoltate 

comune este Gorj, chiar dacă nu înregistrează cele mai mari valori IDC.  
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2.7. Infrastructura de transport și accesibilitatea din zona rurală în regiunea Sud Vest 

Oltenia  

Transportul în general, şi cel rutier în special, contribuie la atingerea intereselor naţionale, 

europene, internaţionale, fiind elementul determinant în procesul de creştere economnică al unei 

ţări. Transportul este elementul care condiţionează schimburile comerciale interne şi care 

influenţează raporturile sociale între diferite regiuni.  

a) Transport rutier: lungimea, starea și densitatea drumurilor publice naționale, 
judeţene şi comunale (km)  

Reţeaua de drumuri constituie suportul de bază pentru dezvoltarea economico-socială a 

unei zone. Cantitatea şi calitatea infrastructurii rutiere, bazate pe investiţiile în domeniu precum 

şi gradul de acces la acesta, reflectă nivelul de civilizaţie, deopotrivă cu disponibilitatea de 

evoluţie şi creştere a regiunii.  

Figura nr.  35 - Harta rutieră detaliată a regiunii Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 
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Regiunea Sud Vest Oltenia dispune de o reţea rutieră de 10.838 km (13,19% din totalul 

naţional), din care 2.118 km sunt drumuri naţionale (13% din total drumuri naţionale) şi 8.720 km 

drumuri judeţene şi comunale (13,24% din totalul naţional).  

Figura nr.  36 - Harta comunelor din regiunea Sud Vest Oltenia cu acces la drumuri cu 

circulaţie intensă (drum național european sau principal)  

  
Sursa: Prelucrare proprie de informații, 2014 
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Figura nr.  37 - Harta rutieră a regiunii Sud-Vest Oltenia, cu poziţionarea drumurilor 

faţă de Axa prioritara 7 TEN-T 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 

Din tabelul de mai jos, în 2012, se observă că situaţia drumurilor naţionale este foarte 

diferită de la o regiune la alta. Se specifică faptul că regiunea Bucureşti Ilfov are modernizate 

toate cele 335 km de drumuri naţionale. În proporţie destul de mare, de peste 90%, drumurile 

naţionale sunt modernizate în regiunile Nord Est, Centru, Sud Muntenia. Regiunile Nord Vest şi Sud 

Vest Oltenia au modernizate numai 87,8%, respectiv 86,9% din drumurile naţionale.  
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Tabel nr. 16 - Reţeaua drumurilor publice la nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 

2012  

Regiune 

Drumuri publice 

Densitate 
Total 

Drumuri naționale Drumuri județene şi comunale 

Total Modernizate 

Cu îmbrăcă-
minţi 

uşoare 
rutiere 

Total Modernizate 
Cu îmbrăcă-
minţi uşoare 

rutiere 

România 84.185 16.887 15.645 967 67.298 12.020 21.241 34,6 

NV 12.554 2.326 2.042 222 10.228 1.298 3.443 36,1 

Centru 11.179 2.294 2.222 45 8.885 1.662 2.393 31,7 

NE 14.062 2.669 2.451 180 11.393 2.202 2.287 37,1 

SE 11.016 2.279 2.050 196 8.737 1.115 3.312 30,1 

Sud 12.750 2.814 2.705 90 9.936 1.766 3.965 36,8 

BI 916 335 335 195 581 429 98 48,9 

SV 11.178 2.178 1.894 195 9.000 1.945 3.088 37,1 

Vest 10.530 1.992 1.946 39 8.538 1.603 2.655 32,6 

Din punct de vedere al lungimii drumurile judeţene şi comunale, regiunea Sud Vest Oltenia 

se poziţionează la mijlocul clasamentului, ocupând poziţia a patra după regiunile Nord Vest, Nord 

Est şi Sud Muntenia. Pornind de la această poziţie regiunea Sud Vest Oltenia înregistrează cel mai 

mare procent de drumuri judeţene şi comunale modernizate (21,6% din cele 9.000 km), neluând 

în analiză regiunea Bucureşti Ilfov. Din aceeaşi categorie de drumuri, la nivelul regiunii Sud Vest 

Oltenia, 34% sunt cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere, ceea ce poziţionează regiunea pe locul trei după 

Sud Muntenia (39,90%) şi Sud Est (37,90%).  

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2012 
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Tabel nr. 17 - Rețeaua drumurilor publice la nivelul judeţelor din regiunea Sud Vest 

Oltenia, în anul 2012  

-km- 

Judeţ 

Drumuri publice 

Densitate 
Total 

Drumuri naționale Drumuri județene şi comunale 

Total 
Moderni- 

zate 

Cu îmbrăcă-
minţi uşoare 

rutiere 
Total 

Moderni- 
zate 

Cu îmbrăcă-
minţi 

uşoare 
rutiere 

Dolj 2435 473 421 52 1962 423 643 32,5 

Gorj 2274 426 347 27 1848 585 615 39,8 

Mehedinţi 1872 449 381 56 1423 323 280 37,7 

Olt 2328 301 265 36 2027 323 768 39,6 

Vâlcea 2269 529 480 24 1740 238 732 37,6 

 

Figura nr.  38 - Evoluția drumurilor publice la nivelul județelor din regiunea Sud Vest 

Oltenia, în anul 2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 

 

În anul 2012, reţeaua de drumuri publice din regiunea Sud Vest Oltenia măsura 11.178 km, 

cu 718 km mai mulţi decât în anul 2005. Aceasta demonstrează că, în perioada analizată, această 

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2012 
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lungime de drumuri a fost construită în regiune. Regiunea Sud Vest Oltenia are cea mai mare 

densitate a drumurilor/100 km2, exceptând regiunea Bucureşti Ilfov. 

Tabel nr. 18 - Lungimea drumurilor publice din regiunea Sud Vest Oltenia, la nivel de 

judeţe, în perioada 2005-2012 

-km- 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sud Vest 10.460 10.478 10.645 10.675 10.700 10.838 11.001 11.178 

Dolj 2.197 2.197 2.211 2.242 2.268 2.406 2.419 2.435 

Gorj 2.199 2.199 2.230 2.233 2.232 2.231 2.274 2.274 

Mehedinţi 1.857 1.857 1.861 1.857 1.857 1.858 1.871 1.872 

Olt 2.040 2.058 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176 2.328 

Vâlcea 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.261 2.269 

 

Figura nr.  39 - Lungimea drumurilor publice din Regiunea Sud Vest Oltenia, la nivel 

de judeţe, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2013 

Judeţul Dolj avea o lungime de drumuri publice de 2.435 km, din care drumuri naţionale 

cu o lungime 473 km, aceste din urmă fiind modernizate în proporție de 89%. Drumurile judeţene 

şi comunale au fost modernizate în proporţie de 21,5%, iar cele cu îmbrăcăminţi uşoare în 

proporție de 32,8%. Densitatea drumurilor în judeţul Dolj, în 2012, a fost cea mai mică din regiune, 

respectiv 32,5 km/100 km². În perioada analizată, 2005-2012, în judeţul Dolj s-au construit 238 

km de drum public, reprezentând 33% din drumurile construite în regiune. 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

km

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

k

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2013 
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În cadrul regiunii Sud Vest Oltenia, cea mai mare densitate a drumurilor publice, o avea 

judeţul Gorj, respectiv 39,8 km/100 km², situând judeţul printre primele la nivel naţional. Cu 

toate că densitatea este foarte mare, în judeţ, în perioada, 2005-2012, s-au construit numai 75 

km de drumuri noi, reprezentând doar 10% din drumurile noi din regiunea Sud Vest Oltenia. În 

2012, judeţul înregistra o lungime de drumuri publice de 2.274 km, din care 426 km de drumuri 

naționale. La nivel de regiune, judeţul Gorj avea o pondere mică de drumuri naţionale 

modernizate, de doar 81,4%, iar la nivel de drumuri judeţene şi comunale, doar 31,6% au fost 

modernizate. 

În judeţul Mehedinţi, în 2012, transporturile rutiere dispuneau de o rețea de 1.872 km, cu 

15 km de drum mai mult decât în 2005, aceste sin urmă reprezentând drumuri nou construite. Din 

aceste drumuri, 449 km sunt drumuri naționale și europene, cea mai importantă șosea fiind E70 

Timișoara-București. Podul de la sistemul Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier a scurtat 

distanțele rutiere dintre Drobeta-Turnu Severin și diferite orașe europene din zona Balcanică, 

inclusiv Serbia. Drumurile judeţene şi comunale din judeţul Mehedinţi aveau o lungime de 1.423 

km. În judeţul Mehedinţi densitatea drumurilor publice a fost de 37,7 km/100 km². 

În judeţul Olt, în 2012, reţeaua de căi rutiere a fost de 2.328 km, din care 301 km erau 

drumuri naţionale şi 2.027 km erau drumuri judeţene şi comunale. Din drumurile naţionale, 265 

km erau modernizați şi 36 km cu îmbrăcăminţi uşoare. În comparaţie cu anul 2005, în judeţul Olt 

s-au construit 288 km de drumuri, reprezentând 40% din drumurile nou construite în regiune până 

în 2012. În judeţul Olt densitatea drumurilor publice era de 39,6 km/100 km². 

În judeţul Vâlcea, în 2012, lungimea drumurilor publice a fost de 2.269 km, reprezentând 

20,3% din totalul drumurilor publice din regiunea Sud Vest Oltenia. Din total lungime drumuri 

publice, 529 km au fost drumuri naţionale, iar restul de 80% erau drumuri judeţene şi comunale. 

În comparaţie cu anul 2005, în judeţul Vâlcea s-au construit 102 km de drumuri noi. La nivelul 

drumurilor judeţene şi comunale, judeţul avea cel mai mic număr de km modernizaţi din regiune, 

reprezentând 12,57% din drumurile judeţene şi comunale modernizate la nivelul regiunii. 

Teritoriul judeţului Vâlcea este traversat de tronsonul Axei TEN-T nr. 7 de transport rutier pe 

direcţia Piteşti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu. Densitatea drumurilor publice în judeţul Vâlcea era de 

37,6 km/100 km2, fiind peste densitatea înregistrată la nivel naţional de 34,6 km/100 km2.  
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Figura nr.  40 - Evoluția lungimii drumurilor publice din Regiunea Sud-Vest Oltenia,la 

nivel de judeţe 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2013 

Se poate concluziona faptul că, deși se situează printre cele mai dezvoltate la nivel 

național, reţeaua de drumuri rutiere din regiunea Sud Vest Oltenia, prezintă și anumite 

disfuncţionalităţi, printre care se poate aminti lipsa unei autostrăzi în regiune, lipsa unor trasee 

de drumuri publice echipate la standarde europene care să faciliteze cooperarea internaţională, 

etc.  

b) Transport feroviar: lungimea, starea și densitatea căilor ferate (km)  

În contextul extinderii Uniunii Europene, importanţa transportului rapid şi în siguranţă a 

pasagerilor şi bunurilor este în creştere continuă şi, în consecinţă, sunt analizate tot mai multe 

proiecte vizând dezvoltarea rolului căilor ferate în sistemul de transport de mare viteză. 

La nivel național, în 2012, lungimea rețelei feroviare era 10.777 km, în scădere, cu 9,84%, 

în comparaţie cu anul 2005, din care electrificată 4.020 km. Densitatea acestor căi ferate era de 

0,045 km/km2. 

Reţeaua de căi ferate Oltenia dispunea de 988 km, în 2012, reprezentând 9,17% din totalul 

naţional, dintre acestea liniile electrificate aveau o lungime de 507 km şi liniile duble 248 km. 

Regiunea este poziţionată pe locul 62 în ceea ce priveşte lungimea căii ferate în cadrul celor 168 

regiuni analizate de Eurostat. Pe primele locuri, la nivel european, s-au clasat regiunile Piemonte 

(3.205 km), Lombardia (3.070 km), Pohjois-ja Itä-Suomi (2.943 km), Rhône-Alpes (2.656 km), 

Toscana (2.455 km). 
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La nivel național, regiunea cu cea mai vastă rețea de cale ferată era, în anul 2012, regiunea 

Vest (1.894 km), urmată de regiunile Sud Est (1.745 km), Nord Vest (1.668 km) și Nord Est (1.620 

kilometri). În comparaţie cu celelalte regiuni ale României, în 2012, Sud Vest Oltenia era pe 

ultimul loc privind numărul de kilometri de cale ferată în exploatare, fără a lua în considerare 

regiunea Bucureşti Ilfov. Această poziţie a regiunii Sud Vest Oltenia nu se menţine şi în ceea ce 

priveşte numărul de kilometri de cale ferată electrificate, în condiţiile în care regiunea Nord Vest 

avea cu 195 km mai puţin.  

Evoluţia acestui indicator a fost relativ constantă, în condiţiile în care, din 2007, numărul 

de kilometri de cale ferată nu s-a modificat atât per ansamblu, cât şi raportat la stadiul de 

electificare. În primii ani supuşi analizei, lungimea căilor ferate era mai mare, iar ca urmare a 

degradării, 18 km din această lungime au fost scoși din uz, precum şi 1 km din calea ferată 

electrificată. 

Figura nr.  41 - Harta căilor ferate din regiunea Sud Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, 2014 
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Figura nr.  42- Conexiunea căilor ferate din regiunea Sud Vest Oltenia la Axa 

prioritară 22 TEN-T 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, 2014 

Din punct de vedere al gradului de electrificare însă, după regiunea Bucureşti Ilfov a cărei 

rețea de cale ferată era la nivelul anului 2012 electrificată în proporție de 65%, regiunea Sud Vest 

Oltenia are cel mai mare grad de electrificare (51,32%), urmată de regiunea Centru (50,23%) și 

regiunea Nord Est (40,93%).  

În ceea ce priveşte densitatea căilor ferate în exploatare în România, regiunea Sud Vest 

Oltenia se situează la sfârșitul clasamentului cu 0,034 km/km2, iar din punct de vedere al densităţii 

căilor ferate electrificate, regiunea se află în faţa regiunilor Nord Vest, Sud Est şi Sud Muntenia 

cu 0,017 km/km2.  

Principala magistrală de cale ferată electrificată este Bucureşti-Timişoara, care 

traversează regiunea de la Est la Vest. A doua ca importanţă este Craiova-Simeria ce traversează 

regiunea de la Sud la Nord. 

Trebuie menţionat, că în judeţul Dolj este localizat parțial Coridorul de Cale ferată IV39, 

pe ramura Sofia-Salonic, Sofia-Istanbul, care pune în legătură Arad, Timşoara, Craiova şi Calafat. 

Acest tronson face parte din proiectul prioritar TEN-T 22, Axa de cale ferată Atena – Sofia – 

Budapesta – Viena – Praga - Numberg/Dresden. Lungimea căilor ferate în exploatare în judeţ erau 

                                            
39 În România, Axa TEN-T nr. 7 de transport rutier se împarte în două ramuri, o ramură (în direcţia vest-est) care pune în 
legătură Arad, Alba Iulia, Braşov, Ploieşti, Bucureşti şi Constanţa, şi cealaltă ramură (în direcţia sud-est), Sofia-Salonic, 
Sofia-Istanbul 
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de 225 km, în 2012, din care electrificate 84 km şi cu o densitate a acestora de 0,030 km/km2. 

Aceste valori ale indicatorilor situează judeţul în mijlocul clasamentului, în comparaţie cu celelate 

judeţe ale regiunii. Cea mai mare lungime de cale ferată în regiune o deţinea judeţul Gorj cu 239 

km, urmat la numai 2 km de judeţul Olt. Dacă aceste două judeţe au o reţea de cale ferată 

aproximativ egală, judeţul Gorj se detaşează, întrucât întreaga lungime de cale ferată din judeţ 

este electrificată, iar judeţul Olt nu are decât în proporție 25,7% calea ferată electrificată. 

Judeţul Vâlcea se remarcă prin faptul că întreaga lungime de cale ferată aflată în exploatare, 

respectiv 163 km, nu este electrificată.  

La nivelul localităților rurale, un tren de mare capacitate depășește cu mult necesarul 

localnicilor. Sunt zone rurale care nu au deloc sau au foarte puţin flux de călători, iar referitor la 

transportul de mărfuri, acestea au un volum fără o frecvență suficientă, cum este în cazul zonelor 

cu producție agricolă (numai în zona recoltatului), etc. De asemenea, există zone cu acces dificil 

chiar și pentru autoturisme, în care construirea unei rețele de căi ferate este imposibilă datorită 

unghiurilor de înclinare ale planurilor reliefale, cum este cazul zonelor muntoase ale regiunii Sud 

Vest Oltenia. 

c) Transportul public în mediul rural – caracteristici, tipuri; 

Transportul în comun este asigurat, în principal, de autobuze şi microbuze. La nivelul 

regiunii Sud Vest Oltenia, în 2012, s-a înregistrat unul din cele mai mici parcuri auto de transport 

public, fiind pe poziţia şapte în clasamentul regional, deţinând numai 8,87% din parcul naţional, 

urmată în clasament de regiunea Vest cu 8,27%. 

Tabel nr. 19 - Numărul autobuzelor și microbuzelor înregistrate pe regiuni de 

dezvoltare 

Regiune 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL România 35.762 41.514 41.165 40.877 40.887 42.010 

Nord Vest 3.960 4.473 4.597 4.695 4.736 4.871 

Centru 3.720 4.132 4.115 4.142 4.261 4.469 

Nord Est 3.706 4.330 4.331 4.551 4.872 5.174 

Sud Est 4.637 5.086 5.037 5.007 5.140 5.341 

Sud Muntenia 4.634 5.033 5.098 5.188 5.358 5.698 

Bucureşti Ilfov 9.210 11.923 11.432 10.639 9.680 9.253 

Sud Vest Oltenia 3.011 3.361 3.335 3.402 3.489 3.728 

Vest 2.884 3.176 3.220 3.253 3.351 3.476 

În perioada analizată, 2007-2012, parcul auto public s-a mărit în toate regiunile de 

dezvoltare. Din acest punct de vedere, regiunea Sud Vest Oltenia se poziţionează pe locul patru 

în clasamentul regional cu 717 autobuze şi microbuze noi cumpărate în perioada analizată. În 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2013 
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regiunea Sud Vest Oltenia, evoluţia parcului de autobuze şi microbuze a avut un trend ascendent, 

în toată perioada analizată, 2007-2012. Cea mai mare creştere a înregistrat-o în 2008, cu 11,62%, 

urmată, în 2009, de o reducere de 26 maşini ca urmare a uzurii fizice şi morale a acestor maşini 

ce au fost scoase din circulaţie. În ultimii trei ani analizaţi se observă o înnoire continuă a parcului, 

totalizând un număr de 393 autobuze şi microbuze. 

Figura nr.  43 - Evoluţia numărului de autobuze și microbuze înregistrate în regiunea 

Sud Vest Oltenia, în perioada 2007-2012 

  
Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2013 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, situația autorităților de transport public urban 

autorizate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilități Publice (A.N.R.S.C.) este relativ problematică, întrucât sunt judeţe cum este Mehedinţi, 

care conform A.N.R.S.C., în 2011, nu aveau autorizat niciun transport public în mediul urban. La 

nivel Regional au fost acordate 23 de licenţe, dintre care 7 erau în mediul rural. 

Autoritățile de transport public autorizate în mediul rural, conform A.N.R.S.C, au fost 

foarte puține la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, existând numai în trei judeţe care deţin aceste 

licenţe: Mehedinţi (2), Olt (2) şi Vâlcea (3). 
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Tabel nr. 20 - Situaţia autorităţilor de transport public autorizate de către 

A.N.R.S.C., în anul 2011 

Județ Urban Rural 

Dolj 3  - 

Gorj 2  - 

Mehedinţi  - 2 

Olt 4 2 

Vâlcea 7 3 

Sud Vest 16 7 

d) Poziția față de principalele coridoare, axe și poli de dezvoltare europeni și 
naționali, precum și determinarea gradului de accesibilitate  

Fiind localizată în partea de sud-vest a României, regiunea Sud Vest Oltenia este traversată 

de fostul Coridorul Pan - European IV, 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, cu o lungime totală de 3.258 km.  

În regiune este localizat Coridorul de Cale ferată IV40, pe ramura Sofia-Salonic, Sofia-

Istanbul, care pune în legătură Arad, Timşoara, Craiova şi Calafat. Acest tronson face parte din 

proiectul prioritar TEN-T 22, Axa de cale ferată Atena – Sofia – Budapesta – Viena – Praga - 

Numberg/Dresden. Conform Raportului anual de activitate al Comisiei Europe, în ceea ce priveşte 

Proiectul prioritar 2241, unul dintre evenimentele majore de la sfârșitul anului 2012 și începutul 

anului 2013 a fost finalizarea lucrărilor la podul Vidin-Calafat de pe Dunăre și deschiderea acestuia 

pentru trafic. Podul Calafat-Vidin permite atât circulația autivehiculelor, cât și a trenurilor, 

dispunând de două benzi de circulație rutieră în fiecare direcție și o linie de cale ferată. Astfel, 

circulaţia pe podul mixt (rutier/feroviar) de la Calafat - Vidin, asigură un flux direct pentru traficul 

de călători şi de marfă şi reduce timpul necesar pentru parcurgerea distanţei Craiova - Golenţi - 

Vidin. Sistemul feroviar va contribui, astfel, la dezvoltarea economică din judeţele Dolj şi 

Mehedinţi, prin creşterea capacităţii de transport de mărfuri şi promovarea distribuţiei mărfurilor 

în această regiune. 

Conform Raportului anual de activitate al Comisiei Europe, până în 2020, România prevede 

finalizarea tronsonului Golenți – Craiova în 2018, a tronsoanelor Sighișoara – Brașov și Craiova – 

                                            
40 În România, Coridorul Pan-European IV se împarte în două ramuri, o ramură (în direcţia vest-est) care pune în legătură 
Arad, Alba Iulia, Braşov, Ploieşti, Bucureşti şi Constanţa, şi cealaltă ramură (în direcţia sud-est), Sofia-Salonic, Sofia-
Istanbul 
41 Proiectul prioritar nr. 22 (PP22) ocupă, din mai multe motive, un loc aparte pe harta rețelei transeuropene de 
transport (TEN-T), inclusiv prin lungimea acestuia (3 575 km) și prin numărul de state membre pe care le traversează 
(șapte în total).  
 

Sursa: Starea serviciului de transport public local, 2011 
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Turnu Severin în 2019, a tronsonului Curtici – Simeria în 2020 și a tronsonului Turnu Severin – Arad 

în 2021. 

Regiunea este traversata de 3 Axe prioritare ale reţelei europene de transport (TEN-T): 

1. Axa prioritară 7 rutieră (fostul Coridor Pan-european IV), ramura sudică: Lugoj – Drobeta Turnu 

Severin – Craiova – Calafat, cu varianta Simian – Maglavit; 

2. Axa prioritară 18 (fluviul Dunărea) – fostul Coridor Pan-european VII; 

3. Axa prioritară 22 feroviară, ramura sudică: Arad – Drobeta Turnu Severin – Craiova – Calafat. 

Figura nr.  44 - TEN-T Axa prioritară 22 (feroviară) – Calendarul investiţiilor 

 
Sursa: Comisia Europeana Directoratul general pentru energie si transport, 2013 
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Figura nr.  45 - TEN-T Axa prioritară 7 (rutieră) – Calendarul investiţiilor 

 
Sursa: Comisia Europeana Directoratul general pentru energie și transport, 2013 
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Figura nr.  46 - TEN-T Axa prioritară 18 (fluvială) – Calendarul investiţiilor 

 
Sursa: Comisia Europeana Directoratul general pentru energie și transport, 2013 

Regiunea Sud Vest Oltenia este traversată de patru drumuri europene, care reprezintă 

principalele căi rutiere de acces în regiune, întrucât, în regiune nu există nicio autostradă 

construită: 

 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 - Timişoara - Craiova - 

Caracal - Alexandria - Bucureşti - Ruse -Varna // Samsun - Ordu - Trabzon - Batumi – Poti; 

 E79: Miskolc - Debrecen - Oradea - Brad - Deva - Petroşani -Craiova - Vidin -Botevgrad - 

Sofija -Serres – Thessaloniki; 

 E81: Mukaceve - Halmeu - Satu Mare - Cluj-Napoca - Sebeş - Sibiu - Râmnicu Vâlcea - 

Piteşti – Bucureşti; 
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 E574: Bacău - Oneşti - Braşov - Piteşti – Craiova. 

Legăturile internaţionale ale regiunii Sud Vest Oltenia sunt realizate şi pe cale aeriană. 

Aeroportul Internaţional Craiova este singura infrastructură aeriană localizată în regiune, 

deservind traficul de pasageri, mărfuri şi poştă cât şi mişcării aeronavelor în zonă. 

De asemenea, regiunea dispune de 5 porturi la Dunăre, importante în transportul de marfă, 

care fac legătura între Europa şi portul Constanţa. 

 Porturile Orşova şi Drobeta Turnu Severin (cel mai mare port din regiune). Drobeta Turnu 

Severin se leagă cu Serbia printr-un pod rutier şi feroviar 

 Portul Calafat din judeţul Dolj, unde s-a construit podul Vidin-Calafat, care traversează 

Dunărea spre Bulgaria și asigură legătura cu Vidin 

 Porturile Bechet (Dolj) şi Corabia (Olt) 

e) Zone/ localități cu acces dificil la rețeaua de transport, cu reprezentarea 
acestora pe hartă GIS; 

Densitatea drumurilor publice reprezintă şi un indicator de măsură a gradului de 

accesibilitate, fiind considerate zone accesibile cele care realizează un procent bun al densității 

drumurilor. La nivel naţional, densitatea drumurilor publice (34,6 km/km2) continuă să fie foarte 

scăzută faţă de media europeană de 110,1 km/km2 (medie înregistrată la nivel de UE-25)42. 

Sunt cinci regiuni de dezvoltare care au densitatea drumurilor peste media naţională 

(Bucureşti Ilfov, Nord Vest, Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia), ceea ce demonstrează că 

aceste regiuni sunt mult mai accesibile decât restul. Astfel, regiunea Sud Vest Oltenia 

înregistrează cea mai mare valoare a densităţii drumurilor, exceptând regiunea Bucureşti Ilfov, la 

nivelul regiunilor alături de Nord Est (37,1 km/100km2), fiind o valoare net superioară faţă de 

media naţională de 34,6 km/100km2. 

Cele cinci regiuni care înregistrează o densitate a drumurilor mai mare decât media 

naţională, au un grad de accesibilitate mare la reţeaua de drumuri naţionale, judeţene şi 

comunale. Regiunile cu valorile cele mai mici ale acestui indicator sunt Centru, Sud Est şi Vest. 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, cele mai mici valori au fost înregistrate în județul Dolj 

(32,5 km/ 100 km2), în timp ce celelalte patru judeţe înregistrează valori ale densităţii peste 

media naţională şi chiar peste media regională. Cea mai mare densitate o are judeţul Gorj (39,8 

km/ 100 km2) şi Olt (39,6 km/ 100 km2). 

                                            
42 http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Programe%20-%20Strategii/Studiu_Drumuri_Jud.pdf 
 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Programe%20-%20Strategii/Studiu_Drumuri_Jud.pdf
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Figura nr.  47 - Densitatea drumurilor publice, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, în 

2012 

 
Sursa: Anuarul Statistic al României, 2012 

În judeţele regiunii, dar mai ales în Dolj, localitățile rurale s-au dezvoltat de-a lungul căilor 

rutiere principale de acces, iar relieful de câmpie a permis expansiunea organizată a satelor, 

astfel încât accesul nu este întotdeauna îngreunat de condiții ce țin de relief.  

În judeţul Dolj sunt localităţi rurale care nu au acces direct la drumurile naţionale mai ales 

în partea vestică în vecinătatea judeţului Mehedinţi, centrul şi sud-estul judeţului: Carpen, 

Verbiţa, Gogoşu, Gogoşiţa, Veleşti, Apele Vii, Ghizdăveşti, etc. În judeţul Gorj comunele care nu 

au acces direct la drumurile naţionale sunt cele limitrofe granite județului, centrul acestuia fiind 

legat direct la reţeaua de drumuri naţionale: Cerna Sat, Bâlta, Runcu, Schela, Novaci, Stejari, 

Danciule, Slăvu, Amaradia, etc. 

Și pe teritoriul judeţului Mehedinţi există localităţi rurale care sunt izolate prin neaccesul 

direct la drumurile naţionale, mai ales la limita teritorială cu judeţul Dolj şi în nordul judeţului, 

în zona montană dificil accesibilă unde construirea unui drum național ar presupune cheltuieli 

foarte mari: Seaca, Vlădaia, Băcieş, Dumbrava, Podu Grosului, Padina, Bălţa, Baia de Aramă, 

Ponoarele, Sfodea, etc., precum şi în sudul judeţului: Vînjuleţ, Jiane, Vînju Mare, etc. 

Cele mai multe comune care nu are acces direct la drumurile naţionale, din regiunea Sud 

Vest Oltenia, sunt localizate în judeţul Olt, chiar dacă pe teritoriul județului nu există limitări 

generate de relieful înalt. Printre comune cu acces dificil la drumurile naţionale de pe teritoriul 

judeţului Olt se numără: Crâmpoia, Văleni, Dide, Vităneşti, Priseaca, Poţcoava, Cârlogani, Piesoiu, 

Jianu, Băbiciu, Scărişoara, Răsuneşti, Cilieni, Obârşia, etc. 
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Cele mai multe comune care nu au acces direct la drumurile naţionale din judeţul Vâlcea 

se află localizate în zonele greu accesibile, în principal în zonele montane din nordul judeţului: 

Urdele, Malaia, Horezu, Sineşti, Srădiştea, Herăşti, Ghioroiu, Laloşu, etc. 

Figura nr.  48 - Harta localităţilor rurale din regiunea Sud-Vest Oltenia care nu au 

acces direct la drumuri naţionale 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, 2014 

f) Zone/ localități cu circulație intensă 

O infrastructură de transport eficientă conectată la reţeaua europeană de transport 

contribuie la dezvoltarea economică a unui teritoriu, facilitează integrarea acestuia în piaţa 

comună şi permite dezvoltarea de noi activităţi economice pe piaţa internă.  

Localităţile cu circulație intensă se află în jurul oraşelor mari, unde numărul de navetişti 

este foarte mare pentru a popula piaţa forţei de muncă din jurul metropolelor. Fluxurile de 

navetişti reprezintă un indicator indispensabil pentru identificarea pe de o parte a gradului de 

integrare al ruralului în interiorul structurilor teritoriale locale, precum şi a creşterii traficului 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

108 
 

(rural, feroviar) în zonă. Datele oficiale ale ultimului recensământ privind numărul de navetişti nu 

sunt publice. Astfel, în 2002, numărul total de navetişti de muncă din rural cu destinaţia în urban 

sau rural, în România, era de 798.508 persoane. Din acest număr 75% reprezentau ponderea 

navetismului în urban din totalul navetismului pentru populaţia cu domiciliu în rural.43  

Astfel, în judeţul Dolj, localităţile rurale care au peste 200 de navetişti sunt: Podari, 

Cârcea, Bucovăț, Malu Mare, Șimnicu de Sus, Pielesti, Brădești, Poiana Mare, Ișalnița, Țuglui, Leu, 

Coșoveni, Melinești, Breasta, Goiești, Coțofenii din Dos, Braloștița, Almăj, Ghercești, Teasc, 

Bratovoești. 

De asemenea, şi în judeţul Gorj sunt comune care au un număr relativ mare de navetişti: 

Bălești, Drăguțești, Plopșoru, Bâlteni, Runcu, Țânțăreni, Dănești, Crasna, Negomir, Scoarța, 

Padeș, Slivilești, Turcinești, Peștișani, Fărcășești, Borăscu, Turburea, Telești, Bolboși, Lelești, 

Calnic, Drăgotești, Aninoasa, Stănești, Văgiulești, Ionești, Catunele, Mușetești, Bălănești, 

Jupănești, Urdari, Brănești, Bengești-Ciocadia, Glogova, Baia de Fier, Samarinești, Schela, 

Ciuperceni, Godinești, Crușeț, Polovragi, Săulești, Albeni. 

În comparaţie cu cele două judeţe analizate, în Mehedinţi navetismul nu este aşa 

dezvoltat, înregistrând doar câteva localităţi rurale care au peste 200 de navetişti: Șimian, 

Breznița-Ocol, Corcova, Broșteni, Bala, Eșelnița, Malovăț, Florești, Hinova, Ponoarele, Butoiești, 

Șișești, Izvoru Bârzii. În judeţul Mehedinţi se află localitatea care are cel mai mare flux de navetişti 

la nivelul regiunii: Șimian (peste 1.500 navetişti). 

În judeţul Olt se pot aminti următoarele localităţi rurale cu circulaţie intensă: Curtișoara, 

Slătioara, Găneasa, Fărcașele, Dobrosloveni, Deveselu, Osica de Sus, Bobicești, Bârza, Brebeni, 

Mărunței, Valea Mare, Coteana, Verguleasa, Brâncoveni, Pârșcoveni, Milcov, Dăneasa, Bâlteni, 

Crâmpoia, Vâlcele, Fălcoiu, Rotunda, Traian, Gostavățu, Izvoarele. 

Judeţul Vâlcea are un grad ridicat de navetişti care traversează judeţul, evidenţiat şi de 

fluxul de navetişti ai comunelor: Budești, Mihăești, Bujoreni, Vlădești, Păușești-Măglași, Galicea, 

Tomșani, Nicolae Bălcescu, Frâncești, Pietrari, Stoilești, Bunești, Golești, Olanu, Șirineasa, 

Bărbătești, Ionești, Stoenești, Prundeni, Berislăvești, Slătioara, Popești, Dăești, Păușești, 

Muereasca, Cernișoara, Vaideeni, Oteșani, Șutești, Ștefănești, Orlești, Sinești, Mateești, Costești, 

Câineni, Roești, Măldărești. 44 

                                            
43 Dumitru Sandu, România rural-neagricolă azi, Universitatea Bucureşti, 2002 
44 Informații colectate și prelucrate din surse on-line și în urma cercetării pe teren 
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Figura nr.  49 - Harta localităţilor rurale din regiunea Sud-Vest Oltenia care au acces 

la drumuri cu circulaţie intensă (drum european sau naţional principal) 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, 2013 
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2.8. Infrastructura tehnico – edilitară din zona rurală în regiunea Sud Vest Oltenia - se vor 

avea în vedere cel puţin următoarele aspecte: 

Infrastructura tehnico – edilitară a localităților rurale este unul din sectoarele care necesită 

investiții în viitor. Gradul de dotare al localităților este un indice clar pentru stabilirea gradului 

de dezvoltare al localităților respective, în măsura în care cea mai mare parte a activităților 

economice, și în special agricultura, depind de infrastructura tehnico-edilitară. 

a) Alimentare cu apă: gradul de dotare al localităților din mediul rural cu instalații 
de alimentare cu apă potabilă; lungimea rețelei de distribuție a apei potabile; 
capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile; locuitori deserviți; starea 
tehnică a rețelei, stații de tratare a apei pentru mediul rural etc.;  

Alimentarea cu apă potabilă în gospodăriile din mediul rural încă ridică discuţii la nivel 

naţional, cât şi la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, chiar dacă în perioada 2007 - 2013, la nivel 

național au fost realizate o serie de investiții pentru îmbunătățirea gradului de acces al 

localităților din mediul rural la servicii de utilitate publică precum alimentarea cu apă potabilă şi 

nu numai. În România, reţeaua de distribuţie a apei potabile în mediul rural era, în 2012, de numai 

40.619 km, din care 12% se aflau localizaţi în regiunea Sud Vest Oltenia. În cei 7 ani analizaţi, au 

fost construiţi în mediul rural 18.012 km, din care 13.677 km sunt realizaţi după 2007.  
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Figura nr.  50 - Harta localităților din mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia 

conectate la rețeaua de distribuție a apei potabile 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

Regiunea Sud Vest Oltenia, în ceea ce priveşte numărul de kilometri de reţea de distribuţie 

a apei potabile în mediul rural, se afla pe poziţia a patra la nivelul celor opt regiuni. Din figura de 

mai jos reiese că, în 2005, regiunea avea cel mai mic număr de kilometri de distribuţie a apei 

potabile racordaţi la mediul rural, iar ca urmare a investiţiilor din ultimii ani în această categorie 

de infrastructură de utilitate publică, regiunea îşi dublează numărul de kilometri şi chiar 

concurează cu regiunile mai dezvoltate: Vest şi Centru. Regiunile cu cele mai mari reţele de 

distribuţie a apei potabile în mediul rural erau, în 2012: Sud Muntenia (19,8%), Sud Est (18,9%) şi 

Nord Vest (16,9%),  
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Figura nr.  51 - Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile în 

mediul rural pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2006-2012 

-kilometri- 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

Creșterile în ceea ce priveşte numărul de kilometri de reţea de distribuţie a apei, au fost 

diferite în ceea ce privește județele componente, acestea variind între 48,9% la nivelul județului 

Mehedinţi și 177,6% la nivelul județului Vâlcea. Nu am amintit în această analiză de judeţul Dolj, 

care în 2005 deţinea doar 86 km de reţea a distribuţiei de apă potabilă în mediul rural, iar în 

următorii 9 ani, s-au realizat investiţii masive în domeniu, reţeaua crescând de peste 11 ori. Cea 

mai puțin extinsă rețea de distribuție a apei potabile în mediul rural, în 2012, se înregistra în 

județul Mehedinţi, cu o valoare de 574,3 km, acest județ fiind urmat în ordine de Olt, Dolj, Gorj 

şi Vâlcea. 
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Figura nr.  52 - Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile în 

mediul rural în regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 2005-2012 

-Kilometri- 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO 2013 

Consumul de apă pe locuitor este un indicator al nivelului de dezvoltare al unui teritoriu. 

Astfel, în România consumul anual de apă este de 1.750 m3/locuitor, în comparaţie cu media 

europeană de 4.800 m3/locuitor – an.  

Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile în mediul rural, în România, s-a 

confruntat cu un declin accentuat în prima perioadă analizată, 2005-2008, ca apoi să prezinte o 

uşoară revenire, continuată și în perioada curentă. Anul 2008 reprezintă o perioadă critică pentru 

România, ca urmare a reducerii masive a producerii apei potabile în mediul rural în regiunea 

Centru, când capacitatea instalaţiilor s-a redus de peste 6 ori. Comparativ cu evoluţia la nivel 

naţional, capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile în mediul rural în cadrul regiunii 

Sud Vest Oltenia evidenţiază o evoluţie ascendentă cu mici abateri pentru întreaga perioadă, ca 

urmare a volumului mic de investiţii care s-au realizat în domeniu în perioada 2005-2012. Aceste 

abateri se înregistrează în anii 2006 şi 2012, când capacitatea instalațiilor de producere a apei 

potabile în mediul rural s-a redus cu 5,34%, respectiv 10,98%. 
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Figura nr.  53- Evoluţia capacităţii instalațiilor de producere a apei potabile în mediul 

rural, la nivel regional, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2013 

Cea mai mare capacitate a instalațiilor de producere a apei potabile în mediul rural a 

înregistrat-o regiunea Centru, în 2005, cu 2.205.322 mc/zi, iar cea mai mică valoare, regiunea 

Nord Est, în 2005, cu 71.663 mc/zi. Pentru această analiză, valorile înregistrate la nivelul regiunii 

Bucureşti Ilfov nu au fost luate în considerare. 

În 2012, pe primul loc în ceea ce privește existența unor instalații de producere a apei 

potabile pentru mediul rural, la nivel național, se situa regiunea Sud Est, poziţie menţinută încă 

din 2008. Până în anul 2008, regiunea Centru deţinea detaşat primul loc în clasament. La nivel 

regional, regiunea Sud Vest Oltenia, în 2012, se afla pe locul şase din punct de vedere al capacității 

de producere a apei potabile în mediul rural, cu 162.053 mc/zi, urmată doar de regiunile Centru 

şi Bucureşti Ilfov. 
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Figura nr.  54 - Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile în mediul 

rural, pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO, 2012 

Din analiza datelor privind numărul de locuitori din mediul rural, deserviți de instalațiile 

de producere a apei potabile, în perioada 2005-2012, se observă că din aproximativ 7 mil. locuitori 

deserviţi de reţeaua de apă potabilă din mediul rural, cei mai mulți locuitori se află în regiunile 

Nord Est (18,8% din locuitorii înregistraţi la nivel naţional), Sud Muntenia (17,1%) şi Nord Vest 

(15,89%). Regiunea Sud Vest Oltenia se afla printre ultimile regiuni în ceea ce priveşte numărul de 

locuitori din mediul rural deserviţi, înregistrând, în 2012, 10,11% din locuitorii de la nivel naţional. 

O analiză a capacităţii instalațiilor de producere a apei potabile în mediul rural în regiunea 

Sud Vest Oltenia la nivelul județelor componente, în 2012, demonstrează că au fost judeţe care 

au o capacitate ridicată a instalațiilor de a produce apă potabilă în mediul rural (Dolj - 40.437 

mc/zi, Olt – 33.704 mc/zi și Gorj - 33.131 mc/zi) și județe cu o capacitate mai scăzută - Vâlcea 

(30.571 mc/zi) şi Mehedinţi (24.210 mc/zi). Evoluţia cea mai importantă a fost înregistrată la 

nivelul judeţului Dolj, care în 2005 avea o capacitate a instalaţiilor de producere a apei potabile 

de 10.038 mc/zi, iar în 2012, o capacitate de patru ori mai mare. 
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Figura nr.  55 - Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile în mediul rural 

în regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

Pe parcursul ultimilor nouă ani, noi locuitori din mediul rural (236.254 locuitori) au fost 

racordați în regiunea Sud Vest Oltenia la reţeaua de distribuţie a apei potabile, evoluţia fiind 

pozitivă în fiecare an. Numai regiunea Centru mai prezintă o asemenea evoluţie, celelalte regiuni 

având evoluţii oscilatorii privind creşterea numărului de locuitori deserviţi cu apă potabilă. 

Figura nr.  56 - Locuitori deserviţi de apă potabilă în mediul rural pe regiuni de 

dezvoltare, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, judeţul Dolj prezintă cea mai interesantă evoluţie 

pentru perioada analizată, 2005-2012, întrucât numărul locuitorilor deserviţi de reţeaua de apă 
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potabilă a crescut de peste cinci ori, judeţul evoluând de pe ultima poziţie la nivelul regiunii în 

2005, pe prima poziţie în 2012, când erau racordaţi 165.384 locuitori. În 2012, acest judeţ era 

urmat de Vâlcea şi Gorj care deserveau cu apă potabilă 22,19%, respectiv 20,92% din locuitorii 

mediului rural ai regiunii Sud Vest. 

Figura nr.  57 - Locuitori deserviţi de apă potabilă în mediul rural din regiunea Sud 

Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO 2013 

În judeţul Dolj, în 2012, aproximativ 53% din totalul populaţiei beneficiau de apa distribuită 

în sisteme centralizate. Gradul de conectare este mai mare în mediul urban (80%) şi mult mai 

scăzut în mediul rural, fiind de numai 21%. 

În mediul rural, atât în regiunea Sud Vest Oltenia, cât şi la nivel național, rețelele de 

distribuție a apei sunt, în mare parte, vechi şi deteriorate, necesitând măsuri de reabilitare şi 

modernizare şi, chiar inexistente încă, în multe zone rurale care nu sunt racordate la reţelele de 

distribuţie a apei potabile. Totuşi, în ultima perioadă, nevoile specifice infrastructurii tehnico – 

edilitare au fost conştientizate de către operatorii regionali de apă, care au profitat de finanțările 

oferite în acest domeniu de către Programul Operațional Sectorial Mediu, prin Axa prioritară 1 – 

extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată. Aceste investiţii au fost 

complementate şi de investiţii din fondurile alocate din bugetele de stat și locale. 

Proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Dolj” 

este finanţat din Fondul de Coeziune al Uninunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial 

de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 1 şi cuprinde investiţii pentru reabilitarea, extinderea şi 

modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în localităţile: Craiova, Calafat, Băileşti, Filiaşi, 
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Segarcea, Dăbuleni, Bechet, Poiana Mare, însumând o populaţie de aproximativ 390.000 locuitori 

din judeţul Dolj. 

Proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în județul Gorj” 

finanţat din acelaşi program operaţional, constă în investiții pentru extinderea şi îmbunătăţirea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în localităţile Târgu Jiu, Motru, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești 

şi Țicleni. 

Zece localităţi din judeţul Mehedinţi beneficiază de o importantă reabilitare a 

infrastructurii de apă potabilă şi de apă uzată. În prima fază, lucrările stabilite în documentațiile 

tehnice sunt în municipiul Drobeta Turnu Severin, localitatea arondată acestuia - Gura Văii şi în 

comuna Simian. 

Ca şi în celelalte judeţe, judeţul Olt are un proiect în derulare privind „Extinderea şi 

reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt”, care cuprinde contracte de lucrări 

pentru extinderea şi îmbunătăţirea infrastructurii pentru apă şi apă uzată la nivelul aglomerărilor 

urbane Slatina, Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi Potcoava. 

Judeţul Vâlcea este şi el beneficiarul unui proiect pe POS Mediu 2007-2013, ce presupune 

investiții pentru îmbunătățirea proceselor de captare, tratare și distribuție a apei potabile și 

pentru colectarea și epurarea apelor uzate în zonele acoperite de operatorul regional Apavil 

Vâlcea, în conformitate cu Directivele Uniunii Europene în sectorul de apă și apă uzată. Scopul 

este continuarea eforturilor de modernizare a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, 

inițiate în cadrul proiectului ISPA, care a vizat reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 

uzată în municipiul Râmnicu Vâlcea și care a fost finalizat cu succes în anul 2011. 

Analiza situației existente în ceea ce priveşte sistemul de alimentare cu apă al mediului 

rural din regiunea Sud Vest Oltenia evidențiază preocupările accentuate ale decidenţilor în 

domeniul extinderii şi modernizării rețelei de apă potabilă. 

b) Rețeaua de canalizare: gradul de dotare al localităților din mediul rural cu 
instalații de canalizare publică; locuitori deserviți; starea tehnică a rețelei, 
stațiile de epurare etc. 

Condiţiile precare din reţeaua de colectare a apelor reziduale determină un grad ridicat 

de poluare a cursurilor de apă, iar absenţa depozitelor ecologice de gunoi influenţează negativ 

protecţia mediului. Analiza gradului de dotare a localităţilor cu sistem de canalizare, evidenţiază 

o situaţie şi mai critică decât în cazul accesului la apă potabilă. 
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Lungimea rețelei de canalizare în regiunea Sud Vest Oltenia, în 2012, era de 2.107,9 km, 

în 2012, mai mare decât în 2005 cu 44,5% (1.458,4 km). Lungimea rețelei de canalizare din regiune 

reprezintă numai 8,5% din lungimea rețelei la nivel național (24.789,8 km). 

În cadrul regiunii Sud Vest Oltenia, cea mai dezvoltată reţea o au judeţele Dolj şi Vâlcea, 

care în 2012, reprezenta peste 57% din reţeaua de canalizare la nivelul regiunii. Celelalte judeţe 

au o reţea de canalizare foarte slab reprezentată, aspecte evidențiat de ponderea de 12% din 

reţeaua regională deţinută de fiecare din judeţele Gorj şi Mehedinţi, respectiv de 18,26% pentru 

judeţul Olt. 

Figura nr. 58 – Harta localităților din mediul rural conectate la rețeaua publică de 

canalizare 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO 2013 

Raportându-ne la cei doi ani, 2005 şi 2012, toate cele cinci judeţe ale regiunii au înregistrat 

creşteri în ceea ce privește lungimea rețelei de canalizare. De remarcat judeţul Vâlcea, care şi-a 
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dublat lungimea reţelei de canalizare, dar şi judeţul Dolj, în care se înregistrează cea mai redusă  

extindere a reţelei de canalizare – de doar 11,8%. Celelalte trei judeţe înregistrează o extindere 

de 40-50% din rețeaua deţinută în 2005. 

Figura nr. 59 - Lungimea totală a conductelor de canalizare în regiunea Sud Vest 

Oltenia în 2005 şi 2012 

 
Sursa: INS Tempo, 2013 

În acelaşi timp, numărul localităţilor cu acces la canalizare nu a înregistrat creşteri 

semnificative în ultimii ani. Există oraşe mici şi mijlocii cu dificultăţi în asigurarea serviciilor de 

utilităţi publice de bază, ceea ce constituie un obstacol în elaborarea unei strategii de atragere a 

investiţiilor şi în stimularea micilor întreprinzători.  

Ponderea localităților cu rețea de canalizare era de peste 25% în anul 2010, în creștere în 

comparaţie cu 22% în anul 2000. 

 Cea mai mică pondere a localităţilor deservite de rețeaua de canalizare, la nivel regional, 

se înregistrează în regiunea Sud Vest Oltenia, chiar dacă trendul pe perioada analizată este 

crescător. La finalul clasamentului se mai află și regiunile Sud Muntenia şi Sud Est. Cea mai bună 

situaţie se înregistrează în regiunile Bucureşti Ilfov, Centru şi Vest. 
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Figura nr. 60 - Dinamica ponderii localităţilor cu canalizare publică în total localităţi 

 
Sursa: draft SNDR 2014-2020 

Din cele peste 2,46 milioane locuitori din mediul rural racordaţi la reţeaua de canalizare 

publică din România, regiunea Sud Vest Oltenia nu are decât 208.865 locuitori din mediul rural 

conectaţi la canalizare, reprezentând 8,47% din totalul înregistrat la nivel național, în anul 2012. 

Această situaţie poziţionează regiunea pe locul al şaselea, înaintea regiunilor Sud Muntenia (5,76%) 

şi Bucureşti Ilfov (4,35%). Cea mai mare pondere o avea regiunea Nord Est cu 22,19% din locuitorii 

din mediul rural racordaţi la reţeaua de canalizare publică din România. Din punct de vedere al 

evoluţiei pentru perioada 2005-2012, regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat un trend ascendent, 

cu o excepţie înregistrată în 2007, când numărul locuitorilor deserviţi de reţeaua de canalizare 

publică în mediul rural s-a redus cu 0,65%.  
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Figura nr. 61 - Locuitori deserviţi de canalizare, în mediul rural, pe regiuni de 

dezvoltare 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO 2014 

Contribuţia cea mai mare la numărul de locuitori din mediul rural racordaţi la reţeaua de 

canalizare a regiunii Sud Vest Oltenia, era deținută de judeţul Vâlcea, cu 37,96%, în anul 2012. 

Această evoluţie pozitivă se datorează numărului mare de investiţii care s-au realizat în judeţ 

pentru a dezvolta reţeaua de canalizare din mediul rural, în condiţiile în care, în 2005, acest judeţ 

se poziţiona pe locul al treilea după Mehedinţi şi Dolj. În cei nouă ani, judeţul Vâlcea şi-a majorat 

numărul de beneficiari de canalizare publică din mediul rural de aproximativ cinci ori. La polul 

opus se află judeţul Dolj cu doar 6,3% din populaţia mediului rural deservită de rețeaua de 

canalizare. 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

NV Centru NE SE Sud BI SV Vest

Locuitori deserviți de canalizare în mediul rural

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

nr



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

123 
 

Figura nr. 62 - Locuitori deserviţi de canalizare în mediul rural în regiunea Sud Vest 

Oltenia 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO 2014 

O situaţie delicată o reprezintă dotarea insuficientă cu filtre tehnologice pentru reţinerea 

prafului la numeroase termocentrale pe bază de combustibil solid inferior (lignit), uzine chimice 

din complexul Govora, Râmnicu Vâlcea, etc., dar şi suprafeţele întinse ocupate de haldele de 

steril ale exploatărilor de lignit şi cele de cenuşă de la termocentralele din judeţul Gorj. 

În regiunea Sud Vest Oltenia au fost demarate foarte multe investiţii privind dezvoltarea 

infrastructurii de utilităţi. Alimentarea cu apă şi apă uzată, respectiv canalizarea, sunt în general 

investiţii care se realizează integrat şi, astfel, au fost prezentate în secțiunea „Alimentarea cu 

apă”. 

c) Rețeaua de gaze naturale: gradul de dotare al localităților din mediul rural în 
care se distribuie gaze naturale; locuitori deserviți; starea tehnică a rețelei etc. 

Lungimea rețelei de furnizare a gazelor naturale în regiunea Sud Vest Oltenia, în 2012, era 

de 2.465,5,9 km, mai mare decât în 2005 cu 36,5% (1.805,7 km). Lungimea rețelei de furnizare a 

gazelor naturale din regiune reprezenta numai 6,7% din lungimea rețelei la nivel național (36.771,8 

km).  
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Figura nr. 63 - Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor, pe regiuni de 

dezvoltare, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: INS- Tempo, 2014 

La nivel naţional, în 2012, regiunea Sud Vest Oltenia era pe ultimul loc în ceea ce priveşte 

lungimea conductelor de gaze. Cele mai dezvoltate regiuni din prisma lungimii conductei de gaze 

erau Centru şi Nord Vest, care înregistrau o lungime a conductelor de distribuție a gazelor de 

peste 3 ori, respectiv 2 ori mai mari decât în regiunea Sud Vest. 

Situaţia regiunii Sud Vest Oltenia se datorează lipsei sau slabei dezvoltări a infrastructurii 

de transport a gazului natural la nivelul judeţelor. Astfel, judeţul Mehedinţi nu avea aproape deloc 

infrastructură în acest domeniu. Din 2008 au început să se construiască conducte de gaze în acest 

judeţ, lungimea acesteia ajungând la 23,7 km, în anul 2012. Lungimea reţelei în celelalte judeţe 

este de ordinul câtorva sute de km. Cea mai mare reţea se înregistra, în 2012, la nivelul regiunii, 

în judeţul Gorj cu 903,8 km, reprezentând 36,6% din rețeaua de gaze a regiunii Sud Vest. Dacă ne 

raportăm la numărul de kilometrii construiţi de gaze, în judeţul Vâlcea s-au construit cei mai mulţi 

kilometrii, respectiv 243,5 km, ceea ce înseamnă o creştere a lungimii reţelei cu 76,9%. Celelalte 

judeţe au în continuare slab dezvoltată această infrastructură, chiar dacă anual s-au mai construit 

cel puţin 1 km de conducte (Dolj). 
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Figura nr. 64 - Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor, pe judeţele 

regiunii Sud Vest Oltenia, în perioada 2005-2012  

 
Sursa: INS - Tempo, 2014 

În condiţiile în care reţeaua de distribuție a gazelor naturale era foarte slab dezvoltată în 

regiunea Sud Vest Oltenia şi numărul locuitorilor deserviţi în mediul rural, era nesemnificativ 

(173.319 locuitori). Neexistând infrastructură în judeţul Mehedinţi, exceptând cei 23 km construiți 

de conductă, nici un locuitor nu a fost deservit, în 2011, de sistemul de distribuire a gazelor 

naturale.  

Cel mai mare număr de locuitori deserviţi de sistemul de distribuire a gazelor  naturale, a 

fost înregistrat în judeţul Gorj, care avea cea mai mare lungime de conducte de gaze naturale, 

reprezentând 36,7% din media regională, iar cel mai mic, în județul Olt, cu 11,4% din locuitorii 

deserviţi la nivelul regiunii. 

Tabel nr. 21 - Locuitori deserviți de sistemul de distribuire a gazelor naturale, în 

mediul rural, (2011) 

Județ Număr locuitori 

Dolj 39.714 

Gorj 73.809 

Mehedinți  - 

Olt 19.777 

Vâlcea 40.019 

Sursa: Prelucrare date statistice, 2012 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, rețeaua de distribuție a gazelor naturale este cel mai 

bine dezvoltată în județul Gorj, unde au fost înregistrați un număr de 73.809 locuitori deserviți. 
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De remarcat este faptul că județul Dolj, deși cel mai dezvoltat județ din regiune, a înregistrat un 

număr de locuitori derviți aproape de două ori mai mic (39.714 locuitori) și s-a poziționat, de fapt, 

pe locul al treilea, după județul Vâlcea (40.019 persoane). Cei mai puțini locuitori deserviți de 

rețeaua de gaze s-au înregistrat la nivelul județului Olt (19.777 locuitori).  

Figura nr. 65 – Harta localităților din mediul rural conectate la rețeaua de distribuție 

a gazelor natural 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

La nivel național, rețeaua de transport şi distribuție de gaze se află în stadiu avansat de 

depreciere, uzura fizică şi cea morală punându-şi accentul pe calitatea acestei infrastructuri. Mai 

mult de jumătate din lungimea Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale a depăşit 

durata de funcționare, aspect de la care regiunea Sud Vest Oltenia nu face excepție. Şi la nivelul 

acestei regiuni, rețelele de distribuție a gazelor pe lângă faptul că sunt nedezvoltate, prezintă şi 
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un grad ridicat de uzură a conductelor şi branşamentelor, cu o durată normată de viață depăşită, 

fapt ce afectează gradul de siguranță al consumatorilor. 

În consecinţă, regiunea Sud Vest Oltenia dispune de un număr foarte mic al localităților în 

care se distribuie gaze naturale comparativ cu celelalte regiuni ale țării, însă între județele 

componente ale regiunii există diferențe semnificative, existând şi un judeţ care nu are niciun 

locuitor racordat la reţeaua de gaze naturale.  

d) Energia termică: număr localități în care se distribuie energia termică; locuitori 
deserviți; starea tehnică a rețelei etc. 

Lipsa investițiilor în infrastructura de energie termică a determinat uzura morală și fizică 

a sistemelor de încălzire centrală, situație regăsită și la nivelul mediului rural al regiunii Sud Vest 

Oltenia. Serviciile publice de alimentare cu energie termică în sistem centralizat înregistrează 

pierderi semnificative. Această evoluţie are drept consecinţă, pe de o parte, creșterea tarifelor, 

iar pe de altă parte imposibilitatea întreținerii și modernizării tehnologiilor, a reabilitării 

sistemelor de producere și distribuție a energiei termice.  

În anul 2012, numărul localităţilor din mediul rural în care se distribuia energia termică în 

România era de 11, în scădere cu 14 localităţi faţă de 2005. Această situaţie se datorează creşterii 

accentuate a costurilor consumului de agent termic şi a pierderilor de reţea ca urmare a calităţii 

slabe a infrastructurii necesare transportării agentului termic la beneficiarul final şi, astfel, multe 

gospodării s-au debranşat de la reţeaua publică.  

În anul 2012, regiunile Centru, Bucureşti Ilfov şi Sud Vest nu aveau racordate la reaţeaua 

publică din mediul rural nicio localitate, fiind înlocuită această sursă de încălzire cu centrale 

proprii. Până în anul 2008, erau judeţe în regiunea Sud Vest Oltenia în care localităţi din mediul 

rural erau racordate la reţeaua de încălzire (în 2005 Gorj cu 1 localitate şi în perioada 2005-2008, 

Vâlcea cu câte o localitate, excepţie făcând în anul 2006, când erau 2 localităţi racordate). 

La nivelul anului 2011, conform informațiilor deținute, numărul locuitorilor din mediul rural 

racordați la un sistem de distribuție a energiei termice este relativ restrâns la nivel de regiune 

(cca. 38.008 persoane), 55,43% aparținând județului Gorj. Acesta este urmat la mare distanţă de 

judeţul Vâlcea cu 22,63% din locuitorii deserviți cu energie termică, în regiunea Sud Vest Oltenia, 

în mediul rural. 

În judeţul Olt, în 2011, nu exista nicio localitate rurală care să fie deservită de sistemul de 

distribuire a energiei termice. Judeţele Dolj şi Mehedinţi înregistrau un număr foarte mic de 

locuitori deserviţi, reprezentând 11,75%, respectiv 10,18% din numărul locuitorilor deserviţi la 

nivel regional, în mediul rural.  
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Figura nr. 66 - Locuitori deserviți în regiunea Sud Vest Oltenia, în mediul rural, de 

sistemul de distribuire a energiei termice în anul 2011 

 
Sursa: Prelucrare date statistice, 2012 

Tabel nr. 22 - Locuitori deserviți de sistemul de distribuire a energiei termice în anul 

2011 

Județ Număr locuitori 

Dolj 4.460 

Gorj 21.068 

Mehedinți 3.870 

Olt  - 

Vâlcea 8.603 

Sursa: Prelucrare date statistice, 2012 

Energia termică se distribuie în mediul rural cu precădere în județul Gorj, unde au fost 

înregistrate 21.068 persoane deservite. Pe locul doi se situează județul Vâlcea (8.603 persoane), 

urmat de Dolj (4.460 persoane) și abia pe ultimul loc de județul Mehedinți (3.870 persoane). 

e) Energia electrică: număr localități în care se distribuie energia; locuitori 
deserviți etc. 

România are obligaţia, asumată faţă de Comisia Europeană, să introducă sistemul 

contorizării inteligente în sectorul distribuţiei şi furnizării de energie până în 2020. Astfel, este 

necesar să se efectueze investiţii pentru asigurarea fiabilităţii reţelelor de distribuţie a energiei 

electrice şi creşterii calităţii serviciului în condiţii de eficienţă energetică. 

În România, chiar dacă se vorbeşte de o piaţă a energiei electrice, în realitate, aceasta 

reprezintă un fel de monopol al operatorilor de distribuție a energiei electrice, chiar dacă sunt 
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controlaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). După 2007, 

exista posibilitatea ca mai multe firme furnizoare şi distribuitoare de energie electrică să poată 

intra pe piaţa concurenţială din România pentru a face oferte consumatorilor, firmele de 

distribuție purtând întreaga responsabilitate pentru continuitatea alimentării cu energie electrică 

și pentru calitatea acesteia către utilizatorii finali. Până în prezent, activează 8 operatori majori 

de distribuție a energiei electrice, în funcție de zonele țării (Banat, Dobrogea, Muntenia Sud, 

Muntenia Nord, Moldova, Oltenia, Transilvania Sud, Transilvania Nord), neexistând concurenţă la 

nivel regional.  

În regiunea Sud Vest Oltenia, principala companie ce furnizează energie electrică este CEZ 

Oltenia, încă din 2005, când această companie din Cehia a preluat Electrica Oltenia S.A.. Astfel, 

pentru toate cele cinci judeţe din regiunea Sud Vest şi două din regiunea Sud Muntenia (Argeş şi 

Teleorman), CEZ Oltenia asigură alimentarea cu energie electrică. 

În ceea ce privește datele prezentate în tabelul de mai jos, compania de distribuţie a 

energiei electrice din regiunea Sud Vest Oltenia în comparaţie cu celelalte 3 companii analizate 

(Electrica Muntenia Nord, Enel Dobrogea, Enel Muntenia), se evidenţiază prin cel mai mare număr 

de utilizatori la nivel naţional pe parcursul celor doi ani analizaţi. De asemenea, compania CEZ 

Oltenia se remarcă prin cel mai mare număr de utilizatori de înaltă tensiune în comparaţie cu 

celelalte companii, număr menţinut în cei doi ani analizaţi. Acest indicator se află la diferenţă 

foarte mare făţă de utilizatorii racordaţi la înaltă tensiune în comparaţie cu situația existentă la 

nivelul celorlalți operatori (38 faţă de 14, 3 sau 5 utilizatori). 

În ceea ce privește gradul de acoperire al serviciilor de energie electrică, la nivelul 

județelor regiunii Sud Vest Oltenia, toate localitățile componente dispun de acest tip de facilități.  

 

Tabel nr. 23 - Utilizatori racordați la sistemul de distribuție a energiei electrice 

-mii utilizatori- 

Tensiune 
nominală 

Anul 2009 Anul 2010 

CEZ 
Oltenia 

Electrica 
Muntenia 

N 

Enel 
Dobrogea 

Enel 
Muntenia 

CEZ 
Oltenia 

Electric 
Muntenia 

N 

Enel 
Dobrogea 

Enel 
Muntenia 

Inaltă 
tensiune 

38 4 2 8 38 14 3 5 

Medie 

tensiune 
1,87 775 484 424 1,868 1,466 814 1,106 

Joasă 
tensiune 

789,64 638,785 255,12 214,68 793,123 649,08 264,30 159,85 

TOTAL 829,53 1417,785 741,12 646,68 832,91 664,54 1081,30 165,96 
 

Sursa: ANRE, 2013 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

130 
 

În ceea ce priveşte gradul de uzură al reţelelor de distribuţie a energiei electrice în mediul 

rural, acesta este mult mai ridicat comparativ cu reţelele de distribuţie din mediul urban. Astfel, 

utilizarea indicatorului SAIDI (indice durata medie a întreruperilor) în mediul rural, pentru 

întreruperile neplanificate relevă o variaţie de la 565 min/an până la 1.358 min/an în alimentarea 

cu energie, valori mult inferioare reţelelor de distribuţie urbană45.  

Tabel nr. 24 - Valoarea indicelui SAIDI în mediul rural la nivel de operator de 

distribuție 

-min/an- 

  Anul 2009 Anul 2010 

  
CEZ 

Olteni
a 

Electrica 
Munteni

a N 

Enel 
Dobroge

a 

Enel 
Munteni

a 

CEZ 
Olteni

a 

Electrica 
Munteni

a N 

Enel 
Dobroge

a 

Enel 
Munteni

a 

Întreruperi 
planificate 

423,3 593,7 617,2 133,6 421,8 552,9 726,1 642, 

Întreruperi 
neplanificat

e 

1.330,
7 

713,3 1.041,6 321,5 
1.358,

1 
917,6 954,8 1.355,8 

TOTAL 1.754,0 1.307,0 1.658,8 455,1 1.779,9 1.470,5 1.680,9 1.998,7 

Sursa: ANRE, 2013 

La nivelul operatorilor, per total, în ceea ce privește întreruperile planificate şi 

neplanificate, în 2009, Enel Muntenia a înregistrat cel mai mic număr de întreruperi, 41,55% fiind 

întreruperi planificate. Această ţintă nu se mai păstrează în anul următor, când numărul de 

întreruperi creşte de peste patru ori. În 2010, Electrica Muntenia Nord, deţine cel mai mic număr 

de întreruperi.  

                                            
45 Raport privind realizarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice ANRE 2010 
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Figura nr. 67 - Valoarea indicelui SAIDI în mediul rural la nivel de operator de 

distribuție 

 
Sursa: ANRE, 2013 

 

Operatorul regiunii Sud Vest Oltenia, a înregistrat în anul 2009,  cel mai mare număr de 

întreruperi (1.754 min/an), din care numai 24% erau întreruperi planificate, ceea ce evidenţiază 

gradul de uzură avansat al reţelelor de distribuiţie din zonele rurale ale regiunii. În 2010, poziţia 

operatorului regional trece în cea secundă, când întreruperile planificate îşi reduc puţin ponderea 

(23,7%) în condiţiile în care numărul întreruperilor a crescut cu 25,90 min/an. În valoare absolută, 

numărul întreruperilor planificate s-a redus cu 1,5 min/an, ceea ce demonstrează menținerea 

gradul accentuat de uzură al reţelei. 

Tabel nr. 25 - Stadiul electrificării în mediul rural în Regiunea Sud Vest Oltenia, 2006 

  
Localități rurale 

total neelectrificate 
Localități rurale parțial 

neelectrificate 
Total de electrificat 

  
Nr. 

localități 
Nr. 

gospodării 
Nr. 

localități 
Nr. 

gospodării 
Nr. 

localități 
Nr. 

gospodării 

TOTAL Regiune 2 12 39 577 41 589 

Dolj 0 0 5 127 5 127 

Gorj 0 0 4 116 4 116 

Mehedinți 0 0 6 180 6 180 

Olt 0 0 7 35 7 35 

Vâlcea 2 12 17 119 19 131 

Sursa: Studiu de soluţii privind electrificarea rurală din surse regenerabile de energie în contextul 

dezvoltării durabile, 2007 
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Tabel nr. 26 - Numărul de localități din mediul rural electrificate în totalitate, anul 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: Prelucrare date statistice, 2007 

Figura nr.  68 - Localități rurale parțial neelectrificate la nivelul regiunii Sud Vest 

Oltenia 

 

 

Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 

Județ Număr localități 

TOTAL Regiune 2.025 

Dolj 373 

Gorj 407 

Mehedinți 338 

Olt 370 

Vâlcea 537 
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2.9. Infrastructura de telecomunicații (poștă, telefonie, internet) din mediul rural în regiunea Sud 

Vest Oltenia  

a) Activitatea de poștă 

Unitățile de poștă au în general o activitate complexă de prestări servicii de poștă, 

telegraf, radioficare, presă, filatelie, încasări de abonamente de televiziune și altele, dar pot fi 

și unități care să presteze un singur fel de servicii. Conform INS, unitățile de poștă sunt 

reprezentate de oficiile comunale, urbane, de tranzit, agenții, ghișee independente, 

circumscripții poștale, magazine filatelice și alte unități. 

În ceea ce privește gradul de acoperire al serviciilor poștale, la nivelul județelor regiunii 

Sud Vest Oltenia nu există localități care să nu dispună de acest tip de facilități.  

Numărul unităților de poştă pe regiuni de dezvoltare, în 2012, era diferenţiat de la o 

regiune la alta. Cele mai multe unităţi poştale se regăseau în regiunile Nord Est (17,1% unităţi 

poştale) şi Nord Vest (14,7% unităţi poştale), iar cele mai puţine, exceptând regiunea Bucureşti 

Ilfov, erau în regiunile Sud Vest şi Vest cu câte 743, respectiv 634 unităţi poştale. În conformitate 

cu datele statistice analizate, la nivelul regiunilor de dezvoltare, numărul de unități poştale 

înregistrate în perioada 2005-2012, a cunoscut o scădere treptată. Astfel, în regiunea Sud Vest 

Oltenia, numărul unităţilor poştale s-a redus cu 22%, cea mai accentuată închidere a unităţilor 

fiind înregistrată în ultimii doi ani analizaţi, ca urmare a situaţiei precare în care se afla Poşta 

Română, aceasta fiind la un pas de insolvenţă. 

Figura nr. 69 - Numărul unităților de poştă, pe regiuni de dezvoltare, în perioada 

2005 - 2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 
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La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, distribuţia unităţilor de poştă este oarecum echilibrată 

între județe, în 2012 numărul acestora variind între 17,5% pentru judeţul Gorj şi 24,23% pentru 

Dolj. Celelalte trei judeţe au deținut fiecare cca. 19% din cele 743 unităţi poştale înregistrate la 

nivelul regiunii. Şi la nivelul celor cinci judeţe evoluţia pe cei nouă ani este descrescătoare, ca 

urmare a pierderilor înregistrate de Poşta Română. 

Figura nr. 70 - Numărul unităților de poștă, în regiunea Sud-Vest Oltenia, pe județe, 

în perioada 2005 - 2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

 Unitățile poștale se regăsesc cu precădere în mediul urban, însă în majoritatea comunelor 

este asigurată efectuarea serviciului poștal universal. Localitățile rurale cu acoperire deficitară a 

rețelei poștale, în care serviciul poștal universal este efectuat în mai puțin de 5 zile lucrătoare pe 

săptămână (ca urmare a condițiilor geografice excepționale, înregistrării unui număr mic de 

locuitori, existenței unei infrastructuri precare sau poziționării geografice greu accesibile), sunt 

prezentate în cele ce urmează, la nivelul fiecărui județ al regiunii Sud Vest Oltenia: 

Județul Dolj: localitățile Malaica, Zlătari, Cetățuia (Vela), Italieni, Chiașu, Caraiman, Gruița, 

Bucicani, Valea Mare, Ploșnița. 

Județul Gorj: localitățile Cernea Sat și Rânca. 

Județul Mehedinți: localitățile Nevățu și Satu Nou. 

Județul Olt: localitatea Rudari. 

Județul Vâlcea: localitatea Roșoveni. 
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Figura nr.  71 - Harta zonelor cu acoperire deficitară a rețelei poștale, în regiunea 

Sud Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, în anul 2012, din cele 1.961 mii bucăţi de 

corespondenţă şi imprimate, judeţul Dolj deţinea cele mai multe tranzacţii cu aceste produse, 

înregistrând 33,1%, și fiind urmat de judeţul Vâlcea cu 27,4%. Celelalte judeţe se aflau la distanţă 

mare în comparaţie cu Dolj şi Vâlcea, Mehedinţi ajungând la o pondere de doar 6,99% din 

tranzacţiile regionale. 
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Figura nr. 72 - Corespondență și imprimate, în regiunea Sud-Vest Oltenia, pe județe, 

în perioada 2005 - 2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

b) Sisteme de telefonie 

În ceea ce privește activitatea de telefonie, în România, în anul 2011, s-au raportat, 775,4 

mii minute interurbane, 2.453,7 mii minute locale, 359,1 mii minute internaționale, 1.011,9 mii 

minute fixmobil, 1.086,4 mii minute fix-fix şi 5,6 mii minute acces special internet. În 2008, 

România se poziţiona pe ultimele poziții la nivel european în ceea ce privește numărul de linii de 

telefonie fixă la 1.000 de locuitori (236), după Slovacia (200), Republica Cehă (220) şi Lituania 

(230). 

În România, numărul total de persoane cu acces la conexiuni telefonice era de 4.686.000 

persoane în anul 2011, în creştere cu 18,4% faţă de anul 2005. Ponderea accesului la internet a 

fost de 44% la nivelul aceluiași an. 

În acest context, în 2011, în regiunea Sud Vest Oltenia activitatea de telefonie era relativ 

slab dezvoltată comparativ cu celelalte regiuni ale țării, cu excepţia conexiunii fix mobil şi 

accesului la internet. Astfel, în ceea ce privește activitatea de telefonie interurbană, regiunea se 

clasa pe ultima poziție la nivel național. Acelaşi ultim loc, la diferenţă foarte mare de penultima 

poziţie, a revenit regiunii Sud Vest şi pentru minutele vorbite la nivel local şi internaţional. 
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Figura nr. 73 - Activitatea de telefonie, pe regiuni de dezvoltare, în 2011 

 
Sursa: Direcţia Regională de Statistică Cluj, 2012, Direcţia Regională de Statistică Alba, 2012, Direcţia 

Regională de Statistică Neamţ, 2012, Direcţia Regională de Statistică Brăila, 2012, Direcţia Regională de 
Statistică Călăraşi, 2012, Direcţia Regională de Statistică Bucureşti, 2011, Direcţia Regională de Statistică 

Dolj, 2012, Direcţia Regională de Statistică Timiş, 2012 

În regiunea Sud Vest Oltenia operează doar doi furnizori de telefonie fixă: Romtelecom şi 

RCS & RDS. 

Numărul total de acces la conexiuni telefonice, în 2012, poziţiona regiunea Sud Vest Oltenia 

pe locul şase la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, situaţie îmbunătăţită faţă de anii anteriori 

supuşi analizei studiului. Regiunile care se situau pe primele poziţii sunt Bucureşti Ilfov şi Vest, iar 

pe ultimile poziţii Centru şi Nord Est.  
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Figura nr. 74 - Numărul total de acces la conexiuni telefonice pe regiuni de dezvoltare 

 
Sursa: INS, Accesul populaţiilor la tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţiilor, 2012 

 

În ceea ce privește situația la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, judeţul Dolj nu are date 

înregistrate pentru activitatea de telefonie decât pentru anul 2012, întrucât Direcţia Judeţeană 

de Statistică Dolj nu a colectat, până în 2013, acest indicator. Cele mai multe convorbiri în judeţul 

Dolj au fost locale, totalizând 57 mil. minute și poziţionând judeţul pe primul loc faţă de celelalte 

judeţe ale regiunii, iar cele mai puține convorbiri au fost cele internaţionale (5 mil. minute). 
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Figura nr. 75 - Activitatea de telefonie în judeţul Dolj, în 2012 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, 2013 

Distribuţia abonamentelor în judeţ, în anul 2005, conform Strategiei judeţului Dolj 2007-

2013, dezvăluie existenţa disparităţilor dintre mediul urban şi mediul rural. Astfel, din totalul 

abonamentelor telefonice din judeţul Dolj, 58,56% au fost înregistrate în mediul urban (populaţia 

urbană fiind 53,41% din totalul populaţiei). Numărul abonamentelor la 100 de locuitori era de 16,5 

în mediul urban și de 13,4 în zonele rurale. 

Tabel nr. 27 - Servicii de telefonie în 2005, în judeţul Dolj – zone urbane şi rurale 

  Locuitori  

Numărul abonamentelor 
telefonice  

 (numai în reţeaua de 
telefonie fixă a 

ROMTELECOM SA) 

Numărul 
abonamentelor 

telefonice la 
100 locuitori 

Judeţul Dolj  718.874 108.015 15,0 

Populaţia Urbană 383.965 63.250 16,5 

Populaţia urbană pe totalul 
populaţiei judeţului Dolj 

(%) 
53,41 58,56  

Populaţia Rurală 334.929 44.765 13,4 

Populaţia rurală pe totalul 
populaţiei judeţului Dolj 

(%) 
46,59 41,44  

Sursa: Strategia judeţului Dolj 2007-2013 
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special la internet nu există date decât pentru trei ani: 2007-2009, perioadă în care se 

înregistrează un trend descrescător. 

De asemenea, trebuie remarcat volumul convorbirilor locale, aflat în scădere de la un an 

la altul, începând cu anul 2005. Astfel, nivelul acestor convorbiri s-a redus cu 27,5% în 2012 în 

comparaţie cu 2005. Și pentru convorbirile interurbane, precum şi pentru reţeaua fix-fix, tendinţa 

manifestată a fost de descreştere, cel mai mic nivel fiind înregistrat în anul 2012.  

Figura nr. 76 - Activitatea de telefonie în judeţul Gorj, în perioada 2005 - 2012 

 
Sursa: Anuarul statistic judeţean Gorj 2010, respectiv Directia Judeteana de Statistica Gorj, 2013 

În judeţul Mehedinţi nu există date disponibile pentru accesul special la internet. Numărul 

total de convorbiri telefonice locale în județul Mehedinţi a scăzut până la 18 mil. minute în anul 

2012, în comparaţie cu anul 2005, când acest indicator înregistra valoarea de 57,77 mil. minute. 

Pe parcursul perioadei analizate evoluţia a fost oscilatorie. Aceeaşi evoluţie a fost înregistrată și 

în ceea ce privește cuantumul convorbirilor interurbane, în 2012, aceste convorbiri înregistrând 4 

mil. minute. 

Totodată, în judeţul Mehedinţi, convorbirile internaţionale au avut o evoluţie oscilatorie 

pentru perioada 2005-2012, trendul fiind însă ascendent, ajungând la 2 mil. minute faţă de 1,14 

mil. minute înregistrate în anul 2005. 
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Figura nr. 77 - Activitatea de telefonie în judeţul Mehedinţi, în perioada 2005 - 2012 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi, 2013 

În cadrul județului Olt, evoluţia cuantumului convorbirilor locale a înregistrat o evoluție 

similară celorlalte județe, numărul acestora reducându-se cu 35,43%, în 2012, față de valoarea 

înregistrată în 2005. O evoluţie asemănătoare o prezintă şi convorbirile interurbane, în vreme ce 

convorbirile internaţionale au înregistrat o creștere, ca urmare a migrării cetăţenilor în alte state, 

care păstrează legătura cu persoanele apropiate rămase în ţară. 

Figura nr. 78 - Activitatea de telefonie în judeţul Olt, în perioada 2005 - 2012 

 
Sursa: Anuarele statistice judeţene ale judeţului Olt, 2009 – 2013 

Şi pentru judeţul Vâlcea evoluţia indicatorilor a fost similară cu cea înregistrată în 

celelalte judeţe ale regiunii Sud Vest Oltenia. Astfel, în 2012, numărul minutelor aferente 
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convorbirilor locale era de 20,4 mil., iar cel al convorbirilor interurbane şi internaţionale de 5,4, 

respectiv 2 milioane. 

Decalajul urban-rural se menţine din perspectiva utilizatorilor rurali de telefonie fixă, 

întrucât aceștia sunt deserviţi aproape în exclusivitate de un singur furnizor: Romtelecom. 

Figura nr. 79 - Activitatea de telefonie în judeţul Vâlcea, în perioada 2005 – 2012 

 
Sursa: Anuarele statistice judeţene ale judeţului Vâlcea, 2009 - 2013 

c) Cabluri de fibră optică 

Reţelele în bandă largă de bază ar trebui să fie disponibile la nivel național până în anul 

2015, ca rezultat al inițiativelor existente, cu toate că numărul de conectări rămâne scăzut. 

Acordul de Parteneriat 2014-2020, subliniază că România se confruntă cu dificultăţi 

deosebite în zonele rurale în ceea ce priveşte extinderea Accesului de Generaţie Următoare (NGA). 

Se estimează că în 2020 mai puţin de 50% dintre gospodării vor fi acoperite cu infrastructura TIC 

ce depăşeşte viteza de 30 Mbps. Mai mult decât atât, numai 36% din întreprinderile româneşti 

deţin un site web, în comparaţie cu 71% din întreprinderile la nivel european. 

La nivelul anului 2012, ponderea gospodăriilor cu acces la internet în bandă largă atingea 

73% la nivelul UE-27 (Eurostat), în timp ce în România rata de penetrare a conexiunilor de acces 

la internet în bandă largă era de 43%.  

Conform Eurostat, la nivelul anului 2011, în clasamentul a 195 de regiuni europene, 

regiunile României se situau între ultimile 14 locuri, excepţie facând regiunea Bucureşti Ilfov care 

ocupa poziţia 151 în ceea ce priveşte ponderea gospodăriilor cu o conexiune de bandă largă. Pe 
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ultimul loc în UE se situează regiunea Nord Est cu 17% gospodării conectate la bandă largă, la mică 

distanță de regiunea Sud Est cu 25%. Regiunea Sud Vest, ca şi regiunea Nord Vest, înregistrau câte 

31% gospodării conectate la bandă largă. 

Pe regiuni de dezvoltare, în 2012, ponderea persoanelor care au comandat/cumpărat 

produse prin Internet, în totalul celor care au folosit Internetul, din fiecare regiune în parte, a 

oscilat între 3,2% în regiunea Sud Vest Oltenia şi 14,9% în regiunea Nord Est. Comparativ cu anul 

2011, cea mai mare creştere a ponderii utilizatorilor care folosesc comerţul prin Internet, se 

constată în regiunea Nord Est (+2,8 p.p.), iar celelalte creşteri se situează sub un punct 

procentual. Se remarcă o tendinţă mare de scădere a acestei ponderi în anul 2012 faţă de anul 

anterior, în regiunea Sud Vest Oltenia (cu 11,5 p.p.), urmată de regiunea Bucureşti Ilfov (cu 8,3 

p.p.).46 

d) Gradul de asigurare a localităților/ populației din mediul rural cu posturi/ 
acoperire telefonice, acces la internet 

În România, numărul total de persoane cu acces la conexiuni telefonice a fost de 5.296.033 

persoane pentru anul 2009. Cele mai multe conexiuni telefonice se înregistrau în regiunea 

Bucureşti Ilfov, cu 22,16%, urmată la mare diferenţă de regiunile Nord Vest (12,98%) şi Centru 

(12,65%).  

Regiunea Sud Vest Oltenia deţinea cel mai redus grad de acoperire în anul 2009 în 

comparaţie cu celelalte regiuni, înregistrând, la nivel naţional, o pondere de 8,26%. 

Figura nr. 80 - Numărul total de acces la conexiuni telefonice, pe regiuni de 

dezvoltare, în 2009 

 
Sursa: Societatea Informaţională, 2011 

                                            
46 INS, Accesul populaţiilor la tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţiilor, 2012 
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Regiunea Sud Vest Oltenia s-a clasat pe ultimul loc și în ceea ce privește numărul 

abonamentelor de televiziune, pe parcursul întregii perioade analizate (2005-2007), conform 

datelor furnizate de Societatea Informaţională. Astfel, pe parcursul celor trei ani trendul a fost 

descrescător, numărul abonamentelor de televiziune reducându-se cu 8%. 

Figura nr. 81 - Numărul abonamentelor de televiziune, la nivelul regiunilor de 

dezvoltare 

 
Sursa: Societatea Informaţională, 2011 

Cele mai multe abonamente de televiziune s-au înregistrat în anul 2007 în regiunea Sud 

Muntenia (15,12%), urmată de regiunile Bucureşti Ilfov şi Sud Est cu câte 14,37%, respectiv 14,04% 

din totalul abonamentelor la nivel național. În 2007, ponderea cea mai mică a abonamentelor de 

televiziune se înregistra în regiunea Sud Vest Oltenia (8,61%). 
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Figura nr. 82 - Ponderea abonamentelor de televiziune, la nivelul regiunilor de 

dezvoltare, în 2007 

 
Sursa: Societatea Informaţională, 2011 

e) Identificarea zonelor cu acoperire deficitară a acestor rețele, cu reprezentarea 
pe hartă GIS. 

România este statul din Uniunea Europeană cu cea mai scazută rată de pătrundere a 

sistemelor de comunicare de bandă largă şi se situează printre ţările unde accesul la Internet este 

limitat, potrivit unui raport al Comisiei Europene. Ţara noastră se află pe ultimul loc în UE în ceea 

ce priveşte rata de pătrundere a tehnologiilor de mare viteză sau în bandă largă. Acest indice 

pentru serviciile de telefonie fixă sau mobilă se situează în jurul valorii de 15%, în condiţiile în 

care media ratei europene este de 27,7%. 

Cu toate acestea, într-un top al primelor 20 de ţări şi regiuni cu cea mai rapidă conexiune 

la Internet, publicat de Akamai Technologies în luna ianuarie 2014, România ocupă locul şase, cu 

45,4 Mbps (megabiți pe secundă), după Hong Kong, Coreea de Sud, Japonia, Singapore şi Israel și 

înainte de Letonia, Taiwan, Olanda și Belgia. 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, situaţia localităţilor care beneficiau de acces la 

conexiuni în bandă largă nu este îmbucurătoare, întrucât în 4 judeţe procentul era de 80% pentru 

fiecare. Singurul judeţ care se evidenţia era Dolj, ce deţinea 60% localităţi cu acces la conexiuni 

de bandă largă. 
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Figura nr. 83 - Ponderea persoanelor ce nu beneficiază de acces la conexiuni de bandă 

largă în regiunea Sud Vest Oltenia 

 
Sursa: Strategia guvernamentală de dezvoltare a comunicaţiilor electronice în bandă largă în România, 

pentru perioada 2009 – 2015 

Gradul de dezvoltare al infrastructurii de telecomunicații la nivelul zonei rurale din 

regiunea Sud Vest Oltenia este satisfăcător, majoritatea localităților dispunând, în prezent, de 

acces la servicii de telefonie fixă și de televiziune. Ar trebui realizate investiţii în racordarea 

gospodăriilor din mediul rural la internet şi telefonie mobilă mai ales acolo unde nu există, sau 

pentru o mai bună acoperire a semnalului acolo unde acesta este slab recepţionat. 
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Figura nr.  84 - Harta zonelor rurale cu acoperire deficitară a operatorilor de acces 

internet și telefonie mobilă, la nivelul comunelor din regiunea Sud Vest Oltenia 

 

Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 
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2.10. Infrastructura de sănătate din mediul rural în regiunea Sud Vest Oltenia  

În domeniul sănătăţii, măsurile care se urmăresc a fi întreprinse în perioada actuală vizează 

continuarea reformei în sistemul sanitar, în scopul creşterii calităţii vieţii prin îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor medicale, reabilitarea infrastructurii serviciilor de sănătate şi prin creşterea 

capacităţii şi calităţii sistemului medical de urgenţă la nivelul fiecăreia din cele 8 regiuni ale ţării. 

e) Număr unități sanitare pe tipuri și starea acestora 

Principalele categorii de unități sanitare existente în mediul rural din regiunea Sud Vest 

Oltenia sunt: 

 Spitalele; 

 Cabinetele medicale de familie; 

 Cabinetele stomatologice; 

 Farmaciile; 

 Laboratoarele medicale; 

 Alte tipuri de cabinete medicale. 

Analiza datelor disponibile în baza de date TEMPO a Institutului Național de Statistică arată 

că următoarele tipuri de unități sanitare publice nu sunt prezente în spațiul rural al regiunii Sud 

Vest Oltenia: policlinici, dispensare, cabinete medicale de specialitate, centre de transfuzie, 

creșe, centre de sănătate mintală, preventorii, centre de diagnostic și tratament, etc. 

Conform raportului „Activitatea Unităţilor Sanitare” publicat de INS în anul 201347, la nivel 

național, în mediul rural funcţionau în 2012, 59,4% dintre unităţile medico-sociale şi 66,3% dintre 

punctele de lucru ale farmaciilor şi drogheriilor, precum şi 2 preventorii. 

Reţeaua unităţilor sanitare a înregistrat, în anul 2012, modificări importante. Astfel, a 

crescut cu 9 numărul spitalelor, cu 3 numărul ambulatoriilor integrate spitalelor, cu 5 cel al 

ambulatoriilor de specialitate, cu 260 numărul cabinetelor medicale independente de specialitate, 

cu 291 numărul cabinetelor stomatologice independente, cu 163 numărul farmaciilor, punctelor 

de lucru ale farmaciilor şi drogheriilor. Totodată, numărul centrelor de sănătate mintală s-a 

diminuat cu 2 unităţi, cel al cabinetelor independente de medicină de familie cu 60 de unităţi, iar 

cel al depozitelor farmaceutice cu 15 unităţi. 

În ceea ce privește situaţia infrastructurii spitaliceşti, atât publică cât și privată, la nivelul 

regiunilor de dezvoltare, în anul 2012, se constată că în regiunea Sud Vest Oltenia aceasta este 

                                            
47 http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Activitatea%20unitatilor%20sanitare%202012.pdf  

http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Activitatea%20unitatilor%20sanitare%202012.pdf
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slab dezvoltată în comparație cu alte regiuni, întrucât deţine 39 de spitale: București Ilfov (86), 

Nord Vest (70), Nord Est (66), Centru (59), Sud Muntenia (58), Sud Est (50) și Vest (45).  

Conform datelor prelucrate de la INS, în 2012, în regiunea Sud Vest Oltenia, în mediul rural, 

nu existau decât 6 spitale, din care câte 2 erau localizate în judeţele Dolj şi Vâlcea şi câte 1 spital 

în Gorj şi Olt. Judeţul Mehedinţi nu avea, în 2012, niciun spital în mediul rural. Aceste unităţi 

medicale erau active şi în anul 2005, ceea ce evidenţiază că investiţii de extindere a acestor reţele 

spitaliceşti în mediul rural nu s-au realizat, iar reforma în domeniul sănătății nu a vizat aceste 

spitale pentru a fi închise. 

Pe regiuni de dezvoltare, spitalele private dețineau cea mai mare pondere din numărul 

total de unități în regiunile București Ilfov (aproximativ 36%), Nord Vest și Nord Est (peste 22%), 

cele mai mici valori înregistrându-se în regiunile mai sărace, respectiv Sud Muntenia (7%) și Sud 

Vest Oltenia (5%). În regiunea Sud Vest Oltenia, în mediul rural, nu se afla niciun spital privat. La 

nivelul anului 2011, judeţele în care s-au înregistrat spitale noi sunt: Cluj (5 unităţi); Iaşi (4 

unităţi); Braşov (2 unităţi); Constanţa, Argeş, Vrancea, Satu Mare, Dolj (câte o unitate) şi 

Municipiul Bucureşti (6 unităţi). 

Tabel nr. 28 - Distribuția regională a spitalelor private, pe medii urban /rural - 2011 

Regiune Nr. Spitale  Urban Rural 

Bucureşti Ilfov 30 30 - 

Centru 12 11 1 

Nord Est 14 12 2 

Nord Vest 20 20 - 

Sud 4 4 - 

Sud Est 8 7 1 

Sud Vest 2 2 - 

Vest 7 7 - 

Total 97 93 4 

Sursa: INS Tempo, 2012 

Din analiza anterioară se evidenţiază că unitățile sanitare existente în mediul rural din 

regiunea Sud Vest Oltenia sunt în număr insuficient, existând chiar anumite categorii de unități 

care nu se regăsesc la nivelul regiunii, și care au impact asupra speranţei de viaţă a populaţiei din 

mediul rural. Unitățile sanitare existente dispun de echipamente învechite, care nu funcționează 

la parametrii optimi, împiedicând astfel oferirea unor servicii medicale de calitate. 

În mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia nu existau în anul 2012 policlinici şi dispensare. 

Cu toate acestea, existau, totuşi, 20 de laboratoare medicale şi 3 centre de sănătate. Patru dintre 
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cele cinci județe ale regiunii Sud-Vest Oltenia (excepție făcând județul Olt) dispuneau așadar de 

laboratoare medicale în mediul rural, majoritatea prin sistemul public de sănătate. Cele mai multe 

astfel de laboratoare medicale există în județul Dolj (8), fiind urmat de Gorj (6), Vâlcea (5) și 

Mehedinți (1). 

Figura nr. 85 - Laboratoarele medicale în regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 2005-

2012 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

Centrele de sănătate din regiune erau în număr de 3, la nivelul anului 2012, 2 în judeţul 

Gorj şi 1 în judeţul Vâlcea. La aceste 3 centre de sănătate se mai adăugau doar 4 centre la nivelul 

României (1 în Nord Vest, 2 în Nord Est şi 1 în Sud Est).  

De departe, cele mai numeroase unități sanitare din mediul rural sunt cabinetele medicale 

de familie. Acestea furnizează servicii medicale pentru pacienții asigurați prin sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate, înscriși pe lista proprie sau pe listele altor cabinete medicale de 

familie și pentru pacienții neasigurați. La nivelul anului 2012, în județul Dolj existau cele mai 

multe cabinete medicale de familie din mediul rural, cumulând un număr de 198, fiind urmat de 

județul Olt cu 152 unități, Vâlcea cu 128 și județul Gorj cu 111 cabinete. Cele mai puține cabinete 

medicale de familie figurau în mediul rural din județul Mehedinți, cu un număr total de 76 de 

unități. Dinamica numărului acestor unități sanitare relevă menținerea unui trend relativ constant 

în perioada 2005 – 2012. 

Numărul cabinetelor stomatologice a cunoscut, în general un trend descendent în ultimii 

ani analizați, iar situația județeană din mediul rural pe anul 2012 relevă următoarele cifre pentru 

acest indicator: în județul Dolj existau 36 de astfel de unități sanitare, în Vâlcea 13, în Gorj 10, 

în Olt 7, iar în Mehedinți doar 4. La nivelul județului Dolj existau, de asemenea, și 5 laboratoare 
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de tehnică dentară, în următoarele localități: Ișalnița (1), Măceșu de Jos (2), Podari (1), Poiana 

Mare (1). 

Majoritatea farmaciilor din mediul rural aparțin sectorului privat. În total, în comunele și 

satele regiunii Sud Vest Oltenia, situația pe județe a numărului de farmacii este următoarea: Dolj 

(103), Vâlcea (29), Gorj (23), Olt (20), Mehedinți (14). 

În mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia există și alte tipuri de cabinete medicale, printre 

care cabinete de medicina muncii, cabinete de expertiză medicală și recuperare a capacității de 

muncă, cabinete de întreprindere. Din punct de vedere al răspândirii teritoriale, doar județele 

Gorj și Dolj dispun de astfel de cabinete, înregistrând un număr de 10, respectiv 2 unități sanitare 

de acest fel. 

Starea tehnică a unităților sanitare din mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia nu se 

situează încă la un nivel optim. Dotările din majoritatea spitalelor, de altfel puține la număr, și 

diverselor tipuri de cabinete medicale, nu corespund standardelor în vigoare, iar investițiile în 

infrastructura medicală sunt insuficiente.  

Modul în care un sistem funcţionează este determinat în mod esenţial de felul în care este 

finanţat şi organizat, inclusiv în ceea ce priveşte colectarea şi utilizarea fondurilor. Deşi există 

posibilitatea accesării de fonduri structurale destinate reabilitării, modernizării şi echipării 

infrastructurii serviciilor de sănătate, prin intermediul Programului Operațional Regional, Axei 

prioritare 3, Domeniului Major de Intervenție 3.1, în mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia nu 

s-au identificat proiecte finanțate în acest sector, care să conducă la o îmbunătățire a stării 

unităților sanitare existente. 

România, prin Acordul de Parteneriat (prima formă transmisă la Comisia Europeană) şi-a 

asumat că va finanţa, în perioada următoare, 2014-2020, 3 spitale regionale: Iaşi, Cluj şi Craiova. 

Din analiza numărului de unități sanitare existente la nivel regional în mediul rural, se 

poate constata o deficiență în ceea ce privește sistemul de sănătate, populația din multe localități 

fiind nevoită să se deplaseze în cel mai apropiat oraș pentru a beneficia de serviciile de sănătate 

necesare. Mai mult, calitatea acestor servicii este influențată de starea unităților sanitare, care 

duc lipsă de dotări performante care să permită o diagnosticare clară și tratamente eficiente. Cu 

toate acestea, investițiile din bugetele locale rămân o sursă importantă în procesul de 

îmbunătățire a situației acestui sector, esențial pentru viața și bunăstarea întregii populații. 

f) Gradul de dotare a zonelor rurale cu unități sanitare 

Clădirile spitaliceşti din România au o vechime între 50–100 ani şi chiar mai vechi, cele mai 

multe fără a dispune de expertize seismice. În regiunile Sud Vest Oltenia şi Nord Vest majoritatea 
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clădirilor nu au autorizaţie de funcţionare, ceea ce afectează calitatea serviciilor oferite şi 

siguranţa pacienţilor spitalizaţi. 

În ceea ce priveşte dotarea cu echipamente, având în vedere faptul că sistemele de 

sănătate au devenit tot mai dependente de tehnologie, iar în România echipamentele medicale 

de înaltă performanţă sunt mult sub necesar, se impune o finanţare considerabilă şi dezvoltarea 

unui sistem competent de management în domeniu. Astfel, au fost achiziţionate echipamente de 

înaltă calitate, dar care nu rămân neutilizate, fie din lipsa fondurilor de a le pune în funcţiune şi 

a le asigura mentenanţa, fie din lipsa personalului medical.  

Calitatea slabă a infrastructurii spitaliceşti, dotarea precară, lipsa personalului specializat 

- cu precădere în mediul rural - precum şi nivelul scăzut de salarizare sunt probleme cu care se 

confruntă sistemul sanitar regional. 

La nivelul regiunilor de dezvoltare, cel mai mare grad de dotare cu unități sanitare în 

mediul rural se înregistra, în anul 2012, în regiunea București Ilfov, unde existau în medie două 

unități sanitare la o localitate rurală. Această regiune este urmată de Nord Vest căreia i se atribuia 

în medie 0,70 unităţi sanitare la o localitate rurală. Gradul de dotare cel mai scăzut se înregistra, 

în 2012, în regiunile Sud Vest şi Vest cu o medie de o unitate sanitară la cca. 2 localităţi rurale.  

Figura nr. 86 - Numărul unităţi sanitare raportate la numărul localităţilor rurale din 

România, la nivelul regiunilor de dezvoltare, în 2012 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

În cadrul regiunii Sud Vest Oltenia, se poate remarca faptul că județul Dolj era singurul 

judeţ care înregistra în anul 2012 un grad de dotare cu unităţi sanitare a zonelor rurale peste 

media regională, existând o unitate medicală aproape în fiecare localitate rurală. Două judeţe: 
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Gorj şi Olt, înregistrau un grad de dotare de cca o unitate sanitară la 2 localități rurale, iar în 

celelalte judeţe, gradul de dotare era de cca o unitate sanitară la 3 localităţi rurale. 

Tabel nr. 29 - Gradul de dotare cu unităţi sanitare a zonelor rurale din Regiunea Sud-

Vest Oltenia, la nivelul judeţelor, 2012 

-raport- 

Regiune/ judeţe Total localităţi rurale 
Total unităţi 

sanitare 

Numărul unităţi 
sanitare raportate la 
numărul localităţilor 

rurale 

Regiunea SUD-VEST 
OLTENIA 

2.478 1.216 0,49 

Dolj 482 452 0,94 

Gorj 472 197 0,42 

Mehedinţi 405 133 0,33 

Olt 481 203 0,42 

Vâlcea 638 231 0,36 

Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

În concluzie, numărul redus de unități sanitare înregistrate în mediul rural al regiunii Sud 

Vest Oltenia reprezintă o problemă care generează efecte negative asupra bunăstării populației, 

fiind necesare investiții pentru a crea unităţi sanitare la nivelul fiecărei localității rurale.  

g) Personalul medico – sanitar  

În România, situaţia personalului medico-sanitar s-a înrăutăţit ca urmare a posibilităţii 

personalului medical de a lucra în alte state pentru venituri mult mai mari şi a blocării posturilor 

pentru noi angajări în ultimii 5 ani. Acest aspect a condus la o diminuare a personalului în domeniul 

medical, mai ales în rândul tinerilor şi a cadrelor medicale înalt specializate. Conform Strategiei 

naţionale de raţionalizare a spitalelor, situaţia personalului medico-sanitar, la nivel de judeţ, se 

prezintă în figura de mai jos. Astfel, la 100.000 locuitori, numărul aferent de medici din spitale în 

interiorul regiunii este diferenţiat de la un judeţ la altul, de la 47 medici la 100.000 locuitori în 

judeţul Olt până la 107 medici la 100.000 locuitori în judeţul Dolj. În ceea ce privește asistentele 

din spital, media era de cca. 260 asistente la 100.000 locuitori. 
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Figura nr. 87 - Repartiţia pe judeţe a medicilor şi asistentelor din spitale (Antunes, 

Mordelet, De Groote: “Elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea infrastructurii 

spitaliceşti în România”)  

 
Sursa: Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor 

La nivelul localităţilor rurale, în anul 2012, numărul medicilor în regiunea Sud Vest Oltenia 

(816 medici) era relativ ridicat comparativ cu alte regiuni, reprezentând aproximativ 15% din 

numărul medicilor din mediul rural înregistraţi în România, această regiune fiind devansată doar 

de Nord Est şi Sud Muntenia. Evoluţia acestui indicator este ascendentă cu mici abateri în cei nouă 

ani analizaţi, numărul medicilor crescând cu 5%. 
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Figura nr. 88 - Numărul medicilor din mediul rural, în România, la nivelul regiunilor 

de dezvoltare (2005-2012) 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, cei mai mulţi medici în mediul rural se regăseau în 

judeţul Dolj cu peste 35% din numărul înregistrat la nivel de regiune în 2012. Discrepanţa 

intraregională era foarte mare, mai ales în comparaţie cu judeţul Mehedinţi, care în 2012, nu avea 

în mediul rural decât 8 medici. 
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Figura nr. 89 - Numărul medicilor din mediul rural, în Regiunea Sud-Vest Oltenia, la 

nivelul judeţelor (2005-2012) 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, în spațiul rural, în anul 2012, personalul medical era 

alcătuit dintr-un număr de 816 de medici, 135 stomatologi, 209 farmacişti și un număr de 1.783 

persoane încadrate ca personal sanitar mediu. După regiunile Nord Est şi Sud Muntenia, Sud Vest 

Oltenia înregistra cel mai mare număr de personal sanitar în spațiul rural. În comparaţie cu anul 

2005, numărul personalului sanitar, în 2012, în mediul rural, a crescut cu 4%, deşi în 2009 această 

creştere ajunsese la 13%. 
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Figura nr. 90 - Numărul personalului sanitar mediu din mediul rural, în România, la 

nivelul regiunilor de dezvoltare (2005-2012) 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

La nivelul judeţelor din regiunea Sud Vest Oltenia, judeţul Dolj se remarca cu cel mai mare 

număr de personal sanitar în mediul rural, numărul personalului sanitar fiind de peste 2 ori mai 

ridicat comparativ cu judeţele Gorj şi Olt, şi chiar de peste trei ori mai ridicat comparativ în 

judeţele Mehedinţi şi Vâlcea. În judeţele Dolj, Mehedinţi şi Olt trendul a fost ascendent în 

comparaţie cu celelalte două judeţe care şi-au redus numărul personalului sanitar în mediul rural, 

în 2012 faţă de anul 2005. 
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Figura nr. 91 - Numărul personalului sanitar mediu din mediul rural, în regiunea Sud-

Vest Oltenia, la nivelul judeţelor (2005-2012) 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO, 2013 

Celelalte categorii de personal medical, respectiv stomatologi și farmacişti, poziţionează 

regiunea Sud Vest Oltenia la jumătatea clasamentului.  

Cu toate acestea, personalul sanitar existent în mediul rural este unul deficitar, numărul 

redus al acestuia având un impact negativ asupra stării de sănătate a populaţiei din mediul rural, 

mai ales că această categorie de populaţie este mult îmbătrânită, comparativ cu populația din 

mediul urban.  

h) Localitățile cu acces dificil la asistența medicală primară  

Asistența medicală primară reprezintă asistența medicală oferită de către medicul de 

familie, prin furnizarea îngrijirilor de sănătate cuprinzătoare, de prim-contact, indiferent de 

natura problemei de sănătate, în contextul unei relaţii continue cu pacienţii, în prezenţa bolii sau 

în absenţa acesteia. Rolul asistenței medicale primare este de a reduce numărul de pacienţi din 

ambulatoriu şi spitale, prin trierea pacienţilor la nivelul acesteia, medicii de familie asigurând 

rezolvarea cazurilor de boli simple, precum şi furnizarea de medicamente compensate şi gratuite.  

Chiar dacă asistența medicală primară rezolvă foarte multe cazuri de boli, există localităţi 

rurale care au acces dificil la asistenţa medicală, din punct de vedere al lipsei unui acces direct 

la drumuri europene, naţionale sau judeţene. 

În judeţul Dolj pot fi enumerate următoarele localităţi rurale care nu au acces la asistenţa 

medicală din punct de vedere al lipsei unui acces direct la drumuri europene, naţionale sau 
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judeţene: Cârna, Desa, Botoieşti Paia, Vela, Ghindeni, Măceşu de Sus, Întorsura, Lipovu, Secu, 

Orodel, Verbiţa, Pleniţa, Izvoare. De asemenea, GAL Calafat are în evidenţă comunele Pisculeț, 

satul Nebuna; zona Vârtop, Caraula, Verbița, Seaca de Câmp, care nu au acces la servicii medicale 

din diferite motive. 

În judeţul Gorj se pot aminti următoarele comune cu acces dificil la asistența medicală 

primară: Runcu, Samarineşti, Văgiuleşti, Stejari, Roşia de Amaradia, Bustuchin, Urdari Mătăsari, 

Negomir, Drăgoteşti. 

În judeţul Mehedinţi comunele care au probleme în ceea ce priveşte accesul dificil la 

asistenţa medicală primară sunt: Jiana, Vânjuleţ, Iloviţa, Cireşu, Godeanu, Podeni, Balta, 

Bălvăneşti, Husnicioara, Căzăneşti, Oprişor, Vlădaia, Dărvari, Poroina Mare, Livezile, Ilovăţ. 

Nu în ultimul rând, în judeţul Olt se regăsesc cele mai multe comune cu acces dificil la 

asistenţa medicală primară: Topana, Oporelu, Cârlogani, Schitu, Vâlcele, Izvoarele, Vădăstriţa, 

Urzica, Ştefan cel Mare, Grădinile, Obârşia, Pleşoiu, Găvăneşti, Pârşcoveni, Bălteni, Perieţi, Osica 

de Jos, Dobrun, Voineasa, Baldovineşti, iar în judeţul Vâlcea cele mai puţine comune: Runcu, 

Roşiile, Pesceana, Glăvile, Şuşani, Mădulari, Amărăşti, Stăneşti, Frânceşti, Păuşeşti, Costeşti, 

Bărbăteşti. 
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2.11. Infrastructura socială din zona rurală în regiunea Sud Vest Oltenia 

În regiunea Sud Vest Oltenia, serviciile publice de asistenţă socială, atât la nivel judeţean 

cât şi la nivel local, sunt responsabile pentru implementarea politicilor de asistenţă socială în 

domeniul familiei, protecţiei copilului, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap sau orice altă categorie de persoane aflate în dificultate. Diferenţele între mediul urban 

şi cel rural privind serviciile sociale sunt foarte mari, în special datorită lipsei acestor servicii şi a 

specialiştilor la nivelul comunităţilor rurale. 

În cadrul studiului „Stadiul dezvoltării serviciilor sociale în 2011”48 a fost calculat gradul 

de dezvoltare a serviciilor sociale la nivel național. În acest context, judeţele regiunii Sud Vest 

Oltenia ocupă următoare poziţii la nivel naţional: 

 Dolj se situează pe poziţia 22 cu un scor de 40,48 

 Gorj se situează pe poziţia 11 cu un scor de 59,70 

 Mehedinţi se situează pe poziţia 14 cu un scor de 55,01 

 Olt se situează pe poziţia 29 cu un scor de 34,32 

 Vâlcea se situează pe poziţia 35 cu un scor de 23,74 

Din această analiză se evidenţiază judeţele Gorj şi Mehedinţi, ca fiind cele mai dezvoltate 

la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, în ceea ce privește serviciile sociale. În cele ce urmează sunt 

menţionate câteva idei desprinse din acest studiu: 

În judeţul Dolj, DGASPC rămâne principalul furnizor public de servicii sociale, având mai 

multe servicii acreditate: serviciul de asistenţă maternală, case de tip familial, centrul recuperare 

şi reabilitare copii cu handicap sever, serviciul sprijin pentru copiii care părăsesc centrele de 

plasament, centrul de criză, centrul de îngrijire şi asistenţă, centrul de prevenire şi combatere a 

violenţei în familie, centrul de consiliere pentru copilul neglijat, etc. Cele mai multe servicii 

funcţionează în municipiul Craiova şi în localitatea Filiaşi. Conform studiului menţionat, judeţul 

Dolj intenţionează să extindă serviciile sociale și în mediul rural, dar lipsa surselor financiare 

îngreunează acest aspect. În prezent, în mediul rural nu există servicii pentru beneficiari, iar 

mediul rural se bazează pe instituţiile judeţene în rezolvarea problemelor legate de furnizarea 

serviciilor sociale. Singura soluţie la nivel rural este echipa mobilă a DGASPC. ONG-uri nu există 

în mediul rural, doar dacă se extind serviciile ONG-urilor din mediul urban. 

În judeţul Gorj, DGASPC este acreditată să desfăşoare activitatea de servicii sociale, 

publice, specializate: protecţia temporară a copiilor aflaţi în dificultate, scoaterea minorilor din 

mediul lor în situaţiile în care viaţa lor este pusă în pericol, măsurile de protecţie temporară şi 

                                            
48 Studiul a fost elaborat de Institutul Irecson, în cadrul proiectului „Creșterea gradului de implementare a legislației 
privind serviciile sociale la nivel local în contextul procesului de descentralizare” implementat de Ministerul Muncii, 
Familiei și Protecției Sociale 
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plasament, evaluarea din punct de vedere material, psihologic şi social a familiilor care doresc să 

adopte un copil, evaluarea complexă a persoanelor adulte cu sau fără handicap în scopul obţinerii 

certificatelor de încadrare în grad de handicap, acordarea de servicii pentru copilul care 

săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal. Serviciile sociale din mediul rural, ca şi în judeţul 

Dolj, nu se rezumă decât la o echipă mobilă care se adresează beneficiarilor ce locuiesc la distanţe 

mari faţă de centrele urbane. 

În judeţul Mehedinţi, ca şi în celelalte judeţe, furnizarea serviciilor sociale se bazează pe 

DGASPC şi pe unele ONG-uri. Şi în acest judeţ apar diferenţe foarte mari între mediul urban şi cel 

rural privind serviciile sociale, în special datorită lipsei acestor servicii şi a specialiştilor la nivelul 

comunităţilor din mediul rural. Cei mai mulţi însă, consideră că este nevoie de servicii sociale în 

mediul rural. În judeţ, în urma unui Proiect de Interes Naţional pentru înfiinţarea de centre de zi 

în comunităţile locale, s-au realizat 9 centre de servicii de zi pentru copii.  

În judeţul Olt, DGASPC, în calitate de singur furnizor public de servicii sociale, a semnalat 

că cele mai mari probleme ale judeţului au fost în cadrul centrelor, astfel închizându-se 8 centre 

de plasament care fuseseră înfiinţate prin proiecte cu finanţare PHARE şi prin fonduri obţinute de 

la Guvern. În prezent, a mai rămas un singur centru de plasament neînchis, foarte mare, care 

oferă servicii copiilor cu dizabilităţi, în condiţii parţial satisfăcătoare, lucru care influenţează în 

mod negativ calitatea serviciilor. Majoritatea serviciilor sociale din mediul rural se bazează pe 

DGASPC, încheindu-se convenţii cu primarii din mediul rural pentru a se deconta cheltuielile de 

transport ale beneficiarilor de servicii sociale. 

În judeţul Vâlcea, în partea de nord, nu există centre de servicii sociale, serviciile 

realizându-se de către asistenţii sociali care sesizează cazurile mai departe. 

Pentru a contura tabloul descris în studiul „Stadiul dezvoltării serviciilor sociale în 2011. 

Evaluarea stadiului dezvoltării sistemului naţional de servicii sociale din România”, în continuare 

sunt enumerate instituții publice de asistență socială pentru persoanele adulte cu handicap, la 

nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, pe fiecare judeţ în parte: 
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Tabel nr. 30 - Instituții publice de asistență socială pentru persoanele adulte cu 

handicap, în anul 2006 

Județ Organizație 

Dolj 

Asociația Langdon Down Oltenia - Centrul Educațional Teodora 

Asociația Handicapaților Neuropsihic - Dolj 

Asociația Nevăzătorilor din România - Dolj 

Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Cardiaci Operați din 
România - Craiova 

Asociația Special Olympics Oltenia 

Asociația Anti-Hiv „Speranța Băniei” 

Asociația de Îngrijiri Comunitare Helios 

Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala interjudețeană Dolj Mehedinți 

Centrul de zi - Centrul de plasament nr. 11 

Gorj 

Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Craiova, Grupa Tg. Jiu 

Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Gorj 

Fundația „S.O.S. Copiii Gorjului” 

Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia 

Mehedinți 

Asociația Umanitară EquiLibre, Biroul de Consiliere pentru Cetățeni Drobeta 
Turnu Severin 

Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Craiova - Grupa Turnu Severin 

Olt 

Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Olt 

Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie!” - Filiala Slatina 

Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România - Filiala Olt (ASCHF-R 
Filiala Olt) - Centrul de zi Danubius, Atelierul de Terapie Ocupațională 

Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Pitești - Grupa Slatina 

Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Pitești - Grupa Caracal 

Asociația Caritas Prietenul Meu 

Vâlcea 

Fundația Soul to Soul 

Asociația Psihologilor Vâlcea 

Asociația Asistenților Sociali Profesioniști Vâlcea 

Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Pitești - Grupa Rm. Vâlcea 

Societatea Phoenix - Carita Horezu 

Fundația Ceras 

Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic România - Filiala Vâlcea (ASCHF-
R Filiala Vâlcea) 

Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Vâlcea 

Sursa: Ghid servicii pentru persoane cu handicap, 2006 

În perioada 2007-2013, au fost finanţate din Programul Operaţional Regional, la nivelul 

regiunii Sud Vest Oltenia, 34 proiecte în ceea ce privește investiţiile în infrastructura socială, din 

care 18 au fost identificate în mediul rural (2 în judeţul Dolj, 5 în Gorj, 2 în Mehedinţi, 4 în Olt şi 

5 în Vâlcea). 

Proiectele contractate în cadrul POR 2007-2013, au contribuit la ameliorarea nevoilor 

sociale existene la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, însă sunt necesare în continuare investiții, 

astfel încât gradul de acces al populației la serviciile sociale să crească semnificativ.  
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Astfel, la sfârșitul anului 2013, în comuna Malu Mare  din județul Dolj a fost inaugurat un 

centru social pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, care nu au familii sau suferă de diverse 

afecțiuni ce necesită asistență specializată. Acesta dispune de 69 de camere, având o capacitate 

totală de 138 de locuri. Investițiile pentru înființarea centrului au fost realizate din fonduri 

europene și fonduri ale Consiliului local.49 

În județul Olt se va implementa un proiect de înființare a unui centru social de zi în comuna 

Grădinari, satul Petculești, finanțat in cadrul Axei 3.2 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea 

și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, din cadrul POR 2007-2013. Centrul va avea o 

capacitate de 50 de locuri, fiind dotat cu săli de dezvoltare aptitudini, muzică, lectură, săli de 

jocuri și de mese, etc. Beneficiarii acestui centru sunt copii ce provin din familii sărace.50 

În comuna Budești, din județul Vâlcea, a fost amenajat în anul 2013, un Centru 

Multifuncțional de Servicii Sociale, care să asigure, pe timp de zi, activități de îngrijire, educație, 

socializare, consiliere, etc., pentru copiii aflați în situații dificile. Proiectul a fost finanțat prin 

fonduri europene, în cadrul POR 2007-2013, cheltuielile de întreținere urmând a fi suportate de 

la bugetul local. Activitățile derulate la nivelul centrului urmăresc prevenirea abandonului și 

instituționalizării copiilor, prin asigurarea unui sprijin real pentru copii și părinți.51 

În concluzie, s-a constatat că de cele mai multe ori, cazurile sociale sunt îndrumate spre 

instituţiile judeţene de profil, deși în ultima perioadă au fost realizate investiții pentru 

dezvoltarea infrastructurii sociale. Cele mai mari impedimente în dezvoltarea serviciilor sociale 

în mediul rural sunt lipsa mijloacelor de transport şi a personalului calificat. 

  

                                            
49 Informații furnizate de articolul Centru social pentru bătrâni la Malu Mare, publicat în data de 2 decembrie 2013, în 
Gazeta de Sud, disponibil online la adresa: http://www.gds.ro/Actualitate/2013-12-
02/Centru+social+pentru+batrani+la+Malu+Mare/ 
50 Informații furnizate de articolul Arhiepiscopia Craiovei face centru social de zi în Olt, cu fonduri europene, publicat 
în data de 4 ianuarie 2012, în cotidianul Adevărul, disponibil online la adresa: 
http://adevarul.ro/locale/craiova/arhiepiscopia-craiovei-centru-social-zi-olt-fonduri-europene-
1_50ad17a67c42d5a6638e8946/index.html 
51 Informații furnizate de articolul Comuna Budeşti a finalizat Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale, publicat pe 
siteul http://www.viatavalcii.ro//index.php/component/content/article/45-univers-valcean/21461-comuna-budeti-a-
finalizat-centrul-multifuncional-de-servicii-sociale.html 
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2.12. Infrastructura de situații de urgență din zona rurală în regiunea Sud Vest Oltenia 

Situațiile cu incidență în mediul rural și care intră în responsabilitatea Inspectoratului 

General de Situații de Urgență și a unităților subordonate sunt: incendiile, descarcerarea și primul-

ajutor, inundațiile, alunecările de teren, seismele, epidemiile, înzăpezirile, seceta, diferitele 

accidente nucleare, biologice sau de altă natură și în general, asistarea și salvarea persoanelor 

aflate în situații critice. 

În conformitate cu datele furnizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în 

regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 01.01-31.08.2012, au fost solicitate 182 de autorizaţii, din 

care numai 67% au fost autorizate. Cele mai multe autorizări emise s-au înregistrat în judeţul Dolj, 

respectiv 33% din solicitările de autorizaţii şi 43,44% din autorizaţiile emise pentru intervenţii. În 

județul Gorj, chiar dacă s-a înregistrat cel mai mic număr de solicitări de autorizaţii (19), toate 

acestea au fost autorizaţii emise. Diferenţa cea mai mare între solicitări şi avizări s-a înregistrat 

în judeţul Vâlcea, unde a existat un raport de 1:4. 

Figura nr. 92 - Situaţia autorizaţiilor în regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 01.01-

31.08.2012 

 
Sursa: Analiza statistică privind activităţile de prevenire şi intervenţiile în situaţii de urgenţă în perioada 

01.01 – 31.08.2012, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

În regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 01.01-31.08.2012, s-a răspuns la un număr de 

10.024 de intervenţii SMURD. Din aceste intervenţii, cele mai multe s-au contorizat în judeţul Olt 

(27,5%), iar cele mai puţine în judeţul Gorj (7,8%). 
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Figura nr. 93 - Situaţia intervenţiilor SMURD în regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 

01.01-31.08.2012 

 
Sursa: Analiza statistică privind activităţile de prevenire şi intervenţiile în situaţii de urgenţă în perioada 

01.01 – 31.08.2012, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

De asemenea, situaţia incendiilor înregistrate la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia este de 

1.253 incendii pentru perioada 01.01-31.08.2012. Cele mai multe incendii s-au înregistrat în 

judeţele Dolj (24,1%) şi Olt (22,35%), iar cele mai puține în județele Gorj (17,88%) şi Vâlcea 

(17,08%). 

Figura nr. 94 - Situaţia incendiilor în regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 01.01-

31.08.2012 

 
Sursa: Analiza statistică privind activităţile de prevenire şi intervenţiile în situaţii de urgenţă în perioada 

01.01 – 31.08.2012, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
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În perioada 2007-2013, prin Programul Operaţional Regional au fost realizate două proiecte 

în domeniul infrastructurii pentru situații de urgență: 

 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 

situaţii de urgenţă în regiunea Sud Vest Oltenia - proiect finalizat 

 Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 

situaţii de urgenţă în regiunea Sud Vest Oltenia - proiect în derulare 
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2.13. Infrastructura de învățământ din zona rurală în regiunea Sud Vest Oltenia 

În România, domeniul educaţiei este, poate, unul dintre cele mai reformate domenii din 

ultimii 21 ani. Acest domeniu a suferit atât schimbări la nivelul curriculei educaționale, cât şi 

transformări instituţionale majore. Strategiile elaborate, în principal, în ultimii cinci ani, 

facilitează existenţa unui cadru pentru elaborarea de măsuri şi implementarea unor programe 

educaţionale destinate creşterii şanselor de acces la educaţie pentru grupurile defavorizate şi 

creării unui sistem educaţional modern, aliniat la standardele europene de dezvoltare şi 

construcţie instituţională.52 

Accesul la structuri de calitate și accesibile financiar pentru educația și îngrijirea copiilor 

este, în continuare, problematic. Necorelarea dintre competențele propuse și cele cerute pe piața 

muncii caracterizează un număr mare de programe de învățământ universitar și profesional, 

nivelul slab al calificărilor profesionale constituind o problemă specifică în acest context. 

a) Număr unități școlare pe tipuri de învățământ 

În condiţiile în care abandonul școlar și analfabetismul din mediul rural reprezintă una din 

principalele preocupări ale ministerului de linie şi a inspectoratelor şcolare, şi infrastructura 

educaţională întâmpină diverse probleme. Acolo unde numărul copiilor a scăzut foarte mult sau 

infrastructura nu mai este conformă cu standardele desfăşurării activităţilor didactice, unităţile 

şcolare s-au redus fie prin comasarea unor unităţi din mai multe localităţi rurale, fie prin 

desfiinţarea altora. Procesul de restructurare a sistemului naţional de educaţie şi noile 

reglementări legislative din sfera educaţiei au condus la reorganizarea reţelei unităţilor de 

învăţământ din România.  

Schimbările permanente care au avut loc în procesul de restructurare a sistemului de 

educație din Romania, însoțite de noile reglementări impuse din 2011 de Legea Educației, au 

condus la reorganizarea rețelei unităților școlare. Cea mai importantă modificare s-a produs la 

nivelul învățământului preșcolar (grădinițe), unde grupa pregătitoare s-a transformat în clasa 0 și 

a fost inclusă în ciclul învățământului primar. Grădinițele au fost arondate la școlile generale cu 

personalitate juridică, determinând o organizare pe verticală a sistemului de educație, cu o 

conducere unică și un număr mai mare de preșcolari și elevi. Clasa pregătitoare a fost organizată 

doar în școlile în care exista învățământ primar acreditat sau autorizat.  

Dacă în anul 2005, în mediul rural, la nivel naţional existau 1.692 unităţi preşcolare, în 

2012, nu mai rămăseseră în funcţiune decât 91, ceea ce reprezintă o reducere cu 95% a creşelor 

şi grădiniţelor din mediul rural. Această diferenţă se datorează reducerii masive a infrastructurii 

                                            
52 Mihaela Roberta STANEF - Sistemul educaţional din România, disparităţi dintre mediul urban şi cel rural, Economie 
teoretică şi aplicată, Volumul XX (2013), No. 1(578), pp. 83-93 
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preşcolare din regiunile Centru, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest şi Vest, ca urmare a reducerii 

natalităţii din mediul rural, a abandonului şcolar şi a migrării tinerilor din zonele rurale către oraşe 

sau chiar alte țări. 

În regiunea Sud Vest Oltenia, numărul creşelor şi grădiniţelor s-a redus în 2006, cu 95,5%, 

rămânând, în mediul rural, doar 9 unităţi. Până în 2012, acest număr s-a redus la 3, regiunea Sud 

Vest Oltenia înregistrând cel mai mic număr de unităţi de învăţământ preşcolar din România.  

Figura nr. 95 - Evoluţia învăţământului preşcolar în mediul rural, pe regiuni de 

dezvoltare, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: INS 2013 

În 2012, cele 3 unităţi de învăţământ preşcolar erau concentrate la nivelul județelor Dolj, 

Olt şi Vâlcea. Dacă pentru Dolj şi Vâlcea, evoluţia acestor unităţi a fost aproximativ constantă 

(abaterile fiind de 1-2 unităţi), pentru perioada 2005-2012, judeţul Olt a înregistrat o scădere 

semnificativă, de la 195 unităţi de învăţământ preşcolar în 2005 la o unitate, în anul 2012. 

Tabel nr. 31 - Învăţământului preşcolar în mediul rural, în regiunea Sud Vest Oltenia, 

în perioada 2005-2012 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL regiune 196 9 8 9 8 6 3 3 

Dolj 1 1 1 1 1 0 0 1 

Olt 195 6 6 7 6 5 1 1 

Vâlcea 0 2 1 1 1 1 2 1 

Sursa: INS 2013 
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La nivelul învăţământului preuniversitar, în mediul rural, discrepanţele nu sunt atât de 

mari ca în cazul unităţilor preşcolare. Astfel, în perioada 2005-2012, numărul unităţilor 

preuniversitare a fost redus cu 48% în România. La nivelul regiunilor, în regiunea Vest s-au închis 

cele mai puţine unităţi (28,11%) iar în regiunea Sud Est cele mai multe (51,5%). În regiunea Sud 

Vest Oltenia, în perioada analizată, au fost închise 194 unităţi de învăţământ preuniversitar 

(68,20%), astfel că în anul 2012, numărul acestor unități în mediul rural, era de 416. Aceste unităţi 

sunt împărţite, astfel: 2 unităţi de învăţământ primar, 376 unităţi de învăţământ gimnazial, 37 

unităţi de învăţământ liceal şi 1 unitate de învăţământ postliceal. 

Figura nr. 96 - Evoluţia învăţământului preuniversitar în mediul rural, pe regiuni de 

dezvoltare, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: INS 2013 

Evoluţia unităţilor de învăţământ preuniversitar în mediul rural la nivelul celor cinci judeţe 

ale regiunii a fost descendentă pe perioada celor opt ani, cu excepţia judeţului Mehedinţi, care 

şi–a menţinut, în general, numărul de unităţi, diferenţa fiind chiar pozitivă, de +1. Sunt judeţe, 

Gorj şi Vâlcea, care din diverse motive, şi-au redus unităţile de învăţământ preuniversitar în 

mediul rural la jumătate. 
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Tabel nr. 32 - Învăţământului preuniversitar în mediul rural, în regiunea Sud Vest 

Oltenia, în perioada 2005-2012 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL regiune 610 489 443 441 449 426 413 416 

Dolj 124 121 121 120 125 109 104 106 

Gorj 117 111 64 65 63 63 61 62 

Mehedinți 63 64 62 62 65 64 64 64 

Olt 160 101 107 107 108 108 104 104 

Vâlcea 146 92 89 87 88 82 80 80 

Sursa: INS 2013 

În 2012, cel mai mare număr de unităţi de învăţământ preuniversitar în mediul rural îl 

deţinea judeţul Dolj cu 26% din cele 416 unităţi în evidenţă, urmat la mică diferenţă de judeţul 

Olt (25%).  

Figura nr. 97 - Învăţământului preuniversitar în mediul rural, în regiunea Sud Vest 

Oltenia, în 2012 

 
Sursa: date prelucrate INS 2013 

b) Starea acestora 
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din fonduri de la bugetul de stat prin programe naţionale gestionate de Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice (ex. Programul Naţional de Dezvoltare Locală) sau chiar alte 

fonduri externe (ex. Banca Mondială). Totodată, trebuie remarcat că numeroase unităţi de 

învăţământ au fost închise fie ca urmare a degradării infrastructurii sub standardele minime de 

funcţionare, fie a numărului mic de copii din mediul rural. 

La nivelul POR, în cadrul regiunii Sud Vest Oltenia, până la 30 aprilie 2014, au fost 

contractate 31 de proiecte în domeniul educației, din care 13 sunt localizate în mediul rural. 

Judeţul Mehedinţi nu are niciun proiect contractat în zona rurală. În celelalte judeţe, în spaţiul 

rural, numărul proiectelor oscilează între 2 (în judeţele Gorj şi Vâlcea) şi 5 (în judeţul Olt). 

Tabel nr. 33 - Proiectele contractate pe POR privind infrastructura de educaţie, în 

regiunea Sud Vest Oltenia 

POR Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea TOTAL 

DMI 3.4.53 8 4 4 9 6 31 

din care în mediul rural 4 2 0 5 2 13 

Sursa: www.inforegio.ro 

În decembrie 2013, prin Hotărârea Comitetului de Monitorizare POR nr. 101, s-a aprobat 

suplimentarea bugetului POR 2007-2013 cu 150 milioane euro FEDR din alte programe operaţionale 

(mediu şi transport), pentru a finanţa unităţile de învăţământ eligibile pe domeniul destinat 

infrastructurii educaţionale. Fiind un termen foarte scurt pentru implementarea proiectelor, s-a 

decis finanţarea acelor proiecte începute din fonduri de la bugetul de stat şi pentru care nu au 

mai existat fonduri de continuare a investiţiei. 

c) Gradul de dotare cu PC-uri a unităților de învățământ  

În mediul rural, dotarea unităților școlare este necorespunzătoare, fiind legată în bună 

măsură de barierele informaționale pentru implementarea TIC în aceste zone. Utilizarea unor 

mijloace moderne de comunicare, cum este internetul, ar asigura nu numai o mai bună vizibilitate 

a unității școlare respective, ci și o sursă de informații rapidă, actualizată și ușor de accesat, care 

ar putea facilita accesul unității către alte surse de educare decât cele tradiţionale. Dotarea cu 

PC-uri a unităților de învățământ din mediul rural oferă posibilitatea participării acestora la 

programe sau proiecte regionale, naţionale şi internaționale, în scop educativ sau de dezvoltare. 

Comparând numărul de PC-uri din unitățile de învățământ primar şi gimnazial la nivelul 

regiunilor de dezvoltare, se constată că unitățile de învățământ din regiunea Sud Vest Oltenia sunt 

dotate cu un număr insuficient de PC, în anul 2012 înregistrând un total de 12.489 PC-uri, prin 

care regiunea s-a poziționat pe locul al 6-lea la nivel național. Pe primul loc se situa regiunea Nord 

                                            
53 Domeniul major de intervenţie 3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale 
preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă 

http://www.inforegio.ro/
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Est (26.080 PC-uri), iar cele mai puține PC-uri faţă de regiunea Sud Vest Oltenia au fost înregistrate 

doar în regiunile Vest (9.846) și Bucureşti Ilfov (7.066). 

În regiunea Sud Vest Oltenia, trendul acestui indicator a fost ascendent, cu mici abateri în 

perioada 2009-2011. În cei opt ani analizaţi, numărul PC-urilor în unităţile de învăţământ s-a 

dublat la nivelul regiunii. 

Figura nr. 98 - Numărul PC-urilor în învățământul primar și gimnazial, pe regiuni 

 
Sursa: date prelucrate INS 2013 

La nivelul regiunii Sud Vest, cele mai multe dotări cu PC s-au realizat în învăţământul 

liceal, cu 11.444 PC în 2012, iar cele mai puţine în învăţământul postliceal şi universitar cu câte 

294 PC în dotare, respectiv 4.387 PC. Dacă ne raportăm la numărul de unităţi pe fiecare categorie 

de învăţământ, situaţia este satisfăcătoare, întrucât numărul unităţilor postliceale şi universitare 

este foarte redus.  

d) Personalul didactic  

Numărul cadrelelor didactice în mediul rural este foarte redus, acesta fiind completat 

uneori de suplinitori, ca urmare a gradului de salarizare redus şi dotării unităţilor de învăţământ 

sub standarde. Sunt profesori care predau şi mai multe materii din curriculă, dar care nu au 

legătură între ele. În acest context, Ministerul Educaţiei motivează profesorii din mediul rural prin 

diverse programe.  

Rezultatele şcolare slabe ale elevilor din mediul rural sunt îngrijorătoare şi necesită măsuri 

rapide, concertate atât din partea şcolii, cât şi a familiei şi comunităţii, în vederea creşterii 

performanţelor şi a echităţii, reducerii impactului resurselor sociale, culturale şi economice 
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domestice asupra rezultatelor individuale. Este necesară pentru aceasta dezvoltarea de programe 

care să aibă în vedere caracteristicile educaţiei în mediul rural şi care să-şi propună să conducă 

simultan la creşterea calităţii acesteia şi la diminuarea inegalităţii de şanse între copiii care 

locuiesc în rural şi cei din urban. Astfel, prin fonduri structurale, a fost demarat proiectul de 

Dezvoltare profesională a cadrelor didactice din mediul rural. Scopul proiectului este de a asigura 

accesul la un învăţământ de calitate pentru elevii din mediul rural, prin îmbunătăţirea şi 

profesionalizarea formării continue a cadrelor didactice din învăţământul obligatoriu (clasele I-

IX). Proiectul vizează aproximativ 6.000 de cadre didactice din învăţământul obligatoriu din mediul 

rural. 

Un alt proiect al Ministerului Educaţiei şi Cercetării este Proiectul pentru Învăţământul 

Rural, proiect cofinanţat de către Banca Mondială şi Guvernul României, care are o alocare de 3 

milioane USD pentru plata şcolarizării a 3.200 de cadre didactice necalificate din mediul rural. 

Prin această acţiune se urmăreşte reducerea substanţială a acestei categorii de personal didactic 

în şcolile din zonele rurale. 

În acest context, putem menţiona că regiunea Sud Vest Oltenia deținea 11,45% din 

personalul didactic dedicat învăţământului preşcolar, cea mai mare pondere fiind înregistrată în 

judeţele Dolj (27,76%) şi Olt (23%). Trendul acestei categorii de cadre didactice a fost descrescător 

în ultimii opt ani, ca urmare a reducerii numărului de preşcolari în mediul rural şi a închiderii sau 

comasării a mai multor unităţi, dar și a lipsei de motivaţie de a rămâne în sistem. 

Figura nr. 99 - Personal didactic învățământ preșcolar, în regiunea Sud Vest, în 

perioada 2005-2012 

 
Sursa: date prelucrate INS 2013 
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La nivelul învăţământului preuniversitar situaţia este similară cu cea a învăţământului 

preşcolar, chiar dacă numărul cadrelor didactice era de peste 4 ori mai mare. În 2012, din cele 

8.306 cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cea mai mare pondere o deţineau tot 

judeţele Dolj (27,9%) şi Olt (21,2%), dar la diferenţă foarte mică de judeţul Vâlcea (20,5%). Cea 

mai mare reducere de personal s-a înregistrat în învăţământul primar în vreme ce în învățământul 

liceal numărul cadrelor didactice a crescut, mai ales în judeţele Mehedinţi şi Olt. 

Figura nr. 100 - Personal didactic învățământ preuniversitar, în regiunea Sud Vest, în 

perioada 2005-2012 

 
Sursa: date prelucrate INS 2013 
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determinată de ponderea populației din mediul rural în totalul populației la nivel județean, având 

în vedere că în anumite județe, unde ponderea populației rurale este relativ mică, există mai 

multe cadre didactice decât în alte judeţe, unde această pondere este mult mai mare. 

e) Populația școlară  

Evoluția populației școlare arată că aceasta va continua să scadă, dar ponderile acestui 

indicator sunt diferite de la o categorie la alta în ceea ce privește formele de învăţământ. Cea 
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Tendinţa descrescătoare se menţine şi la nivelul preşcolarilor din mediul rural pentru toate 

regiunile, excepție fiind regiunea Bucureşti Ilfov care avea un număr de preşcolari cu 4% mai mare 

în 2012 față de 2005. Regiunea Sud Vest Oltenia, cu cei 27.567 preşcolari, se situează pe poziţia 
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a şasea în clasamentul populaţiei şcolare din învăţământul preşcolar, poziţie menţinută încă din 

anul 2007. 

Figura nr. 101 - Populația preşcolară din mediul rural, pe regiuni de dezvoltare, în 

perioada 2005-2012 

 
Sursa: date prelucrate INS 2013 

La nivelul învăţământului preuniversitar din mediul rural, poziţia regiunii Sud Vest Oltenia 

se schimbă. Dacă până în 2007, se poziţiona pe locul şase în ceea ce priveşte populaţia şcolară 

preuniversitară, după Bucureşti Ilfov şi Vest, după acest an, regiunea Sud Vest îşi îmbunătăţeşte 

poziţia cu un loc. 

În învăţământul liceal din mediul rural, numărul elevilor a crescut constant din 2008-2011, 

ca apoi să scadă cu până la 5%. Învățământul profesional a manifestat o tendinţă accentuată de 

diminuare până în 2011 - între 20% şi 50%, iar în 2012, a cunoscut o creştere accelerată, de peste 

85% în România, creştere datorată schimbării opticii Ministerului Educaţiei în privinţa înfiinţării 

şcolilor profesionale (excepţie regiunile Bucureşti Ilfov şi Vest). De aceea, se pune problema 

îmbunătățirii şi modernizării învăţământului profesional, astfel încât noii antreprenori să poată 

găsi un tineret căruia i-au fost oferite cunoştinţe ce pot constitui baza pentru specializări 

ulterioare. În ceea ce priveşte elevii din învăţământul profesional, regiunea Sud Vest Oltenia a 

înregistrat o evoluţie aparte. Dacă până în 2011, acest indicator s-a redus chiar şi până la 81,5%, 

în anul 2012, numărul de elevi din învățământul profesional s-a majorat cu 21,15%. 
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Figura nr. 102 - Populația preuniversitară din mediul rural, pe regiuni de dezvoltare, 

în perioada 2005-2012 

 
Sursa: date prelucrate INS 2013 

Față de anul 2005, în anul 2012 a fost înregistrat un număr de elevi cu aproximativ 22% mai 

mic în județele Gorj și Vâlcea şi cu 13,5% mai mic în Mehedinţi, tendinţa pentru cele cinci judeţe 

fiind de scădere. Trebuie remarcat că, în primele două judeţe numărul de unităţi de învăţământ 

s-a redus cu până la 50%, iar Mehedinţi era singurul judeţ din regiune care şi-a mărit numărul de 

unităţi cu o şcoală. 
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Figura nr. 103 - Populația preuniversitară din mediul rural, în regiunea Sud Vest 

Oltenia, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: date prelucrate INS 2013 

f) Rata abandonului școlar în mediul rural comparativ cu mediul urban etc. 

Abandonul școlar și analfabetismul reprezintă o problemă a societății contemporane, fiind 

fenomene ce nu pot fi înlăturate definitiv, dar pot fi diminuate permanent. Un raport al UNICEF 

privind abandonul şcolar arată că, în România, 20% din numărul total al copiilor de vârstă 

preşcolară nu merg la grădiniţă, 8% din numărul total al copiilor cu vârstă şcolară nu frecventează 

cursurile, iar 5% din elevii de gimnaziu nu merg la şcoală. Categoriile din care provin aceşti copii 

sunt mediile sărace, mediul rural, etnia romă şi copiii cu dizabilităţi. În regiunea Sud Vest Oltenia, 

în 2011, rata abandonului şcolar era de 1,3% pentru învăţământul primar, 1,7% pentru 

învăţământul gimnazial şi 5% pentru învăţământul postliceal. Pentru celelalte categorii de 

învăţământ nu sunt identificate date decât pentru anul 2010, respectiv 3,2% pentru învăţământul 

liceal şi 1,3% pentru învăţământul profesional. Faţă de media naţională, regiunea Sud Vest Oltenia 

era sub acest prag pentru categoriile menţionate.  

La nivelul UE, România ocupă un neonorant prim loc în clasamentul analfabetismului (un 

raport al Comisiei Europene arată că fiecare al 17-lea român este analfabet). Cele mai multe 

cazuri de abandon şcolar provin din rândurile elevilor din mediul rural, acolo unde părinţii au mai 

multă nevoie de copii la muncă, fiind preocupaţi de grija zilei de mâine. Părăsirea timpurie a școlii 

este o problemă importantă; situată la 17,3% în 2012, rata părăsirii timpurii a școlii era în România 

cu mult peste media UE de 13,5% și peste obiectivul național de 11,3%. 
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Dificultățile persistă în special în zonele rurale și izolate și în cazul minorității de etnie 

romă. România nu dispune de un sistem adecvat de colectare a datelor referitoare la elevii care 

părăsesc timpuriu școala. În acest context, se elaborează o strategie în acest domeniu cu scopul 

de a contribui la remedierea acestui aspect, mai ales că România este monitorizată atent de 

Comisia Europeană, întrucât acest indicator este unul din cei asumaţi prin Strategia Europa 2020 

şi raportaţi de România prin Programul Naţional de Reformă. 

g) Gradul de accesibilitate a populației la educație și evidențierea zonelor cu grad 
ridicat/ scăzut prin reprezentarea pe hartă GIS. 

În ceea ce privește structura unităților de învățământ din mediul rural, în regiunea Sud 

Vest Oltenia nu există învățământ universitar și, în general, sunt foarte puține unități de 

învățământ liceal și profesional. Din acest punct de vedere, este mai avantajată populația 

localităților rurale care au acces foarte facil către localitățile urbane, cum ar fi localitățile 

periurbane.  

În mediul rural din regiune există un număr foarte mic de licee, în anul 2012 înregistrându-

se 37 de astfel de unități, dintre care cele mai multe se aflau în județul Dolj (12), urmat de Gorj 

(9) și Olt (8), în timp ce în județele Mehedinți și Vâlcea au fost înregistrate numai câte 4.   

Cele mai multe unități de învățământ înregistrate erau cele de nivel gimnazial. Din punct 

de vedere al evoluției numărului acestora, în perioada analizată, acesta s-au redus cu aproape 

jumătate, cele mai puțin semnificative schimbări înregistrându-se în județul Mehedinți, unde în 

anul 2005 existau 59 de unități de învățământ gimnazial, iar în anul 2012 au fost înregistrate 58. 

În alte județe însă numărul s-a redus cu aproape jumătate (în Gorj au fost închise 53 de unități, 

reprezentând exact 50% din numărul înregistrat în 2005, iar în județul Vâlcea 63 de unități, 

reprezentând puțin peste 45%). Cele mai multe unități de învățământ gimnazial erau localizate în 

județul Olt, în număr de 155, dintre care 59 au fost închise. În județul Dolj numărul unităților 

închise a fost mai scăzut, de doar 17%, dintr-un total de 113. 

Închiderea unităților de învățământ a început, ca și proces, în anul 2006, având ca scop 

restructurarea sistemului de învățământ ineficient: exista un număr mai mare de cadre didactice, 

pentru un număr tot mai mic de elevi, în condițiile în care o mare parte dintre clasele formate în 

mediul rural erau mixte. Închiderea unităților școlare a ajutat la reorganizarea și eficientizarea 

procesului de învățământ efectiv, însă pe de altă parte a ridicat noi probleme în ceea ce privește 

accesibilitatea anumitor sate care au rămas fără unități de învățământ. Din interviurile realizate 

cu reprezentanți ai autorităților locale și ai altor actori relevanți în dezvoltarea mediului rural, se 

înțelege că o mare parte dintre localitățile rurale au realizat investiții cu scopul de a facilita 

accesul elevilor către unitățile de învățământ, astfel că există de obicei autobuze speciale în acest 

sens.   
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Figura nr.  104 -Accesul populației la unități școlare în mediul rural, în regiunea Sud 

Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 
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 2.14. Concluziile capitolului 2 

Regiunea Sud Vest Oltenia se detaşează faţă de celelalte regiuni prin formele variate de 

relief (în descreştere altitudinală de la nord spre sud), prin resurse variate (petrol, gaze, cărbune, 

mangan, sare, lemn, izvoare minerale şi termale), prin specializarea în producţia de energie termo 

şi hidroelectrică, prin poziţia geografică favorabilă tranzitului de mărfuri şi plasarea pe direcţiile 

vest-est şi nord-sud. 

Regiunea Sud Vest este o regiune predominant rurală, conform metodologiei OCDE, 

evidenţiată prin densitatea populaţiei de 76,2 locuitori/km2 şi o pondere a populaţiei rurale de 

51,91%. La nivel judeţean, conform noii metodologii, s-a constatat că patru din judeţele regiunii 

Sud Vest Oltenia sunt catalogate predominant rurale (Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea), iar judeţul 

Dolj se încadrează în regiuni intermediare, fiind unul din cele 18 judeţe româneşti care fac parte 

din această categorie. 

Regiunea dispune de numeroase avantaje, chiar dacă, din punct de vedere economic, 

regiunea are un PIB pe locuitor sub 75%, fiind astfel încadrată în categoria regiunilor mai puțin 

dezvoltate la nivel european. Acest statut oferă regiunii oportunitatea de a beneficia de mai multe 

fonduri europene structurale şi de investiţii prin diferite Programe Operaţionale pentru 

dezvoltarea regiunii atât în mediul urban, cât şi rural. Nivelul de dezvoltare a regiunii reprezintă 

un avantaj mai mare şi pentru beneficiarii privaţi de fonduri nerambursabile, întrucât harta 

intensităţilor privind ajutorul de stat regional atribuie regiunii un ajutor nerambursabil net mai 

mare faţă de regiunile Bucureşti Ilfov şi Vest. 

Din analizele efectuate, se poate remarca că o creştere economică sănătoasă a regiunii 

Sud Vest Oltenia, o evoluție armonioasă şi modificări de dezvoltare în teritoriu vor putea fi 

determinate de investiţii masive asupra transportului, fiind necesară o îmbunătăţire constantă a 

infrastructurii şi calităţii serviciilor. Dacă există infrastructură de transport la standarde europene, 

inclusiv existenţa unei autostrăzi care să facă legătura dintre Europa de Vest şi Bucureşti, atunci 

şi mediul de afaceri va deveni mai productiv şi mai dezvoltat şi va contribui la creşterea PIB.  

Infrastructura feroviară nu are un impact foarte mare asupra spaţiului rural. Astfel, în 

aceste localităţi, un tren de mare capacitate depășește cu mult necesarul localnicilor. Sunt zone 

rurale care nu au deloc sau au foarte puţin flux de călători, iar referitor la transportul de mărfuri, 

au un volum fără o frecvență suficientă, cum este în cazul regiunilor cu producție agricolă (numai 

în zona recoltatului), etc. De asemenea, există zone cu acces dificil chiar și pentru autoturisme, 

în care construirea unei rețele de căi ferate este imposibilă datorită unghiurilor de înclinare ale 

planurilor reliefale, cum este cazul zonelor muntoase ale regiunii Sud Vest Oltenia. 
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 În afara zonelor cu dezvoltare economică datorată unor condiţii speciale (Defileul Dunării, 

Subcarpaţii Olteniei şi Valea mijlocie a Oltului, Craiova şi Slatina), infrastructura localităţilor 

urbane şi rurale este insuficient dezvoltată. De fapt, numeroase oraşe au obţinut statut urban, 

dar nu deţin nici pe departe infrastructura specifică şi un mod de viaţă care să justifice poziţia în 

ierarhia localităţilor, ceea ce încadrează regiunea într-o treaptă inferioară de dezvoltare.  

Asigurarea infrastructurii de bază pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţilor şi 

epurarea apelor uzate nu are impact numai asupra calităţii vieţii oamenilor şi protecţiei mediului, 

dar, în prezent, constituie un element tot mai important, alături de infrastructura de transport, 

în alegerea de către investitori a localizării de noi investiţii. 

Condiţiile precare din reţeaua de colectare a apelor reziduale determină un grad ridicat 

de poluare a cursurilor de apă, iar cvasi inexistenţa depozitelor de gunoi accentuează agravarea 

cerinţei protecţiei mediului. O situaţie delicată o reprezintă dotarea insuficientă cu filtre a 

numeroaselor termocentrale pe bază de combustibil solid inferior (lignit), uzinelor chimice din 

complexul Govora etc., dar şi suprafeţele întinse ocupate de haldele de steril ale exploatărilor de 

lignit şi cele de cenuşi reziduale ale termocentralelor, etc. 

Regiunea Sud Vest Oltenia dispune de un număr foarte mic de localități în care se distribuie 

gaze naturale comparativ cu celelalte regiuni ale țării, însă între județele componente ale regiunii 

există diferențe semnificative, existând şi un judeţ care nu are niciun locuitor racordat la reţeaua 

de gaze naturale (Mehedinți).  

Gradul de dezvoltare al infrastructurii de telecomunicații la nivelul zonei rurale din 

regiunea Sud Vest Oltenia este satisfăcător, majoritatea localităților dispunând, în prezent, de 

acces la servicii de telefonie fixă și de televiziune. Pentru a fi dezvoltată această facilitate, ar 

trebui realizate investiţii în racordarea gospodăriilor din mediul rural la internet şi telefonie 

mobilă mai ales acolo unde nu există sau pentru o mai bună acoperire a semnalului acolo unde 

este slab recepţionat. 

Nivelul de dezvoltare a infrastructurii de sănătate, transpus în numărul redus de unități 

sanitare înregistrate în mediul rural în Sud Vest Oltenia, reprezintă o problemă şi necesită investiţii 

importante pentru a crea unităţi sanitare pentru fiecare localitate rurală. Totodată, personalul 

sanitar existent în mediul rural este unul deficitar şi nu face față nevoilor zilnice a populaţiei din 

mediul rural, mai ales că această categorie de populaţie este mult îmbătrânită comparativ cu 

media naţională. 

Cele mai mari impedimente în dezvoltarea serviciilor sociale în mediul rural sunt lipsa 

mijloacelor de transport şi a personalului calificat, mai ales că, din experienţă, priorităţile 
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comunităţilor locale din mediul rural sunt altele decât proiectele sociale derulate, astfel că de 

cele mai multe ori, cazurile sociale sunt îndrumate spre instituţiile judeţene de profil.  

Referitor la infrastructura educaţională, spaţiul rural necesită mari investiţii. Dacă 

unitățile de învățământ au fost majoritatea închise brusc între anii 2005 și 2006, numărul cadrelor 

didactice a scăzut progresiv pe parcursul anilor analizați. Lipsa de calificare a cadrelor didactice, 

relaționată cu situația din mediul rural, este încă un aspect care pune sub semnul întrebării 

egalitatea de șanse: eficacitatea procesului de predare cât și, indirect, rezultatele obținute de 

elevi, influențează în mod diferit formarea resurselor umane, ținând cont de diferențele din 

sistemul de învățământ din mediul urban. 

Rezultatele şcolare slabe ale elevilor din mediul rural sunt îngrijorătoare şi necesită măsuri 

rapide, concertate atât din partea şcolii, cât şi a familiei şi comunităţii în vederea creşterii 

performanţelor şi a echităţii, reducerii impactului resurselor sociale, culturale şi economice 

domestice asupra rezultatelor individuale. Este necesară pentru aceasta dezvoltarea de programe 

care să aibă în vedere caracteristicile educaţiei în mediul rural şi care să-şi propună să ducă 

simultan la creşterea calităţii educaţiei şi la diminuarea inegalităţii de şanse între copiii care 

locuiesc în rural şi cei din urban. 

Potențialul de dezvoltare al regiunii Sud Vest Oltenia este însă variat, existând posibilitatea 

practicării unor activități diverse, specifice fiecărui judeţ în parte mai ales că fiecare are 

particularități specifice date fie de formele de relief, fie de resursele naturale de care dispune 

sau de către alte aspecte pe care omul le-a atribuit. 

Concluzionând, regiunea Sud Vest Oltenia dispune de multe avantaje care pot fi valorificate 

şi pot contribui semnificativ la dezvoltarea regiunii. Totodată, sunt evidente nevoile resimțite în 

special în domeniul infrastructurii de transport, de bază (alimentare apă potabilă, canalizare, 

termic, etc), de sănătate și de învățământ, a căror rezolvare va contribui la creşterea nivelului de 

trai al populaţiei din regiune. 
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Capitolul 3. Populaţia. Resursele umane din mediul rural în regiunea Sud Vest 

Oltenia 

3.1. Principalii indicatori demografici 

Analiza principalilor indicatori demografici oferă o imagine edificatoare asupra stadiului 

de dezvoltare socio-economică a unei regiuni, indicând în acelaşi timp gradul de atractivitate a 

acesteia, atât din punct de vedere al locuirii cât şi din punct de vedere al posibilităţilor de 

dezvoltare economică. În procesul de analizare a populaţiei şi a resurselor umane din regiunea 

Sud Vest Oltenia, este important a se evidenţia nu doar datele referitoare la situaţia actuală a 

indicatorilor demografici, ci şi cauzele şi efectele generate de evoluţia acestor indicatori. 

În acest context, subcapitolul adresat indicatorilor demografici tratează aspecte 

referitoare la numărul şi ponderea populaţiei din mediul rural şi evoluţia acesteia începând cu 

anul 2005, oferind în acelaşi timp informaţii cu privire la rata medie de creştere a populaţiei, 

raportul de dependenţă demografică, indicatori ai mişcării naturale şi migratorii, etc. Se 

urmăreşte în acest fel, înţelegerea comportamentelor demografice specifice mediului rural, 

precum şi oferirea unor posibile explicaţii care determină alegerea oamenilor de a trăi şi a munci 

în mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia, sau din contră, de a migra şi de a se stabili în alte 

locuri din ţară sau din străinătate. 

Evoluţia populaţiei din mediul rural, comparativ cu mediul urban 

În anul 2012, populația mediului rural la nivel național număra de 9.637.820 persoane, 

aflată în creştere comparativ cu anul 2011. Cea mai mare populaţie rurală din ţară se înregistra 

în anul 2012 în regiunile Nord Est şi Sud Muntenia, regiunea Sud Vest Oltenia situându-se din acest 

punct de vedere pe poziţia a cincea, cu 1.156.185 de persoane la nivelul mediului rural. Regiunea 

Olteniei se afla, relativ, la o valoare medie a populației rurale. 
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Figura nr.  105 - Evoluţia populaţiei din mediul rural, pe regiuni de dezvoltare (2005-

2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

În anul 2012, regiunea Bucureşti-Ilfov deţinea cea mai mare populaţie a mediului urban 

(peste 2 milioane de persoane), fiind urmată de regiunile Nord Est şi Sud Est, fiecare cu 

aproximativ 1 milion şi jumătate de persoane. Regiunea Sud Vest Oltenia deţinea cea mai mică 

populaţie din mediul urban, înregistrând la nivelul aceluiaşi an 1.056.075 persoane. 

Figura nr. 106 - Evoluţia populaţiei din mediul urban, pe regiuni de dezvoltare (2005-

2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 
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În mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia, populaţia a înregistrat în anul 2012 o scădere, 

comparativ cu perioada 2005-2011. Cea mai mare populaţie rurală se înregistra în anul 2012 în 

judeţele Gorj (peste 321.000 de persoane) şi Vâlcea (peste 270.000 de persoane), judeţe care 

deţin şi o pondere a populaţiei rurale mai mare comparativ cu celelalte judeţe. Acestea erau 

urmate de judeţele Dolj (cu o populaţie rurală de peste 219.000 locuitori), Mehedinţi (195.832 

persoane în mediul rural) şi Olt (148.925 persoane în mediul rural). 

Figura nr. 107 - Evoluţia populaţiei din mediul rural, în regiunea Sud Vest Oltenia, pe 

judeţe (2005-2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Regiunea Sud Vest Oltenia înregistra în anul 2012 aproximativ 1 milion de persoane în 

mediul urban, populaţie aflată în scădere comparativ cu anii precedenţi. Cea mai mare populaţie 

a mediului urban era înregistrată în judeţul Dolj (peste 372.000 de persoane), deoarece pe 

teritoriul acestuia se găseşte unul dintre cele mai mari oraşe ale ţării (Craiova, cu o populaţie de 

peste 260.000 de locuitori). O populaţie urbană apropiată din punct de vedere al numărului de 

locuitori era deţinută de judeţele Olt şi Vâlcea, care înregistrau în jur de 184.000 de persoane în 

mediul urban. Acestea erau urmate de judeţul Gorj (cu 176.887 persoane în mediul urban) şi 

Mehedinţi (137.987 persoane). 

În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei la nivelul judeţelor regiunii, se constată că, în anul 

2012, populaţia urbană a scăzut în toate cele 5 judeţe ale regiunii, aspect ce poate fi explicat 

prin migrarea forţei de muncă. 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

n
u

m
ăr

Dolj

Gorj

Mehedinți

Olt

Vâlcea



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

186 
 

Figura nr. 108 - Evoluţia populaţiei din mediul urban, în regiunea Sud Vest Oltenia, 

pe judeţe (2005-2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Ponderea populaţiei din mediul rural în total populaţie la nivelul regiunii Sud-Vest 
Oltenia, cu identificarea fenomenelor care au influenţat această evoluţie 

La nivel național, ponderea populației rurale a crescut, în general, cu excepția a două 

regiuni de dezvoltare: Sud Vest Oltenia și București – Ilfov. Dacă pentru regiunea București – Ilfov 

fenomenul se explică mai ușor, prin simplul fapt că Bucureștiul polarizează forța de muncă din 

zonele adiacente, din care mare parte ajunge să se și stabilească în zona urbană, cazul regiunii 

Sud Vest Oltenia poate fi privit din mai multe puncte de vedere.  

Așa cum se poate urmări în figura de mai jos, evoluția ponderii populației rurale a regiunii 

nu a fost în mod constant una negativă, înregistrând creșteri în anii 2008 și 2012. De altfel, variația 

este relativ mică, încadrându-se într-o marjă de 0,5%.  

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

n
u

m
ăr

Dolj

Gorj

Mehedinți

Olt

Vâlcea



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

187 
 

Figura nr. 109 - Ponderea populației rurale din totalul populației, pe regiuni (2005 – 2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online 

Așa cum au arătat deja datele statistice analizate, populația României, per total se află în 

scădere. Fenomenul nu este însă caracteristic exclusiv mediului rural, ci afectează în mod 

proporțional și populația orașelor. Efectele însă sunt mai vizibile în comunitățile mici rurale, care, 

așa cum arată și analiza pe grupe de vârste, au rămas populate în special de persoane în vârstă, 

sărace, și care nu își mai pot asigura un venit suficient. În special în cazul regiunii Sud Vest Oltenia, 

care are un număr relativ mare de comune, scăderea populației este o problemă majoră, 

însemnând de fapt că sunt tot mai multe comunități rurale mici, depopulate și prin urmare fără 

mijloace de asigurare a funcționării economice.  

La nivelul județelor regiunii Sud Vest Oltenia, ponderea populației rurale a scăzut în 

perioada analizată, excepței făcând județele Mehedinți (unde ponderea a crescut de la 51,5% la 

51,9%) și Olt, unde ponderea s-a menținut la același nivel.  

Toate județele au o pondere a populației rurale majoritară, cu exccepția județului Dolj, în 

care populația rurală nu a depășit ponderea de 46,6%, înregistrată în anul 2005, și care pe parcurs 

a scăzut cu 0,2 procente. Județul Dolj este cel mai dezvoltat județ din punct de vedere economic, 

din regiune, având cele mai multe municipii, 3, deși are aproape cele mai puține orașe, 4, după 

județul Mehedinți care are doar 3. Craiova este cel mai mare oraș din regiune, care de asemenea 

polarizează o bună parte din forța de muncă calificată din localitățile rurale învecinate.  
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Figura nr. 110 - Ponderea populației rurale din totalul populației, în regiunea Sud 

Vest Oltenia (2005 – 2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

Evoluția populației în perioada analizată 2005 – 2012 cu identificarea fenomenelor 
care au influențat această evoluție 

Conform statisticilor prezentate în cadrul subcapitolului 3.1.a), unele regiuni ale țării au 

înregistrat o ușoară tendință de creștere a proporției populației din mediul rural, comparativ cu 

cel urban. Per total însă, în perioada 2005-2012, populația rurală a fost în scădere, doar trei 

regiuni cunoscând trenduri pozitive: Centru (0,2%), Vest (0,2%) și Nord Est (0%). Regiunea Sud Vest 

Oltenia, rata de evoluție a populației mediului rural a fost cea mai scăzută în intervalul supus 

analizei, trendul fiind, de fapt, regresiv: -0,7%. 
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Tabel nr. 34 - Rata de evoluție a populației mediului rural, pe regiuni, în perioada 

2005 - 2012 

Regiune 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rata 

medie 

Nord Vest -0,8% -0,2% -0,8% 0,1% -0,1% 0,0% 0,1% 0,2% -0,2% 

Centru 0,0% 0,2% 0,1% 0,5% 0,1% 0,3% 0,2% 0,4% 0,2% 

Nord Est 0,2% -0,5% 0,2% 0,1% -0,1% 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 

Sud Est -0,1% -0,2% 0,1% 0,1% -0,2% -0,3% -0,2% -0,2% -0,1% 

Sud 
Muntenia 

-0,8% -0,4% -0,2% -0,2% -0,5% -0,4% -0,4% -0,1% -0,4% 

București 
- Ilfov 

1,2% -20,1% 1,6% 3,0% 2,2% 2,4% 3,4% 3,7% -0,3% 

Sud Vest 
Oltenia 

-1,0% -0,8% -0,6% -0,5% -0,9% -0,9% -0,7% -0,1% -0,7% 

Vest -0,2% 0,1% 0,2% 0,7% -0,1% 0,1% 0,4% 0,6% 0,2% 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

La nivel județean, cea mai mare scădere aparține județului Olt, cu -0,9%, iar cea mai mică 

revine județului Vâlcea, cu -0,5%. Pe durata întregului interval analizat, doar în anul 2012 s-au 

remarcat două valori pozitive ale ratei de evoluție a populației mediului rural, în județele 

Mehedinți (+0,7%) și Dolj (+0,4%). 

Tabel nr. 35 - Rata de evoluție a populației mediului rural, în regiunea Sud Vest 

Oltenia, pe județe, în perioada 2005 - 2012 

Județ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rata 

medie 

Dolj -1,2% -0,8% -0,6% -0,3% -1,1% -0,8% -0,7% 0,4% -0,6% 

Gorj -0,7% -0,5% -0,6% -0,6% -0,8% -0,8% -0,5% -0,5% -0,6% 

Mehedinți -1,2% -1,1% -0,7% -1,0% -1,1% -0,8% -0,9% 0,7% -0,7% 

Olt -1,2% -0,9% -0,6% -0,7% -1,1% -1,3% -1,1% -0,4% -0,9% 

Vâlcea -0,8% -0,5% -0,6% -0,4% -0,6% -0,5% -0,5% -0,4% -0,5% 

TOTAL 
regiune 

-1,0% -0,8% -0,6% -0,5% -0,9% -0,9% -0,7% -0,1% -0,7% 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

Scăderea numărului de persoane este un fenomen care nu caracterizează numai mediul 

rural sau urban, după caz. Datele statistice arată că întreaga populație a României este cuprinsă 
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de această evoluție negativă, motivele care justifică acest fapt fiind complexe și nu întotdeauna 

ușor de anticipat și analizat. 

O primă cauză este reprezentată de fenomenul îmbătrânirii populației, resimțit acut în 

special în mediul rural, unde majoritatea familiilor au în componență persoane vârstnice sau sunt 

compuse exclusiv din acestea, membrii tineri ai familiei migrând de cele mai multe ori spre mediul 

urban din țară sau străinătate, unde oportunitățile de dezvoltare le asigură un nivel de trai mai 

ridicat. 

De asemenea, sporul natural negativ asigură premisele unei reduceri a populației, 

indiferent de mediul de proveniență. Pe fondul accentuării fenomenului de îmbătrânire prezentat 

anterior, numărul nașterilor continuă să scadă chiar și în mediul rural, unde, altădată, familiile 

tradiționale erau numeroase. În parte, această evoluție a fost și este influențată de aspecte 

financiare, culturale, religioase și educaționale. Veniturile provenite de cele mai multe ori din 

agricultura de subzistență sunt foarte mici, iar populația nu își permite plata unor servicii medicale 

complexe generate de nașteri. Pe de altă parte, valorile tradiționale legate de familie și-au redus 

din semnificație chiar și în mediul patriarhal al satului românesc, tinerii fiind atrași mai mult de 

perspectivele unei cariere și de viața la oraș, afectând astfel vârsta la care se întemeiază o familie 

și numărul de copii. 

Cu toate că redresarea economică din ultimii ani continuă să se întărească, efectele crizei 

financiare încă se resimt în multe domenii. Chiar și numărul populației din mediul rural continuă 

să fie influențat de acest fenomen, deși cu un impact mai redus pe fondul unor perspective de 

dezvoltare durabilă și tehnologizare în sectorul agricol. Înainte și după debutul crizei economice 

mondiale, numeroase persoane din mediul rural au migrat către urban dar mai ales către țările 

dezvoltate ale Europei de Vest pentru a obține un câștig salarial mai mare, fapt ce a influențat 

negativ numărul celor rămași în localitățile de reședință. Cu toate acestea, a existat și fenomenul 

invers, deși mai puțin evident, prin care persoane domiciliate în orașe s-au îndreptat către mediul 

rural pentru a reduce costurile traiului de zi cu zi. 

Rata medie de creştere a populaţiei în intervalul analizat 

Având în vedere că populația rurală se află în scădere, rata medie de creștere a populației 

rurale este de asemenea una negativă. Cele mai mari rate medii negative s-au înregistrat în 

regiunile Sud Vest Oltenia (-0,7%) și Sud Muntenia (-0,4%). Având în vedere că cele două regiuni 

se învecinează și au în general multe caracteristici în comun, se poate concluziona că zona de sud 

a țării, în general, este predispusă fenomenului de reducere a populației rurale. Ambele regiuni 

au un foarte mare potențial agricol dar care rămâne nevalorificat în condițiile în care populația 

are un nivel de trai scăzut, fiind practic constrânsă să practice doar o agricultură de subzistență. 
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În consecință, vastele zone de câmpie, propice exploatării agricole productive, sunt mai degrabă 

un obstacol în calea dezvoltării anumitor localități, lipsite de oportunități de diversificare a 

activităților economice.  

Din acest punct de vedere, faptul că regiunea Sud Vest Oltenia are cea mai mare rată 

medie negativă de creștere a populației poate sugera de fapt și efectul pe care schimbările 

climatice și deșertificarea îl au asupra comunităților rurale: lucrarea pământurilor devine din ce 

în ce mai costisitoare, astfel că nu mai poate fi justificat traiul în mediul rural.  

Figura nr. 111 - Rata medie de creștere a populației din mediul rural, la nivel de 

regiuni (2005 – 2012) 

 
Sursa: prelucrarea datelor INS TEMPO, 2013 
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Figura nr. 112 - Rata medie de creștere a populației din mediul rural, la nivelul 

județelor regiunii Sud Vest Oltenia (2005 – 2012) 

 
Sursa: Prelucrarea datelor INS TEMPO, 2013 

Densitatea populaţiei din mediul rural cu identificarea cauzelor care influenţează 
densitatea populaţiei - reprezentare pe hartă GIS 

La nivelul anului 2011, densitatea populației rurale a regiunii Sud Vest Oltenia era sub 

media înregistrată la nivel național (76 locuitori/kmp față de 79 locuitori/kmp). O densitate mai 

mică s-a înregistrat numai în regiunea Centru, respectiv 74 locuitori/kmp. Interesant de remarcat, 

în comparație, este însă densitatea populației rurale din regiunea Sud Muntenia, printre cele mai 

ridicate din țară: 94 locuitori/kmp, deși cele două regiuni sunt foarte asemănătoare în ceea ce 

privește caracteristicile pedoclimatice și potențialul agricol existent. Explicația posibilă ar putea 

fi existența regiunii București – Ilfov în mijlocul regiunii Sud Muntenia (de altfel, regiunea București 

– Ilfov are cea mai mare densitate a populației rurale, fără însă să fie un producător agricol 

semnificativ) dar mai ales dezvoltarea mai redusă a agriculturii în regiunea Sud Vest Oltenia.  
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Figura nr. 113 - Densitatea populației din mediul rural, la nivel de regiuni (2005 – 

2011) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

Densitatea populației din mediul rural este o variabilă care depinde foarte mult de 

distribuția și de profilul economic al zonelor urbane din apropiere. Economia zonelor rurale este 

dependentă de piețele de desfacere din orașe, astfel că, așa cum se poate observa din figura de 

mai jos, comunele din regiunea Sud Vest Oltenia cu o densitate mare a populației sunt comune 

care au acces direct la principalele rute de transport. Dacă zonele rurale agricole funcționează ca 

producători de alimente pentru consumul populației urbane, transportul eficient este cel mai 

important factor, alături de potențialul efectiv agricol al zonei.  

Alte localități rurale cu o densitate mare a populației sunt acele localități dezvoltate în 

vecinătatea orașelor sau care aparțin efectiv de anumite municipii. Astfel, în jurul orașelor 

importante (Craiova, Drobeta Turnu-Severin, Vâlcea etc.), s-au dezvoltat comune cu o densitate 

foarte mare a populației, constituită în principal din persoane care lucrează în orașul respectiv 

sau în cadrul companiilor care și-au deschis sedii în afara sau la marginea orașului.  

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, densitatea populației rurale se află în scădere în toate 

județele. Cea mai mare densitate însă, a populației din mediul rural, a fost în mod surprinzător 

înregistrată în județul Dolj, 94,1 locuitori/kmp în anul 2011. Cea mai mică densitate s-a înregistrat 

în județul Mehedinți, 58,5 locuitori/kmp. Deși datele nu acoperă anul 2012, analizele anterioare 

arată că Mehedinți este singurul județ în care populația rurală a înregistrat o creștere, alături de 

județul Dolj. Din restul județelor, doar Olt mai prezintă o densitate a populației peste media de 

la nivvel regional. Se observă că densitățile cele mai mici sunt înregistrate pentru județele cu 

profil montan, unde densitatea localităților rurale în sine este mai scăzută (Vâlcea, Gorj). 
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Figura nr. 114 - Densitatea populației din mediul rural, la nivelul regiunii Sud Vest 

Oltenia (2005 – 2011) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

Figura nr. 115 - Harta densităţii populaţiei rurale din regiunea Sud-Vest Oltenia, RPL 

2011 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, 2012 
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Figura nr. 116 - Harta densităţii populaţiei rurale din regiunea Sud-Vest Oltenia,  RPL 

2011 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, 2012 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe 

Așa cum reiese din analiza populației mediului rural, aceasta se află în continuă scădere. 

Este de așteptat ca fenomenul de mișcarea a populației șă afecteze în mod diferit grupele de 

vârstă, mai ales dacă se ia în considerare că principalul motiv pentru care populația rurală 

migrează este constituit de lipsa oportunităților de pe piața forței de muncă. Urmărind structura 

populației regiunii Sud Vest Oltenia, în anul 2012, pe grupe de vârstă, este evident faptul că 

tinerele generații numără din ce în ce mai puține persoane, atât de sex feminin, cât și masculin. 

Numărul nou născuților vii a scăzut în mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia în perioada 2005 

– 2012 de la 10.331 la 8.952 (județele cele mai afectate fiind Mehedinți, Olt și Gorj, unde numărul 

s-a redus cu procente între 19% și 24%) este, însă interesant de remarcat este diferența bruscă a 

grupei de vârstă 45-49 de ani, care în loc să continue trendul ascendent din punct de vedere 

numeric, de la generațiile tinere către cele mature, scade brusc, indicând de fapt că acest 

segment al populației este cel mai predispus către mobilitate. Numărul persoanelor cuprinse în 
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grupele de vârstă 50-64 crește din nou, până când după 65 de ani începe să scadă, atât pentru 

femei cât și pentru bărbați.  

În urma analizării datelor, se observă că în regiunea Sud Vest Oltenia, în ceea ce privește 

majoritatea grupelor de vârstă, bărbații sunt mai numeroși decât femeile. Cea mai evidentă 

diferență în acest sens, pentru anul 2012, s-a identificat pentru grupa de vârstă 45-49 ani, unde 

doar 44,2% din populație este reprezentată de persoane de sex feminin. Pentru grupa de vârstă 

50-54 ponderea populației feminine crește, ca după vârsta de 55 de ani să o depășească pe cea a 

bărbaților. Este evident, din analiza datelor expuse în figura de mai jos, că speranța de viață a 

bărbaților din mediul rural este mult mai mică decât cea a femeilor. 

Figura nr. 117 - Structura populației rurale pe grupe de vârstă și sexe, în regiunea 

Sud Vest Oltenia 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

Raportul de dependență demografică 

Tabel nr. 36 - Raportul de dependență demografică în mediul rural, pe județe ale 

regiunii Sud Vest Oltenia (2005 – 2011) 

Județ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dolj 90 89 88 88 86 81 76 75 

Gorj 73 71 70 70 69 66 62 61 

Mehedinți 87 86 84 84 83 79 74 73 

Olt 82 82 81 81 80 76 71 70 

Vâlcea 81 79 79 79 78 74 70 70 

TOTAL regiune 83 82 81 81 80 75 71 70 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor INS 2013 
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Figura nr.  118 - Evoluția raportului de dependență demografică în mediul rural, pe 

județe ale regiunii Sud Vest Oltenia (2005 – 2011) 

 
Sursa: calcule proprii pe baza datelor INS 2013 

Raportul de dependență demografică a fost calculat prin raportarea persoanelor vârstnice 

(de și peste 65 de ani) și a celor tinere (sub 15 ani) la 100 de persoane în vârstă de muncă (15 – 64 

de ani).  

Dacă la începutul anului 2005 raportul de dependență demografică era de 85 de persoane 

la 100 persoane în vârstă de muncă, raportul a scăzut până în anul 2012 la 70 de persoane. Situația 

se reflectă la nivelul tuturor județelor regiunii, cea mai semnificativă schimbare fiind înregistrată 

la nivelul județului Dolj, unde raportul a scăzut cu 15 persoane. În județul Mehedinți a scăzut cu 

14, în județele Gorj și Olt cu 12, iar în județul Vâlcea a scăzut cel mai puțin, cu 11 persoane.  

Raportul de dependență demografică este relevant în condiția în care el reprezintă „povara 

economică” a persoanelor apte de muncă, în raport cu persoanele dependente, excluse de pe 

piața forței demuncă, indiferent că este vorba de persoane pensionate sau de copii aflați 

întreținuți de părinți.  

Deși scăderea raportului de dependență demografică reprezintă o evoluție pozitivă din 

punct de vedere social și economic, corelată cu situația demografică de la nivelul regiunii indică 

o problemă majoră: numărul persoanelor dependente economic s-a redus datorită scăderii 

continue a populației tinere. În condițiile în care evoluția aceasta demografică va persista în anii 

următori, este posibil ca populația vârstnică să ajungă să reprezinte cea mai mare pondere a 

populației stabile din zonele rurale. 
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Raportul de dependenţă demografică a vârstnicilor 

Dependența demografică în mediul rural este în strânsă legătură cu depopularea zonelor 

rurale și cu fenomenul de îmbătrânire a populației. Populația din satele regiunii este în continuă 

scădere, datorită, în primul rând, migrației tinerilor către zonele urbane mai dezvoltate sau chiar 

emigrării. Cea mai mare parte a locuitorilor a rămas constituită din persoane vârstnice, pensionari 

sau persoane dezavantajate al căror singur venit este cel provenit din agricultură.  

Vârstnicii sunt cea mai defavorizată categorie din mediul rural tocmai pentru că, din punct 

de vedere statistic, au cea mai redusă rată de ocupare și, în același timp, cele mai puține 

oportunități de activitate pe piața muncii. Gradul ridicat de dependență demografică în rândul 

persoanelor vârstnice reflectă capacitatea foarte redusă a economiei rurale de a înregistra evoluții 

pozitive semnificative în perioada imediat următoare. În mediul rural s-au desfășurat prea puține 

proiecte de reintegrare a categoriei persoanelor vârstnice, deși aceasta reprezintă o oportunitate 

pentru noua perioadă de programare.  

La nivel de regiuni, raportul de dependență demografică a vârstnicilor a înregistrat valori 

ridicate în special în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia, care au înregistrat un raport de 

24%. Cel mai redus raport de dependență s-a înregistrat la nivelul regiunilor Nord Vest, Centru și 

Vest, care însă au înregistrat ușoare creșteri, de 1%, în perioada analizată 2005 – 2012, fără a 

depăși însă un raport de 21%. Regiunea București – Ilfov a înregistrat o evoluție negativă a acestgui 

raport până la nivelul anului 2011, când efectele crizei economice pe termen lung s-au resimțit 

mai acut, manifestându-se prin reducerea numărului de locuri de muncă și, implicit, a raportului 

persoanelor ocupate. Rapoartele ridicate înregistrate în regiunile Sud Vest Oltenia și Sud Muntenia 

pot fi corelate cu profilul agricol accentuat al celor două regiuni și, din acest punct de vedere, de 

gradul mai ridicat de dependență al populației, în general, față de agricultura de autoproducție, 

deși acest raționament nu se aplică și regiunii Sud Est, aflată în ceeași situație din punct de vedere 

al utilizării teritoriului.  
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Figura nr. 119 - Raportul de dependență demografică a vârstnicilor, pe regiuni de dezvoltare (2005 – 

2013) 

 
Sursa: Prelucrare date statistice, INS TEMPO, 2013 

Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei din mediul rural: rata îmbătrânirii populaţiei 
din mediul rural; cauze şi efecte; recomandări pentru diminuarea efectelor acestui 
fenomen etc. 

Rata de îmbătrânire a populației din mediul rural, exprimată ca număr de persoane de 

peste 65 de ani la 1000 de persoane tinere, nu este influențată doar de mișcarea naturală a 

populației. Faptul că numărul nașterilor este în scădere, la nivel național, este cu siguranță 

principalul factor pentru care există tot mai puține persoane tinere, însă migrația populației este 

de asemenea un fenomen care cuprinde aproape integral populația tânără, în vârstă de muncă, și 

exclude persoanele vârstnice.  

La nivel național, regiunea Sud Vest Oltenia are cea mai mare rată de îmbătrânire a 

populației din mediul rural, respectiv 1581 persoane vârstnice la 1000 persoane tinere. Pe locul 

doi se află regiunea Sud Muntenia, fapt însă ușor de anticipat, având în vedere că evoluția 

populației rurale din cele două regiuni a fost, conform analizelor anterioare, similară. Ambele 

regiuni au o populație rurală în scădere, faptul că aceasta este îmbătrânită sugerează de fapt că 

forța de muncă tânără este cea care, în general, preferă să părăsească mediul rural. La polul opus, 

cele mai mici rate de îmbătrânire au fost identificate la nivelul regiunilor Nord Est (892 persoane), 

Centru (917 persoane) și București – Ilfov (960 persoane).  
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Figura nr. 120 - Rata de îmbătrînire a populației din mediul rural, la nivelul regiunilor 

de dezvoltare (2005 – 2012) 

 

Sursa: Prelucrare date statistice, INS TEMPO, 2013 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, cele mai mari rate de îmbătrânire a populației au fost 

înregistrate în județele Olt (1754 persoane) și Vâlcea (1751 persoane). Județele Dolj și Mehedinți 

au rate medii raportat la situația regională (în jur de 1500 persoane), iar județul Gorj are cea mai 

mică rată de îmbătrânire din regiune, 1266 de persoane, fapt îngrijorător având în vedere că la 

nivelul fiecărui județ există mai multe persoane în vârstă decât tinere, în mediul rural, iar 

ponderea în defavoarea populației tinere tinde să crească în fiecare an.  

Deși în ultimii ani au fost luate măsuri de atragere și menținere a tinerilor în mediul rural, 

rezultatele nu au fost cele scontate. Măsurile PNDR privind tinerii fermieri, având cofinanțare 0, 

au fost considerate punctele forte ale perioadei trecute de programare, așa cum a reieșit și din 

rezultatele cercetării de teren. Faptul că populația tânără a continuat să scadă poate sugera faptul 

că atragerea de fonduri europene este în continuare un proces dificil pentru persoanele care nu 

dețin experiență sau informații în acest sens, iar veniturile provenite din agricultură rămân în 

continuare la un nivel scăzut atâta timp cât nu există o infrastructură eficientă la nivel de județ 

sau regiune (rețea de drumuri, mijloace de transport, depozite pentru produsele agricole etc.). 
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Figura nr. 121 - Rata de îmbătrînire a populației din mediul rural, la nivelul regiunii 

Sud Vest Oltenia (2005 – 2012) 

 
Sursa: Prelucrare date statistice, INS TEMPO, 2013 

Evoluţia principalilor indicatori ai mişcării naturale 

La nivel național, numărul născuților vii din mediul rural a înregistrat per total un trend 

descendent în perioada 2005 – 2012, cu perioade de relativă creștere în anii 2009 și 2012. La nivelul 

anului 2012, regiunea Sud Vest Oltenia are, după regiunea Vest, cel mai mic număr de nou născuți 

vii în mediul rural, respectiv 8952 persoane. Chiar dacă de obicei scăderea numărului de nașteri 

indică dezvoltarea unei localități, de obicei acest principiu se aplică zonelor urbane. Este evident 

că în mediul rural, fenomenul este corelat în primul rând cu depopularea zonelor rurale, în 

condițiile în care populația tânără migrează către zonele urbane sau în alte țări, reducându-se 

astfel nu numărul nașterilor în sine, ci numărul nașterilor din mediul rural. Un număr ridicat de 

nou născuți vii în mediul rural s-a înregistrat în regiunile Nord Est (22303 persoane) și Sud Muntenia 

(16583 persoane). Încă o dată, prin comparație cu regiunea Sud Muntenia, regiunea Sud Vest 

Oltenia pare să aibă o problemă gravă în ceea ce privește depopularea și îmbătrânirea populației 

zonelor rurale. 
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Figura nr. 122 - Născuți vii în mediul rural, la nivelul regiunilor de dezvoltare (2005 – 

2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

Având în vedere că per total, la nivel de regiune, numărul nou născuților vii este în scădere, 

situația se reflectă la nivelul județelor componente. Astfel, județele Gorj, Olt și Vâlcea au 

înregistrat în perioada analizată trenduri clar descendente, ajungând ca în anul 2012 să 

înregistreze un număr de nou născuți cu aproape un sfert mai mic decât în 2005, situația se 

prezintă diferit pentru județele Dolj și Mehedinți, unde, deși au existat perioade cu evoluții 

negative, s-a înregistrat, per total, o creștere. Județul Dolj are mai multe zone rurale bine 

dezvoltate, în special în localitățile din apropierea orașelor, având și un grad ridicat de 

accesibilitate, având în vedere structura drumurilor naționale și județene. Deși este un județ cu 

o populație majoritar urbană, populația rurală are un grad mai ridicat de stabilitate tocmai pentru 

că și zonele rurale sunt, relativ, mai dezvoltate sau polarizate de zonele urbane. Județul Mehedinți 

însă, cu o populație majoritar rurală, are o densitate foarte mică a populației rurale, și cu toate 

acestea e înregistrat o evoluție pozitivă.  
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Figura nr. 123 - Născuți vii în mediul rural, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia (2005 

– 2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

Numărul persoanelor decedate trebuie corelat cu evoluția speranței de viață și gradul de 

îmbătrânire a populației. Așa cum a fost arătat, populația rurală este în general una îmbătrânită 

și astfel este de așteptat ca ponderea persoanelor decedate să crească exponențial în următoarea 

perioadă. Cu toate acestea, nu toate regiunile au înregistrat creșteri pentru acest indicator, ceea 

ce sugerează că a crescut, sau este în creștere, și speranța de viață. Astfel, regiunile care au 

înregistrat creșteri ale numărului de persoane decedate din mediul rural sunt doar Nord Est, unde 

numărul persoanelor decedate a crescut cu 2%, și Sud Est, unde numărul persoanelor decedate a 

crescut cu 3,3% din 2005 până în 2012. În regiunea Sud Vest Oltenia, numărul persoanelor decedate 

s-a redus în perioada analizată cu un procent ridicat de 12,3%. 
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Figura nr. 124 - Număr persoane decedate, la nivelul regiunilor de dezvoltare (2005 – 

2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

În regiunea Sud Vest Oltenia, toate județele au înregistrat scăderi al numărului de persoane 

decedate. Fenomenul indică, relativ, creșterea nivelului de trai astfel încât a crescut și speranța 

de viață. Din punct de vedere economic însă, fenomenul are efecte negative, fiind corelat cu 

procesul de îmbătrânire a populației, care rezultă într-un număr ridicat de persoane vărstnice, în 

cele mai multe cazuri sărace și în risc de a deveni incapabile să își asigure producția proprie sau 

venituri stabile. În aceste cazuri, persoanele vârstnice pot fi deservite de sistemul social, pe care 

însă va fi pus o presiune considerabilă în cazul în care va crește numărul de beneficiari.  

Figura nr. 125 - Număr persoane decedate, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia (2005 

– 2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 
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Sporul natural al populației din mediul rural a fost calculat folosindu-se diferența dintre 

numărul nou născuților vii și numărul persoanelor decedate. 

La nivel național, sporul natural a fost negativ, pentru toate regiunile componente și pe 

toată perioada de timp analizată. Cel mai mare spor natural negativ a fost identificat în regiunea 

Sud Muntenia (13.308 persoane), iar cel mai redus în regiunea Centru (1.319 persoane), fără a lua 

în considerare regiunea București – Ilfov. Din acest punct de vedere, regiunea Sud Vest Oltenia are 

un spor natural negativ ridicat, de 9.884 persoane. Evoluția pare însă una pozitivă, lucru 

surprinzător dacă se ia în considerare faptul că numărul născuților vii este în scădere. Evoluția 

indică, din nou, un număr tot mai redus de persoane decedate. 

Figura nr. 126 - Spor natural al populației din mediul rural, la nivel de regiuni (2005 

– 2012) (născuți vii – decedați) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, sporul natural din mediul rural a fost înregistrat ca 

fiind negativ în toate județele componente, evoluție normală luând în considerare fenomenul 

accentuat de îmbătrânire a populației. Cele mai mari sporuri naturale negative s-au înregistrat în 

județele Dolj și Olt. 
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 Figura nr. 127 - Spor natural al populației din mediul rural, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia (2005 – 

2012) (născuți vii – decedați) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

 

Evoluția principalilor indicatori ai mișcării migratorii 

Mișcarea migratorie a populației reprezintă un indicator relevant pentru conturarea unei 

imagini de ansamblu asupra gradului de atractivitate, din mai multe puncte de vedere, a unei 

localități sau zone, fie că vorbim de mediul rural sau urban.  

Soldul migrației persoanelor se calculează ca diferență între stabilirile cu domiciliul 

(inclusiv migrația externă) și plecările cu domiciliul (inclusiv migrația externă). 

Analiza acestui indicator este redată sugestiv în harta GIS de mai jos, unde se pot observa 

concentrările cu cele mai multe plecări sau stabiliri. Astfel, zonele urbane ale regiunii prezintă 

un sold migratoriu negativ, situație datorată faptului că populația preferă avantajele oferite de 

stabilirea domiciliului în zonele rurale învecinate (costuri generale mai mici, cadrul natural, 

posibilitatea practicării agriculturii, etc.). Totuși, deloc de neglijat sunt și stabilirile în alte orașe 

mai mari, aceste deplasări fiind urmarea dorinței pentru un loc de muncă mai bine plătit și un 

nivel de trai mai bun. 

În ceea ce privește soldul pozitiv al mișcării migratorii, dispunerea spațială a celor mai 

multe stabiliri cu domiciliul se pot observa în special în zonele rurale aflate în apropierea centrelor 

urbane.  
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Figura nr.  128 - Soldul migrației persoanelor de cetățenie română la nivleul regiunii de 

dezvoltare Sud Vest Oltenia 

 

Sursa: Prelucrări de date, INS 2013 

 

Valorile pozitive sau negative ale acestui indicator se află în strânsă legătură, fapt susținut 

și de structura fluxurilor migrației interne urbane și rurale, care arată că, la nivel național, 

deplasările pe direcția urban – rural au înregistrat, în general, cea mai mare rată la 1.000 de 

locuitori în comparație cu celelalte tipuri de fluxuri. 

 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

208 
 

Figura nr.  129 - Structura fluxurilor migrației interne urbane și rurale, determinate de 

schimbarea domiciliului, la nivel național, în perioada 2005 – 2012, rata la 1.000 locuitori 

 

Sursa: Prelucrări de date, INS 2013 

Evoluția soldului schimbărilor de domiciliu, pe regiuni, relevă un nivel relativ scăzut de 

atractivitate al mediului rural din regiunea Sud Vest Oltenia, aceasta ocupând în anul 2012 

antepenultimul loc din acest punct de vedere, doar regiunile Sud Est și Centru înregistrând valori 

mai mici. De altfel, în regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada vizată, a fost întâlnită singura valoare 

negativă a indicatorului analizat la nivel regional, și anume în anul 2006, când soldul schimbărilor 

de domiciliu în mediul rural a fost de -127 persoane. 

Soldul schimbărilor de domiciliu în mediul rural, calculat ca diferență între sosiri cu 

domiciliul și plecări cu domiciliul, a înregistrat în perioada 2005 – 2012 următoarele valori la nivelul 
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Figura nr.  130 - Soldul schimbărilor de domiciliu în mediul rural, pe regiuni de 

dezvoltare, în perioada 2005 - 2012 

 

Sursa: Prelucrări de date, INS 2013 

 

 Analizând mai în profunzime evoluția soldului schimbărilor de domiciliu în mediul 

rural, pe județe, rezultă că în anul 2012 cele mai ridicate diferențe între stabiliri și plecări au fost 

înregistrate în județele Dolj (2.160 persoane), Olt (1.114 persoane) și Mehedinți (1.079 persoane). 

La polul opus se situează județele Vâlcea (7 persoane) și Gorj (402 persoane). Se remarcă faptul 

că în județele Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea au existat, în perioada analizată, ani cu un sold al 

schimbărilor de domiciliu negativ. 

 Evoluția soldului schimbărilor de domiciliu la nivelul mediului rural din cele 5 județe 

ale regiunii Sud Vest Oltenia este prezentată în cele ce urmează, pentru intervalul de analiză 2005 

- 2012: 
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Figura nr.  131 - Soldul schimbărilor de domiciliu în mediul rural, pe regiuni de dezvoltare 

și județe, în perioada 2005 - 2012 

 

Sursa: Prelucrări de date, INS 2013 
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- dezvoltarea sectorului non-agricol pentru crearea de locuri de muncă și reducerea 

populației predispusă la navetism sau schimbarea definitivă a domiciliului; 

- crearea unor facilități de recreere: baze sportive, parcuri, etc. 
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Migraţia zilnică, respectiv identificarea bazinelor de colectare a forţei de muncă 
navetiste - reprezentarea acestor zone pe hărţi GIS 

Migrația zilnică, sau navetismul, reprezintă un fenomen care caracterizează în mod 

constant mișcarea populației atât pe direcția rural – urban, cât și urban – rural, 

frecvența/sezonalitatea și scopul deplasărilor fiind influențate de numeroși factori: sociali, 

culturali, financiari, economici, politici, etc. 

Intensitatea cea mai mare a fenomenului de migrație zilnică este întâlnită dinspre mediul 

rural spre mediul urban, iar motivul principal este reprezentat de deplasările în scop de serviciu, 

cunoscut fiind faptul că orașele reprezintă un punct de polarizare pentru forța de muncă din 

localitățile limitrofe. În mediul rural, principala ocupație a populației rămâne agricultura. În 

aceste condiții, persoanele domiciliate în comune și sate, calificate în alte domenii au posibilități 

foarte limitate de a profesa în localitatea de reședință, fapt care generează orientarea acestora 

către centrele urbane, foarte bine dezvoltate pe celelalte sectoare de activitate: secundar, terțiar 

și cuaternar. 

O altă categorie foarte numeroasă de navetiști ai mediului rural este constituită din elevii 

de liceu și studenții înmatriculați la unitățile de învățământ din orașele regiunii, cei mai mulți 

îndreptându-se către municipiile reședință de județ și, în special, către Municipiul Craiova, unde 

nivelul de trai și condițiile de educație sunt mai ridicate, iar perspectivele de carieră sunt mai 

favorabile. 

Dezvoltarea continuă a centrelor urbane a determinat amplificarea fenomenului de 

migrație zilnică. Îmbunătățirea și lărgirea ariei infrastructurii rutiere a atras după sine și 

dezvoltarea firmelor prestatoare de servicii de transport local între zonele urbane, suburbane și 

rurale, care oferă deplasări la intervale orare avantajoase navetiștilor, corelate cu fluxurile forței 

de muncă, studenților, elevilor, etc., avantajate fiind localitățile aflate în vecinătatea drumurilor 

europene, naționale și județene. Astfel, cele mai importante rute de deplasare a navetiștilor din 

regiunea Sud-Vest Oltenia includ: drumurile europene E70 și E79 și drumurile naționale DN 67, DN 

64, DN 55, DN 56A. 

Pe lângă mijloacele rutiere, dispunerea rutelor de cale ferată contribuie la atragerea și 

polarizarea migrației zilnice din localitățile rurale cu acces la gări către principalele noduri 

feroviare ale regiunii: Craiova, Râmnicu Vâlcea, Drobeta Turnu Severin, Târgu Jiu, Slatina. 

În ultimii ani, mediul rural a devenit o destinație foarte atractivă pentru locuitorii marilor 

orașe, avantajele care înclină balanța în favoarea acestuia fiind numeroase: preponderența 

mediului natural, posibilitatea cultivării legumelor și creșterii animalelor pentru consumul propriu 

și diminuarea cheltuielilor cu achiziționarea produselor vegetale și animaliere, taxe și impozite 

mai mici, dezvoltarea infrastructurilor edilitare şi modernizarea căilor de comunicaţie, etc. 
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Totodată, în aceeași direcție se conturează și neajunsurile mediului urban: suprapopularea, lipsa 

terenurilor şi a fondurilor pentru construcţia de locuinţe, costuri mai ridicate de trai, etc. Însă, 

aceste elemente caracterizează în principal migrația permanentă din urban în rural. Influența 

asupra navetismului se exercită, în acest caz, prin deplasările zilnice ale persoanelor care și-au 

mutat domiciliul în mediul rural dar au păstrat locul de muncă în orașul de proveniență. 

Un aspect particular pentru procesul de migrație zilnică îl reprezintă existența polilor 

industriali, atât la nivel local, județean, cât și regional. Aceștia, prin intermediul numeroaselor 

fabrici și situri industriale, oferă locuri de muncă inclusiv pentru persoanele mai puțin calificate, 

polarizând, în principal, forța de muncă din mediul rural. Cel mai important centru industrial este 

Craiova, urmată de celelalte reședințe de județ, iar cea mai importantă ramură industrială în 

regiunea Sud-Vest Oltenia este cea energetică. Astfel, numeroși navetiști, atât din mediul urban 

cât și din cel rural, se îndreaptă zilnic către localitățile unde sunt localizate întreprinderile care 

activează în diversele sectoare industriale. Câteva exemple în acest sens sunt54: 

 industria energetică: teromocentrale: Turceni, Rovinari, Ișalnița (toate cu puteri instalate 

de peste 1000MW), Craiova II, Govora-Râmnicu Vâlcea; hidrocentrale: Porțile de fier I, 

Porțile de fier II, Lotru-Ciunget, sistemul hidroenergetic de pe Olt. 

 industria metalurgică: ALRO Slatina, TMK-ARTROM Slatina. 

 industria constructoare de mașini: automobile - Ford Craiova, componente de automobile- 

Craiova, fabrica de roți auto Drăgășani, avioane - fabrica de la Craiova, mijloace de 

transport feroviar - Electroputere Craiova, Softrans Craiova, ROMVAG Caracal, fabrica de 

osii și boghiuri de la Balș, șantiere navale - Drobeta Turnu Severin, Orșova, fabrici de 

utilaj agricol- Craiova, Balș, fabrici de armament- Sadu-Bumbești Jiu (Gorj), Filiași, 

Drăgășani. 

 industria chimică: OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, Uzinele Sodice Govora, DOLJCHIM Craiova, 

Pirelli Slatina, fabrica de apa grea de la Halânga (Mehedinți). 

 industria materialelor de construcții: Bârsești (Gorj), Ișalnița-Craiova. 

 industia lemnului: Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin (aici se produce și 

celuloză și hârtie), Brezoi, Băbeni. 

 industria textilă: Slatina, Scornicești, Motru, Caracal, Tismana. 

 industria alimentară: morărit și panificație la Râmnicu Vâlcea (Velpitar, Boromir), Slatina, 

Craiova, Caracal etc.; fabrici de ulei: Podari-Craiova, de zahăr: Podari-Craiova, Corabia, 

de conserve din legume și fructe: Caracal, Râmnicu Vâlcea, de preparate din carne: 

                                            
54 http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud-Vest 
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Caracal (fabrica de pate Hame), Râmnicu Vâlcea, Potcoava-Olt etc., de bere: Craiova, 

Râmnicu Vâlcea, de vinuri: Segarcea, Strehaia, Drăgășani. 

Cu toate acestea, intensitatea fenomenului de migrație zilnică în scop de serviciu rămâne 

strâns legată de gradul de dezvoltare al companiilor care atrag forță de muncă din alte localități. 

Declinul economic manifestat în ultimii ani s-a resimțit puternic atât asupra IMM-urilor, cât și 

asupra marilor întreprinderi, multe dintre acestea restrângându-și activitatea și efectuând 

restructurări. Câteva exemple în acest sens sunt: Combinatul chimic DOLJCHIM, Electroputere 

Craiova, OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, etc. 

Deși deține o pondere mai mică, migrația zilnică în cadrul mediului rural este întâlnită, în 

principal, în cazul persoanelor angajate ca zilieri în sectorul agriculturii. Acest tip de navetism 

este sezonier și concide cu perioadele agricole. 

Deși populația rurală se află în declin, există o creștere relativă a numărului de persoane 

care își stabilesc domiciliul în mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia. Fenomenul nu este unul 

de foarte mare amploare, în regiune înregistrându-se în anul 2012 25.145 de astfel de persoane, 

față de 16.656 persoane în anul 2005, iar numărul persoanelor venite nu poate influența 

semnificativ structura efectivă a populației. Cele mai multe stabiliri de domiciliu s-au înregistrat 

în județul Dolj (7.451 de persoane), fenomen explicabil prin faptul că județul este cel mai 

dezvoltat din regiune, iar comunele de pe teritoriul său sunt în general comune cu accesibilitate 

bună, care nu prezintă puncte slabe majore, fără a considera situația economică efectivă. 

Figura nr. 132 - Stabiliri de domiciliu în mediul rural, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia (2005 – 2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 
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Conform Figurii nr. 134, principalele centre de polarizare a migrației zilnice, care coincid 

cu bazinele de concentrare a forței de muncă navetiste, pot fi împărțite în următoarele categorii55: 

1. centru urban cu influență regională – municipiul Craiova, ca puternic centru universitar 

cu influență în întreaga regiune;  

2. centre urbane cu funcție interjudețeană – municipiile Râmnicu Vâlcea, Drobeta Turnu 

Severin, Târgu Jiu și Slatina, cu influențe atât în județele proprii, cât și în afara lor; 

3. orașe cu influență interjudețeană redusă – orașe cu aflux de forță de muncă la nivel 

interjudețean redus – Filiași, Calafat, Motru; 

4. municipii și orașe cu influență zonală – orașe cu aflux de forță de muncă la nivel zonal – 

Caracal, Orșova, Ocnele Mari, Călimănești, Băile Olănești; 

5. orașe cu influență locală I – centre locale de utilizare a forței de muncă de nivel I – Băilești, 

Corabia, Balș, Drăgășani; 

6. orașe cu influență locală II – centre locale de utilizare a forței de muncă de nivel II – Baia 

de Aramă, Strehaia, Turceni, Bumbești-Jiu, Târgu-Cărbunești, Țicleni, Rovinari; 

7. orașe cu influență locală III – centre locale de utilizare a forței de muncă de nivel III – 

centre locale de utilizare a forței de muncă în agricultură de nivel I – Vânju Mare, 

Drăgănești Olt, Piatra Olt, Segarcea, Horezu; 

8. localități agricole cu arii de influență în consolidare – centre locale de utilizare a forței 

de muncă în agricultură de nivel I – Bălcești, Băbeni; 

9. comune – centre de polarizare. 

 

                                            
55 Sursa: Facultatea de Geografie din Craiova 
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Figura nr. 133 – Centre de polarizare. Identificarea bazinelor de colectare a forței de 

muncă 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, 2012 

În mod surprinzător, plecările cu domiciliul au înregistrat mai puține persoane decât 

stabilirile cu domiciliul, ceea ce concret ar însemna un sold al schimbărilor de domiciliu pozitiv, 

pentru mediul rural al regiunii. Per total, pe regiune, s-au înregistrat în anul 2012 20.383 persoane 

care au plecat cu domiciliul, pe lângă 25.145 care s-au mutat cu domiciliul în mediul rural. 

Județele în care s-au înregistrat cele mai multe plecări cu domiciliul sunt Dolj (5291 persoane) și 

Olt (4.644 persoane), acestea fiind și județele în care, în același timp, s-au înregistrat și cele mai 

multe sosiri cu domiciliul. Astfel indicatorii analizați nu relevă o anumită tendință la nivel de 

județe, ci doar o mai mare mobilitate a populației. 
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Figura nr. 134 - Plecări de domiciliu din mediul rural la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia (2005 – 2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

 

Concluzii 

 

Din datele analizate în cuprinsul acestui subcapitol reiese faptul că, la nivel național, în 

anul 2012, regiunea Sud Vest Oltenia se situa pe poziţia a cincea din punct de vedere al numărului 

de persoane din mediul rural, cu un total de 1.156.185 persoane, în scădere față de perioada 2005-

2011. În regiunea Sud Vest Oltenia, care are un număr relativ mare de comune, scăderea populației 

este o problemă majoră, însemnând că sunt tot mai multe comunități rurale mici, depopulate și 

prin urmare fără mijloace de asigurare a funcționării economice. Toate județele regiunii au o 

pondere a populației rurale majoritară, cu excepția județului Dolj, în care populația rurală nu a 

depășit 46,6%, valoare înregistrată în anul 2005, și care pe parcurs a scăzut cu 0,2 procente 

procentuale. 

Având în vedere că populația rurală se află în scădere, rata medie de creștere a acesteia 

este de asemenea una negativă. Din acest punct de vedere, regiunea Sud Vest Oltenia se clasează 

pe ultima poziție în comparație cu celelalte regiuni ale țării. 

La nivelul anului 2011, densitatea populației rurale a regiunii Sud Vest Oltenia era sub 

media înregistrată la nivel național (76 locuitori/kmp față de 79 locuitori/kmp), aflată în scădere 

în toate județele componente, cu valori mai mari în apropierea zonelor urbane (Craiova, Drobeta 

Turnu-Severin, Vâlcea, etc.). 
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Urmărind structura populației regiunii, în anul 2012, pe grupe de vârstă, este evident faptul 

că tinerele generații numără din ce în ce mai puține persoane, atât de sex feminin, cât și masculin, 

iar per total, numărul bărbaților este mai mare decât cel al femeilor. 

Dacă la începutul anului 2005 raportul de dependență demografică era de 85 de persoane 

la 100 persoane în vârstă de muncă, raportul a scăzut până în anul 2012 la 70 de persoane. La 

nivel de regiuni, raportul de dependență demografică a vârstnicilor a înregistrat valori ridicate în 

Sud Vest Oltenia, cu o valoare de 24%. La nivel național, regiunea Sud Vest Oltenia are cea mai 

mare rată de îmbătrânire a populației din mediul rural, respectiv 1.581 persoane vârstnice la 1.000 

persoane tinere, fapt îngrijorător având în vedere că la nivelul fiecărui județ există mai multe 

persoane în vârstă decât tinere, iar ponderea în defavoarea populației tinere tinde să crească în 

fiecare an. 

La nivelul anului 2012, regiunea Sud Vest Oltenia are, după regiunea Vest, cel mai mic 

număr de nou născuți vii în mediul rural, respectiv 8.952 persoane. Fenomenul este corelat în 

primul rând cu depopularea zonelor rurale, în condițiile în care populația tânără migrează către 

zonele urbane sau în alte țări, reducându-se astfel nu numărul nașterilor în sine, ci numărul 

nașterilor din mediul rural. Numărul persoanelor decedate se află în strânsă corelație cu gradul 

de îmbătrânire a populației și cu evoluția speranței de viața, astfel că ponderea acestui indicator 

pentru mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia este așteptat să crească exponențial în perioada 

următoare. 

Regiunea Sud Vest Oltenia are un spor natural negativ ridicat, de 9.884 persoane. Sporul 

natural din mediul rural a fost înregistrat ca fiind negativ în toate județele componente, evoluție 

normală luând în considerare fenomenul accentuat de îmbătrânire a populației. Cele mai mari 

sporuri naturale negative s-au înregistrat în județele Dolj și Olt. 

Intensitatea cea mai mare a fenomenului de migrație zilnică este întâlnită dinspre mediul 

rural spre mediul urban, iar printre motivele principale ale acestei situații se numără deplasările 

în scop de serviciu sau studii. Astfel, orașele sunt importante furnizoare de locuri de muncă în 

industrie și servicii și oferă un nivel calitativ înalt în ceea ce privește învățământul. 

Per total, pe regiune, s-au înregistrat în anul 2012 20.383 persoane care au plecat cu 

domiciliul, pe lângă 25.145 care s-au mutat cu domiciliul în mediul rural, rezultând un sold al 

schimbărilor de domiciliu pozitiv. 

 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

218 
 

3.2. Caracteristici culturale 

a) Structura etnică a populației din mediul rural (număr și procente) 

În regiunea Sud Vest Oltenia exista, la nivelul anului 2011, un total de 1.117.664 persoane 

care constituiau populația stabilă din mediul rural. Dintre aceștia, un procent de 93,2% era 

reprezentat de români, în condițiile în care pentru 3,3% din totalul populației nu existau date 

disponibile. După regiunea Nord Est, Sud Vest Oltenia este a doua regiune cu cel mai mare procent 

de români stabiliți aici. Chiar dacă procentul este ridicat, din punct de vedere al numărului, în 

Sud Vest Oltenia nu erau stabiliți decât un număr total de 1.042.031 români, număr care o plasează 

abia pe locul 4 la nivel național.  

Având o pondere atât de ridicată a populației de etnie română, persoane de altă etnie au 

fost înregistrate în ponderi nesemnificative, de 0,01% pentru maghiari, ialieni și macedoneni, 

0,03% pentru cehi și 0,08% sârbi. Concret, în regiune erau stabiliți un număr de 871 sârbi, 321 

cehi, 146 maghiari, 113 macedoneni și 56 italieni. 

Singura excepție a fost reprezentată de populația de origine româ de la nivelul regiunii, în 

un număr de 36.663 de persoane, reprezentând o pondere de doar 3,28% din totalul populației 

stabile. Din acest punct de vedere, regiunea s-a clasat pe locul 4 la nivel național, ceea ce indică 

faptul că ponderea populației rome rămâne relativ proporțională cu populația stabilă efectivă a 

regiunilor. 

La nivelul județelor regiunii Sud Vest Oltenia, cei mai mulți romi erau stabiliți în județul 

Dolj (19.106 persoane reprezentând 52% din totalul romilor din regiune). 99% dintre persoanele de 

etnie sârbă și toate persoanele de origine cehă se aflau în județul Mehedinți, în timp ce toți 

macedonenii înregistrați erau stabiliți în județul Gorj. Deși per total în regiune erau stabiliți puțini 

maghiari, distribuția acestora pe județe era relativ echilibrată. 
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Figura nr. 135 - Structura populației de etnie străină, în mediul rural de la nivelul 

regiunii Sud Vest Oltenia (2011) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

Prin calcularea ponderii locuitorilor de origine română, harta de mai jos indică zonele în 

ponderea etnicilor români (care reprezintă majoritatea populației) are o valoare mai mică. 

Astfel, la nivelul anului 2011, partea de sud a regiunii Sud Vest Oltenia era locuită de ponderi 

mai mari de persoane de alte etnii decât cea română.  
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 Figura nr. 136 - Structura etnică a populaţiei stabile rurale, la nivel de judeţe 

 
Sursa: Prelucrare proprie date, RPL 2011 

b) Structura religioasă a populației din mediul rural (număr și procente) 

Populația din mediul rural al României este în cea mai mare parte de religie ortodoxă. În 

regiunea Sud Vest Oltenia, 95,5% din populație erau, în 2011, persoane de religie ortodoxă. Dintre 

toate regiunile de dezvoltare din România, Sud Vest Oltenia are cea mai mare pondere a populației 

ortodoxe, deși din punct de vedere numeric se situa, în anul 2011, pe locul al patrulea.  

Alte religii răspândite în regiune, în anul 2011, au fost religia penticostală (4.435 de 

persoane reprezentând 0,4% din populație), adventistă de ziua a șaptea (2.291 persoane 

reprezentând 0,2% din totalul populației rurale din regiune) și baptistă (1.674 persoane 

reprezentând 0,15% din populația mediului rural din regiune). 

Populația rurală de religie penticostală din regiune era stabilită aproape în mod integral în 

județele Dolj, Gorj și Mehedinți. Peste jumătate din populația de religie adventistă de ziua a 

șaptea era stabilită în județele Dolj și Olt, iar cele mai multe persoane de religie baptistă se aflau 

în județele Gorj și Mehedinți.  
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Figura nr. 137 - Populația din mediul rural al regiunii Sud Vest oltenia, pe principalele 

religii (excluzând religia ortodoxă) (2011) 

 
Sursa: RPL 2011 

 Prin reprezentarea grafică din harta următoare, sunt evidențiate localitățile rurale în care 

există populație de altă religie decât cea ortodoxă. Figura arată faptul că nu există tendințe 

speciale în modul de distribuire, la nivel teritorial, a populației de religii diferite.  
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Figura nr. 138 - Structura religioasă a populaţiei stabile rurale, la nivel de judeţe 

 
Sursa: Prelucrare proprie date, RPL 2011 
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3.3. Nivelul de educaţie, nivelul de instruire, inclusiv formarea profesională continuă a populaţiei 

din mediul rural 

Mediul rural nu poate fi disociat de agricultură și, în consecință, profilul economic va 

rămâne dependent de activitățile economice agricole. Fiind vorba de o economie agricolă, în 

comunitățile rurale trebuie să existe resurse de muncă specializate și calificate, care să poată 

susține activități care să genereze profit și creștere pentru comunitățile respective și să asigure 

sustenabilitatea economică a zonei rurale respective.  

Educația are ca scop formarea resurselor umane viitoare, însă în același timp urmărește să 

integreze indivizii în activitățile comunității în care locuiesc. Din acest punct de vedere, sistemul 

de învățământ din mediul rural trebuie, cu atât mai mult, să fie organizat în funcție de cerințele 

pieței de muncă și, în consecință, să dedice o bună parte a curiculei domeniului agricol, cel puțin 

la un nivel de bază.  

Sistemul de învățământ din mediul rural a fost supus schimbărilor profunde în ultimii ani, 

pe de o parte datorită nevoii de aliniere la standardele europene, impuse prin aderarea României, 

iar pe de altă parte pentru a putea răspunde nevoilor speciale ale populației de aici, confruntându-

se și încercând să depășească dificultățile situației socio-economice a comunităților rurale. Astfel, 

în ultimii ani au fost închise numeroase unități de învățământ necorespunzătoare sau din cauza 

lipsei cadrelor didactice și prezenței tot mai slabe a elevilor la cursuri. Pe de altă parte însă, 

unitățile de învățământ rămase au fost mai bine structurate în ceea ce privește desfășurarea 

cursurilor cu elevi din diferite generații și s-au putut asigura, din fonduri locale sau europene, 

finanțări pentru renovări, utilități sau transport pentru elevii care locuiesc în alte localități.  

a) Populația după nivelul instituției de învățământ absolvite (număr și procente) 

Deși în mediul rural din România nu există unități de învățământ superior, există regiuni 

avantajate în mod evident de proximitatea comunităților rurale față de unități de învământ 

superior. Populația rurală din regiunea Sud Vest Oltenia absolventă de studii superioare, în anul 

2011, era relativ redusă, respectiv aproape jumătate față de regiunile Sud Muntenia sau București 

- Ilfov, chiar dacă, din punct de vedere numeric, se situa înaintea regiunilor Sud Est și Vest.  
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 Figura nr. 139 - Populația stabilă de 10 ani și peste din mediul rural după nivelul de 

învățământ absolvit, la nivel de regiuni (2011) 

 
Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011 

Regiunea Sud Vest Oltenia deținea un număr mediu de absolvenți de școli post-liceale și de 

maiștri. Cea mai mare parte a populației rurale din regiune era absolventă de o formă de 

învățământ secundar. Un număr aproape egal cu o treime din populație era absolvent de 

învățământ primar. Exista un număr relativ ridicat de persoane fără nici o școală absolvită (40.752 

de persoane). Chiar dacă, raportat la celelalte regiuni de dezvoltare, numărul de persoane care 

nu au absolvit nicio structură de învățământ nu era foarte ridicat, acest segment al populației 

reprezintă o categorie dezavantajată și pentru care sunt necesare măsuri speciale. Dintre acestea, 

aproape jumătate erau persoane analfabete. Ca și în situația abandonului școlar, principalele 

cauze ale excluderii populației rurale din sistemul de învățământ țin de nivelul de educație al 

părinților și de condițiile materiale precare ale familiei.  
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 Figura nr. 140 - Populația stabilă de 10 ani și peste din mediul rural după nivelul de 

învățământ absolvit, în regiunea Sud Vest Oltenia, la nivel de județe (2011) 

 
Sursa: Recensământul populației și al locuințelor, 2011 

În fiecare dintre județele regiunii Sud Vest Oltenia există centre universitare sau filiale. 

Cei mai mulți absolvenți de studii superioare din mediul rural se găseau însă în județele Dolj, Gorj 

și Vâlcea, mai puțini în județul Olt și mult mai puțini în județul Mehedinți, unde au fost înregistrate 

în anul 2011 mai puțin de jumătate persoane absolvente comparativ cu județele fruntașe din acest 

punct de vedere. Județul Mehedinți, pe lângă un grad de accesibilitate la educație mai redus decât 

județul Dolj spre exemplu, are și o populație rurală mai redusă numeric, factor care a contribuit 

la evidențierea discrepanțelor relevate.  

Situația de la nivel de județe reflectă situația înregistrată la nivel național, cea mai mare 

parte a populației rurale fiind absolventă de structuri de învățământ secundar. Cele mai multe 

persoane fără o școală absolvită se regăseau la nivelul județului Dolj, deși județul este al doilea 

și din punct de vedere al numărului de absolvenți cu studii superioare. Pe lăngă faptul că mediul 

rural din județul Dolj este cel mai populat din regiune după cel din județul Gorj, la nivel de județ 

există niveluri diferite de accesibilitate a populației, în special între zonele rurale din apropierea 

centrelor urbane și zonele mai izolate. 
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b) Formarea profesională continuă în mediul rural: existența unor programe/cursuri de 
instruire și perfecționare exclusiv pentru populația din mediul rural, pe domenii (cu 
accent pe domeniul agricol); numărul de participanți la astfel de programe/cursuri; 
evidențierea fenomenelor de reconversie/reinserție profesională 

Considerente privind sistemul de formare profesională în România și participarea 
adulţilor la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii 

 

Sistemul de formare profesională continuă este reglementat prin lege. Legislaţia existentă 

permite unei proporţii însemnate a forţei de muncă cu nivel educaţional redus (și nu numai) să 

dobândească calificări, perfecționări și specializări relevante pentru piaţa muncii şi să se integreze 

durabil. De asemenea, legislația permite recunoașterea formală a competențelor dobândite prin 

căi informale și non-formale, în urma unui examen de evaluări de către o comisie autorizată în 

acest sens. Un program de formare profesională trebuie să aibă la bază un standard ocupaţional 

și este furnizat de un furnizor autorizat pentru respectivul program. Raportat la nevoile pieţei 

muncii, numărul de standarde ocupaționale este încă relativ mic, însă omologarea standardelor 

ocupaționale este un proces continuu. Principalele competenţe asociate schimbărilor din 

conţinutul muncii sunt: lucrul cu computerul şi tehnologiile informaţionale, rezolvarea 

problemelor apărute, managementul resurselor şi comunicarea. Se evidenţiază ca şi competenţe 

trans-sectoriale: lucrul cu computerul şi cunoaşterea limbilor străine (în principal limba engleză).  

Analiza datelor statistice arată că, în ceea ce priveşte procesul de învăţare continuă, pe 

tot parcursul vieţii, România se situează mult sub obiectivele stabilite pentru alinierea cu 

standardele europene. Astfel, cel puţin 15 % dintre adulţi ar fi trebuit să participe la programe de 

învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Evoluția ratelor de participare a forței de muncă la sistemul de educație și formare, la 

nivelul României, în baza datelor statistice56 disponibile în perioada 2007-2012 este redată în 

tabelul de mai jos: 

  

                                            
56 Sursa: EUROSTAT 
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Tabel nr. 37- Rate de participarea  la educaţie şi formare profesională 57a 

persoanelor cu vârsta între 25 şi 64 ani, la nivelul UE 27 în perioada 2007 – 2012 

- procente- 

Țara\anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

UE 27 9,3 9,4 9,3 9,1 8,9 9 

România 1,3 1,5 1,5 1,3 1,6 1,4 

Belgia 7,2 6,8 6,8 7,2 7,1 6,6 

Bulgaria 1,3 1,4 1,4 1,2 1,3 1,5 

Cehia 5,7 7,8 6,8 7,5 11,4 10,8 

Danemarca 29 29,9 31,2 32,5 32,3 31,6 

Germania 7,8 7,9 7,8 7,7 7,8 7,9 

Estonia 7 9,8 10,5 10,9 12 12,9 

Irlanda 7,6 7,1 6,3 6,7 6,8 7,1 

Grecia 2,1 2,9 3,3 3 2,4 2,9 

Spania 10,4 10,4 10,4 10,8 10,8 10,7 

Franța 6,1 6 5,7 5 5,5 5,7 

Italia 6,2 6,3 6 6,2 5,7 6,6 

Cipru 8,4 8,5 7,8 7,7 7,5 7,4 

Letonia 7,1 6,8 5,3 5 5,1 7 

Lituania 5,3 4,9 4,5 4 5,7 5,2 

Luxemburg 7 8,5 13,4 13,4 13,6 13,9 

Ungaria 3,6 3,1 2,7 2,8 2,7 2,8 

Malta 6 6,3 6,1 6,2 6,5 7 

Olanda 16,6 17 17 16,6 16,7 16,5 

Austria 12,8 13,2 13,8 13,7 13,4 14,1 

Polonia 5,1 4,7 4,7 5,3 4,5 4,5 

Portugalia 4,4 5,3 6,5 5,8 11,6 10,6 

Slovenia 14,8 13,9 14,6 16,2 15,9 13,8 

Slovacia 3,9 3,3 2,8 2,8 3,9 3,1 

Finlanda 23,4 23,1 22,1 23 23,8 24,5 

Suedia 18,6 22,2 22,2 24,5 24,9 26,7 

Marea Britanie 20 19,9 20,1 19,4 15,8 15,8 

Sursa: EUROSTAT, 2013 

 

                                            
57 Rata de participare reprezintă procentul din numărul total al persoanelor cu vârsta între 25 și 64 ani care au participat 
la programe de  educație și formare profesională. 
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Așa cum poate fi observat în tabelul de mai sus, în perioada 2007‐2012, la nivelul României, 

ratele de participare au înregistrat o creştere de doar 0,3 puncte procentuale, după care, la 

nivelul anului 2012, au înregistrat o scădere de 0,2 puncte. Media ratelor de participare în 

perioada analizată arată că, în România, aproximativ 1,4 % din numărul total de persoane cu vârsta 

între 25 şi 64 ani au participat la programe de educaţie şi formare profesională. 

Comparativ, la nivelul UE 27, media ratelor de participarea, în perioada considerată, este 

9,16 %. Cea mai mare rată de participare se înregistrază în Danemarca, cu o medie de 31%, urmată 

de Finlanda cu o medie de 23,3%. Țara care înregistrează cea mai scăzută participare la programe 

de educație și formare profesională este Bulgaria cu o medie a ratei participare, în perioada 2007-

2012, de aproximativ 1.3% din numărul total de persoane cu vârsta între 25 şi 64 ani, precedată 

de România (1,43%). 

 
Nevoia de formare profesională continuă în mediul rural 

 

Nevoia de formare profesională în mediul rural are la bază situații și condiții specifice - 

cerințe strategice, legislative, probleme, oportunități. Implementarea de programe de formare 

de specialiști în domeniul rural/ agrar și, pe de altă parte, pentru crearea de forță de muncă 

calificată în domenii non-agricole și cultivarea antreprenoriatului în mediul rural are ca scop 

dezvoltarea economică a mediului rural și creșterea bunăstării sociale. 

Formarea de specialiști în domeniul agricol și în activități non agricole în mediul rural este 

o necesitate. Așa cum poate fi observat din datele oferite în tabelul următor, la nivelul regiunii 

SV Olternia, ponderea populației cu vârsta între 15 și 64 ani care locuiește în mediul rural este 

mare, de peste 75%. 
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Tabel nr. 38 - Rata de activitate pe grupe de vârstă, în mediul rural din regiunea Sud-

Vest Oltenia (2005-2012)  

-procente- 

Grupe 

de 

varsta 

Medii de 

rezident

a 

Macroregiu

ni si regiuni 

de 

dezvoltare 

 

Anul 

2005 

Anul 

2006 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

25 - 34 

ani 
Rural 

REGIUNEA 

SUD-VEST 

OLTENIA 79,9 79,3 77,4 77,8 76,4 76,3 78,7 78,5 

35 - 54 

ani 
Rural 

REGIUNEA 

SUD-VEST 

OLTENIA 83 82,6 82,3 82,2 82,8 82,7 82,3 81,9 

25 - 54 

ani 
Rural 

REGIUNEA 

SUD-VEST 

OLTENIA 81,8 81,3 80,5 80,6 80,6 80,5 81,1 80,8 

55 - 64 

ani 
Rural 

REGIUNEA 

SUD-VEST 

OLTENIA 67,1 66,8 66,5 69,8 72,4 68,3 66,6 69,3 

15 - 64 

ani 
Rural 

REGIUNEA 

SUD-VEST 

OLTENIA 71,2 69,8 69,1 70,2 71,4 70,8 70,1 71 

Sursa: INS, 2013 

 

Oportunități de formare/ perfecționare/ specializare/instruire prin intermediul 

cursurilor de formare profesională nonacademice 

 

La nivelul României, sistemul de formare profesională permite calificarea, recalificarea, 

specializarea și perfecționarea forței de muncă din mediul rural atât în domenii agricole cât și 

non-agricole. Necesitatea de diversificare a activităților economice din mediul rural pentru 

dezvoltarea economică și creșterea bunăstării a stat la baza lansării unei palete largi de programe 

și instrumente prin care sunt sprijinite investițiile în formarea capitalului uman din mediul rural, 

atât în meserii specifice domeniul agriculturii, siviculturii și pescuitului cât și în meserii non-

agricole (servicii, producție, construcții etc.).  

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, în perioada 2009 – 2012, un număr de 9.953 tineri 

fermieri şi fermieri deţinători de ferme de subzistenţă au beneficiat de finanţări nerambursabile 

din partea UE prin Măsurile 112 şi 114 și care au trebuit să facă dovada că au îndeplinit obligaţiile 
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asumate prin contractul de finanţare pentru a primi a două tranşă de bani. Ca urmare a acestei 

obligaţii, contractuale, o pondere semnificativă a beneficiarilor măsurilor 112 şi 114 a PNDR 2007-

2013 au fost totodată şi beneficiarii cursurilor de instruire organizate prin Măsura 111. 

Tabel nr. 39 – Numărul total de beneficiari ai măsurilor 112 şi 141 la nivelul regiunii 

Sud-Vest Oltenia, în perioada 2009-2012 

-fermieri- 

Regiunea 2009 2010 2011 2012 Total 

Toate 

regiunile 

6655 12941 19748 17022 56366 

Regiunea Sud 

Vest Oltenia 

676 1773 2864 4640 9953 

Sursa: Prelucrare proprie date statistice, 2013 

La finalul anului 2012, regiunea Sud Vest Oltenia deţinea o pondere de aproximativ 17,65% 

din totalul proiectelor aprobate la nivel național prin măsurile 112 şi 141. 

Sistemul național de învățământ din România oferă programe de învățământ superior în 

domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. 

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, programe specializate în domeniul 

agriculturii și dezvoltării rurale sunt oferite de Universitatea din Craiova , în cadrul facultăților de 

Agricultură și Horticultură.  

 

Participarea şi rezultatele înregistrate prin organizarea de cursuri de formare 

profesională continuă la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia prin DMI 5.2 a POSDRU 2007-2013 

58 

La nivelul regiunii regiunii Sud Vest Oltenia până la finalul anului 2012 erau în curs de 

implementare un număr de 30 de proiecte de tip grant sau stategice cofinanţate prin Fondul Social 

European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, 

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniului major de intervenţie 5.2 

„Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea 

                                            
58 Sursa datelor utilizate pentru elaborarea acestei secțiuni sunt: 
- Date SMIS privind stadiul proiectelor contractate și implementate la nivelul regiunii SV Oltenia: http://www.fonduri-
ue.ro/baza-de-date-proiecte-contractate 
- Liste proiecte finațate/ în implementare 2010- 2012- OIR POSDRU SV Oltenia: http://www.oirsvfse.ro/index.html 
- Date proiecte finațate- surse: publicitate in mediul online: pagini web ale proictelor, anunț și descrieri conferințe de 
lansare și încheiere,  broșuri etc. (ex. http://www.promovaresomeridolj.ro/dolj/?q=content/promovarea-somerilor-
%C3%AEn-c%C3%A2mpul-muncii , http://www.oltenius.ro/website/index.php/ro-RO/comunicate-de-presa/208-
comunicat2 , http://www.restauro-ccz.ro/, http://turism-rural.asociatia-ada.ro/romana/despre-proiect.html, 
http://www.anc-agribusiness.ro/cresterea-competentelor-profesionale-pentru-populatia-din-mediul-rural-prin-
procesul-educational-de-informare-consiliere-si-formare-profesionala, 
http://www.agroservmanagement.ro/proiecte/imbunatatirea-calitatii-capitalului-uman---solutie-de-dezvoltare-a-
ruralului-romanesc , http://gicerova.ro/far--parteneriat, etc.. 

http://www.fonduri-ue.ro/baza-de-date-proiecte-contractate
http://www.fonduri-ue.ro/baza-de-date-proiecte-contractate
http://www.oirsvfse.ro/index.html
http://www.promovaresomeridolj.ro/dolj/?q=content/promovarea-somerilor-%C3%AEn-c%C3%A2mpul-muncii
http://www.promovaresomeridolj.ro/dolj/?q=content/promovarea-somerilor-%C3%AEn-c%C3%A2mpul-muncii
http://www.oltenius.ro/website/index.php/ro-RO/comunicate-de-presa/208-comunicat2
http://www.oltenius.ro/website/index.php/ro-RO/comunicate-de-presa/208-comunicat2
http://www.restauro-ccz.ro/
http://turism-rural.asociatia-ada.ro/romana/despre-proiect.html
http://www.anc-agribusiness.ro/cresterea-competentelor-profesionale-pentru-populatia-din-mediul-rural-prin-procesul-educational-de-informare-consiliere-si-formare-profesionala
http://www.anc-agribusiness.ro/cresterea-competentelor-profesionale-pentru-populatia-din-mediul-rural-prin-procesul-educational-de-informare-consiliere-si-formare-profesionala
http://www.agroservmanagement.ro/proiecte/imbunatatirea-calitatii-capitalului-uman---solutie-de-dezvoltare-a-ruralului-romanesc
http://www.agroservmanagement.ro/proiecte/imbunatatirea-calitatii-capitalului-uman---solutie-de-dezvoltare-a-ruralului-romanesc
http://gicerova.ro/far--parteneriat
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resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” (POSDRU, DMI 5.2): 16 proiecte de tip grant cu 

implementare la nivel judeţean, 8 proiecte cu implementare la nivel interjudeţean sau regional 

(SV Oltenia) şi 6 proiecte de tip strategic implementate la nivel interregional. 

Tabel nr. 40- Numărul total estimat de beneficiari ai activităților de informare/ 

consiliere și instruire din cadrul proiectelor implementate prin DMI 5.2 a POSDRU 2007-2013 

la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în perioada 2009-2012 

Nr. 
crt Județ 

Număr proiecte la nivel 
județean 

Beneficiari informare/ consiliere/ instruire 
la nivel județean 

1 Olt 11 1400 

2 Vâlcea 10 1000 

3 Mehedinți 9 900 

4 Dolj 14 850 

5 Gorj 10 500 
Sursa: prelucrare proprie date și informații aferente proiectelor implementate la nivelul regiunii SV Oltenia, 2013 

La nivelul regiunii SV Oltenia, poderea cea mai mare a beneficiarilor de servicii de 

informare, consiliere, orientare profesională și instruire, se înregistrează la nivelul județului Olt, 

unde conform rezultatelor propuse la nivel de proiect, un număr de aproximativ 1400 de pesoane 

din mediul rural beneficiază gratuit de activități de informare, consiliere, orientare profesională 

și instruire în vederea găsirii unui loc de muncă sau deschiderii unei afaceri. 

 Proiectelor implementate/ în curs de implementare la nivelul regiunii SV Oltenia la 

sfârșitul anului 2012, pe lângă activitățile specifice de informare, consiliere și asistență și 

consultanță în deschiderea unei afaceri sau a unei activități independente și respectiv certificarea 

competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale, au vizat și realizarea de cursuri de 

formare profesională de calificare și /sau dezvoltare de competențe în următoarele domenii și 

meserii: 
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Dolj Gorj OLT Mehedinți  Vâlcea 
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 meserii 
non-agricole: 

Baby-sitter 
Îngrijitor la 
domiciliu 
Lucrător 
comercial 
Lucrător 
pensiune 
turistică 
Administrator 
pensiune 
turistică  
Manager în 
activitatea de 
turism 
Recepționer  
Barman 
Bucătar  
Cofetar 
Patiser 
Cameristă hotel 
Chelner 
Vânzător 
ambulant de 
produse 
nealimentare 
Țesător-
restaurator 
covoare 
Lucrator în 
tâmplărie 
Lucrător în 
comerț  
Lucrător pentru 
structuri în 
construcție 
Lucrător finisor 
pentru 
construcții 
Agent de 
securitate 
Frizer 
 Competenţe 
antreprenoriale  
-competenţe 
antreprenoriale 
de bază 
-dobândirea de 
noi abilități și 
competențe în 
domeniul 
antreprenoriat:  -
consolidarea 
minimei 
experiențe 
existente pentru 
inițierea unei 
activități în 
domeniul 
țesător-

 Meserii non-
agricole: 

Tursim rural: 
Administrator de 
pensiune turistică; 
Lucrător în 
pensiune; 
Camerista; 
Ospătar;  
Bucătar. 
 Competenţ
e antreprenoriale 

Antreprenoriat în 
domeniul turismului 
în mediul rural; 
Competenţe 
antreprenoriale de 
bază; 
Competenţe 
antreprenoriale – 
perfecţionare în 
modulele:  
-Întocmirea 
bilanţului 
-Obiectivele şi 
indicatorii 
întreprinderii 
-Calculaţia 
costurilor  
-Drept comercial 
- Plan de afaceri  
- Marketing 
- Vânzări 
-Calculul 
investiţiilor 
-Planificare 
financiară 
-Finanţare  
 
Competenţelor 
transversale 
specifice 
activităţilor 
anteprenoriale din 
domeniul turismului 
rura:  
-limba engleză 
-competenţe 
informatice 
-comunicare 
 Competenţe şi 

cunoştinţe TIC 
Competenţe 
informatice de bază  
-Procesare de text 
(Microsoft Word) 
-Prezentări – 
Microsoft 
PowerPoint 
-Calcul tabelar – 
Microsoft Excel 

 Competenţ
e antreprenoriale 

Competenţe 
antreprenoriale de 
bază; 
Competenţe 
antreprenoriale – 
perfecţionare în 
modulele:  

bilanţului, 

indicatorii 
întreprinderii, 

costurilor  
 
 

 
 

investiţiilor, 

financiară, 
 
Antreprenoriat în 
domeniul 
turismului în 
mediul rural 
-Administrator 
pensiune turistică 
(calificare 
 
Competenţelor 
transversale 
specifice 
activităţilor 
anteprenoriale din 
domeniul 
turismului rural:  

 

informatice ; 
 

 
Antreprenoriat: 
consolidarea 
minimei experiențe 
existente pentru 
inițierea unei 
activități în 
domeniul țesător-
restaurator covoare 
 
Competenţe şi 
cunoştinţe TIC 
ocompetenţe 
informatice de bază  

– Microsoft Word 

 Meserii non-
agricole 

Administrator de 
pensiune turistică 
Cameristă,  
Ospătar  
Bucătar 
Frizer  
Agent de pază  
Brutar  
Tâmplari  
Ospătar  
Lucrător în comerţ 
 
 Competenţe 

antreprenorial
e 

Antreprenoriat în 
domeniul 
turismului;  
Competenţe 
transversale 
specifice 
activităţilor 
anteprenoriale din 
domeniul 
turismului rural: 
limba engleză, 
competenţe 
informatice, 
comunicare 
 
Competenţe 
antreprenoriale de 
bază 
Competenţe 
antreprenoriale – 
perfecţionare în 
modulele:  
-Întocmirea 
bilanţului 
-Obiectivele şi 
indicatorii 
întreprinderii 
-Calculaţia 
costurilor 
-Drept comercial 
-Plan de afaceri  
-Marketing 
-Vânzări 
-Calculul 
investiţiilor 
-Planificare 
financiară  
-Finanţare  
 
 Competenţ

e şi cunoştinţe 
TIC 

 Meserii non-
agricole: 

Administrator de 
pensiune 
Cameristă 
Bucatar 
Patiser 
Operator 
confectioner 
industrial 
Frizer-coafor-
manichiurist-
pedichiurist  
Zidar-pietrar-
tencuitor  
Dulgher, tâmplar, 
parchetar  
Mecanic auto 
Lucrător în 
gospodarie 
agroturistică 
Lucrător în comerț 
Mecanic auto 
Zidar, pietruitor, 
tencuitor 
Instalator canal, 
apă 
Meserii tradiționale  
-pictură pe sticlă  
-împletituri nuiele 
răchiţă  
-tâmplărie 
artizanală 
-modelare 
ceramică       
 
 Competenţe 

antreprenoriale 
 
Competențe 
antreprenoriale de 
bază: 
-management  
-marketing  
-tehnici de vânzare  
-contabilitate şi 
evidenţă primară  
-legislaţie  
 
 Competenţe 

antreprenoriale – 
perfecţionare în 
modulele:  

-Întocmirea 
bilanţului 
-Obiectivele şi 
indicatorii 
întreprinderii 
-Calculaţia 
costurilor  
-Drept comercial 
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restaurator 
covoare 
-competenţe 
antreprenoriale – 
perfecţionare în 
modulele:  
-Întocmirea 
bilanţului 
-Obiectivele şi 
indicatorii 
întreprinderii 
-Calculaţia 
costurilor 
-Drept comercial 
-Plan de afaceri 
-Marketing 
-Vânzări 
-Calculul 
investiţiilor 
-Planificare 
financiară 
-Finanţare.  
 
 Cunoştinţe și 
competențe TIC: 
Competenţe 
informatice de 
bază  
-Procesare de 
text –(Microsoft 
Word) 
-Prezentări – 
Microsoft 
PowerPoint 
-Calcul tabelar – 
Microsoft Excel 
 
 Compete
nţe lingvistice-
cursuri de limba 
engleză 

 

 
 Competenţ

e de comunicare 
-Limba engleză 
 

– 
Microsoft 
PowerPoint 

– 
Microsoft Excel 
 
Competenţe de 
comunicare 
-Limba engleză 
 

Competenţe 
informatice de 
bază:  
-  Procesare de 
text-Microsoft 
Word 
- Prezentări- 
Microsoft 
PowerPoint 
-Calcul tabelar – 
Microsoft Excel 
-Tainele 
calculatorului, ale 
contabilităţii sau 
ale limbii engleze. 
 
 Competenţ

e de comunicare 
Limba engleză 

-Plan de afaceri 
-Marketing 
-Vânzări 
-Calculul 
investiţiilor 
-Planificare 
financiară  
-Finanţare 
 
 Competenţ
e şi cunoştinţe TIC 
 
Competenţe 
informatice de 
bază  
-Procesare de text 
– Microsoft Word 
-Prezentări – 
Microsoft 
PowerPoint 
-Calcul tabelar – 
Microsoft Excel 
-Competențe 
suplimentare în 
domeniul 
turismului-
tehnologia 
informației 
 
 Competenţ
e de comunicare 
Limba engleză 
 
 Competenț
e suplimentare în 
domeniul 
turismului-  limbă 
straine și 
comunicare 

-Evaluarea 
competențelor 
dobândite pe alte 
căi decât cele 
formale 
-Protecția mediului 
-tehnici de 
prelucrare a 
compostului; 
-tehnologii de 
cultivare şi 
utilizare a 
plantelor 
energetice (de 
exemplu 
myscanthus 
giganteus);  
-utilizarea 
materialului 
lemnos rezultat în 
principal din 
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Dolj Gorj OLT Mehedinți  Vâlcea 

toaletarea pomilor 
fructiferi. 

 

În ceea ce priveşte domeniile/ competenţele pentru care au fost organizate cele mai multe 

cursuri, la nivelul județean, situația este următoarea: 

La nivelul județului Dolj, ponderea cea mai mare o au cursurile pentru dezvoltarea de 

competenţe antreprenoriale.  

La nivelul judeţului Gorj, printre proiectele analizate se înregistrează o orientare a ofertei 

de formare profesională/ perfecţionare spre domeniile şi meseriile specifice turismului rural. De 

asemenea, dezvoltarea de competenţe antreprenoriale şi stimularea deschiderii unei activităţi 

independente se numără printre activităţile specifice proiectelor listate în tabelul de mai sus. 

Dintre domeniile enumerate mai sus, cele mai frecvente cursuri de instruire-calificare de 

care au beneficiat locuitorii din mediul rural ai judeţului Olt, au fost cele pentru dezvoltarea 

spiritului şi compteneţelor antreprenoriale şi în domeniul turismului. Activităţile specifice 

proiectelor implementate la nivelul judeţului Olt, au inclus pe lângă cursuri de formare şi de 

informare, de consiliere privind accesul pe piaţa muncii, pachete informative (tipărituri şi CD –

uri) cu oportunităţi de practicare a artelor meşteşugăreşti cu potenţial în regiunea Olteniei, 

consiliare și asistenţă pentru începerea unei afaceri sau activități independente. 

Specifice pentru județul Mehedinți au fost cursurile organizate pentru meseriile de frizer, 

agent de pază, brutar, tâmplar, ospătar şi lucrător în comerţ. De asemenea, calificările în 

domeniul turismului (administrator de pensiune, cameristă, ospătar, bucătar) se regăsesc în oferta 

de cursuri de formare ale proiectelor enumerate. Pe lângă cursurile de formare/ perfecţionare, o 

parte a beneficiarilor la nivel interegional au fost instruiţi şi cum să lucreze într-o pensiune 

turistică, cum să-şi expună lucrările artizanale şi să le promoveze, dar şi cum să-şi dezvolte o mică 

afacere. De asemenea, la nivelul localităţilor Sviniţa, Isverna au fost înfiinţate centre de informare 

și consiliere profesională, de a căror servicii, în timpul implementării proiectului, au beneficiat 

200 persoane.  

Proiectele cu implementare în mediul rural din județul Vâlcea, urmăresc în proporție mare 

dezvoltarea de abilități antreprenoriale. De asemenea, o noutate o reprezintă, interesul 

manifestat pentru o educație în domeniul protecției mediului, prin diseminarea la nivelul 

beneficiarilor și autorităților publice locale de tehnici și tehnologii de valorificare a deșeurilor 

organice și protecție a mediului (proiect-Competenţe noi în managementul deşeurilor organice şi 

protecţia mediului pentru populaţia din rural - COMPOST). 

 
 
Concluzii 
 
În comparație cu numărul mare de ferme, cu potențialul ridicat de dezvoltare al mediului 

rural, atât la nivelul România cât și la nivelul regiunii Sud Vest oltenia se înregistrează un număr 
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mic de fermieri instruiți, o pondere ridicată a populației din mediul rural ocupată în agricultura 

de subzistență, și un nivel redus de dezvoltare a activităților economice non agricole în mediul 

rural. Toate acestea fac necesar continuarea efortului de a sprijini dezvoltarea resurselor umane, 

a infrastructurii educaționale în mediul rural, a accesului la infrastructura educațională cu profil 

agricol în zonele rurale și promovarea formării profesionale ca oportunitate de reinserție pe piața 

muncii, de dezvoltarea unei afaceri proprii și nu în ultimul rând o oportunitate de dezvoltare 

profesională și personală.  

În perioada analizată, la nivelul României, inclusiv al regiunii Sud Vest Oltenia, au fost 

dezvoltate o serie de programe și reforme menite să sprijine dezvoltarea economică a mediului 

rural prin specializarea și perfecționarea resurselor umane. În acest sens, în mediul rural, pe langă 

programele special dedicate actvităților agricole, silvice și de pescuit, prin intermediul cărora se 

asigură și informarea, instruirea și consilierea forței de muncă în domenii și meserii agricole, există 

și oportunități de formare a populației și în alte domenii și meserii non-agricole, programe care 

sunt asigurate de furnizori autorizați fie contra-cost, fie gratuit (Programe operaționale - POSDRU, 

DMI 5.2). 

La nivelul regiunii SV Oltenia, în perioada analizată, programele implementate pentru 

dezvoltarea resurselor umane din mediul rural,  s-au axat în special pe servicii de informare și 

consiliere privind oportunitățile de angajare existente pe piața muncii, consultanță în deschiderea 

unei afaceri sau a unei activități independente, formare și specializare în domenii agricole și non-

agricole.  

În ceea ce privește formarea profesională a adulților în meserii/ domenii agricole, la nivelul 

regiunii Sud Vest Oltenia, au fost organizate gratuit, prin intermediul Programului Național de 

Dezvoltare Rurală, cursuri de instruire în următoarele domenii: managementul exploataţiei 

agricole; contabilitatea fermei; protecţia mediului; agricultura ecologică; marketingul produselor 

agricole.  

Din categoria măsuri de stimulare a dezvoltării resurselor umane și a economiei din mediul 

rural, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, s-a înregistrat o pondere ridicată a cursurilor de formare 

în domeniul turismului și dezvoltării de competențe antreprenoriale. În ceea ce privește cursurile 

de calificare în meserii non-agricole, aceastea au fost corelate cu cererea actuală de pe piața 

muncii regională și locală și cu opțiunile exprimate de beneficiari. Printre cursurile de 

calificare/perfecționare de care au beneficiat locuitorii din mediul rural al regiunii Sud Vest 

Oltenia, cele mai multe au fost cele pentru meseriile de administrator și lucrător în pesiune 

(ospătar, cameristă, bucătar), frizer, lucrător în comerț, lucrător în construcții etc. 

De asemenea, prin proiectele implementate cu finațare prin POSDRU, DMI 5.2, au fost 

înființate o serie de birouri/ centre comunale menite să ofere și după implementarea proiectului, 

servicii de informare, consiliere pe piața muncii, persoanelor din mediul rural. 
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În rândul competențelor dobândite de beneficiarii de formare profeională ai programelor 

implementate în mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia, se numără și competențele de 

comunicare într-o limbă străină și competețe informatice de bază, necesare pentru inserția pe 

piața muncii sau dezvoltarea unei activități independente. 

Cele analizate conduc la concluzia că este necesară continuarea și promovarea formării 

profesionale a persoanelor din mediul rural (fermieri, șomeri, specialiști în domeniul rural) ca o 

soluție pentru dezvoltarea economică a mediului rural și a bunăstării sociale. 

Totodată, pentru dezvoltarea economică și creșterea atractivității mediului rural pentru 

populația aptă de muncă sunt necesare eforturi suplimentare pentru asigurarea condițiilor de viață 

(infrastructură utilitară - canalizare, apă, curent, infrastructură educațională, socială și 

medicală). 

c) Gradul de informare a populației din mediul rural cu privire la accesarea de fonduri 
europene 

În regiunea Sud Vest Oltenia, informarea populației din mediul rural cu privire la accesarea 

de fonduri europene s-a realizat, la fel ca și în restul regiunilor din România, prin intermediul 

diferitelor campanii de informare și pe baza unor instrumente diverse de promovare și publicitate 

(broșuri, pliante, publicații în mass-media, etc.), cu precădere în ceea ce privește oportunitățile 

de finanțare în domeniul agricol și al dezvoltării rurale. 

Dintre acestea, una dintre cele mai importante campanii de informare, denumită ”Fonduri 

europene pentru mediul rural”, a fost derulată pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare 

Rurală (PNDR) de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP). Acesta s-a 

desfășurat în toate județele regiunii, pe parcursul a cinci luni de zile, începând cu luna februarie 

2011. 

Prin intermediul acestei campanii s-a urmărit informarea potențialilor beneficiari cu privire 

la aspectele practice de întocmire și implementare a proiectelor și conștientizarea locuitorilor din 

mediul rural cu privire la oportunitățile de finanțare oferite de PNDR. 

Instrumentele de promovare și informare utilizate pe parcursul campaniei au fost diverse 

și au constat în organizarea de întâlniri cu grupuri mici de locuitori ai satelor, care să le ofere 

acestora posibilitatea de a-și prezenta ideile de proiecte și de a fi îndrumați și consiliați în mod 

direct, organizarea de ateliere de lucru sub formă de caravane informative, la care s-au realizat 

informări detaliate și practice cu privire la oportunitățile de finanțare, organizarea de conferințe 

și de seminarii tematice în fiecare județ, precum și desfășurarea de târguri tematice.59 

                                            
59 Informații furnizate de cotidianul Realitatea Vâlceană, prin articolul APDRP a lansat campania de 
informare ”Fonduri europene pentru mediul rural”, disponibil online la adresa 
http://www.realitateavalceana.ro/apdrp-a-lansat-campania-de-informare-%E2%80%9Efonduri-europene-
pentru-mediul-rural%E2%80%9D/ 
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În regiunea Sud Vest Oltenia, evenimentele de informare s-au desfășurat la nivelul fiecărui 

județ, după cum urmează: 

 Județul Dolj, localitățile: Bechet, Dăbuleni, Leu, Coșoveni 

 Județul Gorj, localitățile: Stănești, Peștișani, Bălești, Hurezani 

 Județul Mehedinți, localitățile: Devesel, Vânători, Ilovița, Eșelnița 

 Județul Olt, localitățile: Colonești, Tătulești, Dobrosloveni, Pleșoiu 

 Județul Vâlcea, localitățile: Măciuca, Bălcești, Roești, Stănești  

 

Mai recent, cea mai amplă campanie națională de informare adresată beneficiarilor și 

potențialilor beneficiari ai fondurilor europene nerambursabile pentru agricultură și dezvoltare 

rurală, ”PNDR vine în satul tău”, a fost lansată în luna februarie 2013 și a fost organizată sub 

forma unor caravane informative, care s-au deplasat în peste 3.300 de comune ale țării, timp de 

10 luni. Prin intermediul campaniei, au fost distribuite materiale promoționale și informative către 

cca. 215.000 de persoane din mediul rural. 

Obiectivul principal al campaniei a fost reprezentat de creșterea indicelui de absorbție 

efectivă și corectă a fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR, în sensul creșterii gradului de 

acuratețe și corectitudine a întocmirii cererilor de plată, precum și a cererilor de finanțare. De 

asemenea, prin intermediul campaniei s-a urmărit furnizarea de informații cu privire la 

modalitatea de întocmire a Cererii de Finanțare și a Cererii de Plată și prezentarea unor proiecte 

de succes implementate prin PNDR, care să conducă la creșterea încrederii celor interesați de 

accesarea fondurilor europene.60  

Datele furnizate de site-ul campaniei arată că în regiunea Sud Vest Oltenia, județele Olt și 

Vâlcea au înregistrat cel mai mare număr de sate în care s-au desfășurat activități de informare 

cu privire la Programul Național de Dezvoltare Rurală. Mai exact, situația pe județe a fost 

următoarea: 

1. Județul Dolj: 75 de sate în care s-au organizat caravane de informare; 

2. Județul Gorj: 36 de sate în care s-au organizat caravane de informare; 

3. Județul Mehedinți: 33 de sate în care s-au organizat caravane de informare; 

4. Județul Olt: 84 de sate în care s-au organizat caravane de informare; 

5. Județul Vâlcea: 57 de sate în care s-au organizat caravane de informare. 

Se poate observa că în județele din sudul regiunii, unde agricultura este mai dezvoltată, 

campaniile de informare și promovare au fost mai intense comparativ cu situația înregistrată în 

celelalte județe ale regiunii. 

Având în vedere numărul mare de localități rurale în care s-a realizat informarea cu privire 

la oportunitățile oferite de PNDR și numărul de persoane informate, se poate afirma că în regiunea 

                                            
60 Mai multe detalii cu privire la campanie sunt disponibile pe site-ul campaniei: 
http://www.caravanapndr.ro/ 
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Sud Vest Oltenia există un grad relativ ridicat de informare cu privire la accesarea de fonduri 

europene pentru agricultură și dezvoltare rurală. 

Tabel nr. 41 - Localități din mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia în care au fost 

organizate caravane de informare ”PNDR vine în satul tău” 

Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea 

Afumați, Almăjel, 

Amărăștii de Sus, 

Amărăștii de Jos, 

Apele Vii, 

Argetoaia, Bîrca, 

Bistrețu, Botoșești-

Paia, Brabova, 

Brădești, Bucovăț, 

Bulzești, Călărași, 

Caraula, Cârcea, 

Carpen, Castra-

Nova, Catanele, 

Celaru, Cerătu, 

Cetate, Ciupercenii 

Noi, Coșoveni, 

Coțofenii din Față, 

Daneți, Desa, Dioși, 

Dobrotești, 

Drăgotești, Fărcașu, 

Galicea Mare, 

Galiciuica, 

Gherceștii de Sus, 

Giubega, Giurgița, 

Goești, Gogoșu, 

Goicea, Întorsura, 

Ișalnița, Izvoare, 

Leu, Lipovu, 

Măceșul de Sus, 

Maglavit, Mârșani, 

Melinești, Mischii, 

Munteni, Orodelu, 

Ostroveni, Perișoru, 

Pielești, Plenița, 

Podari, Poiana 

Mare, Radovanu, 

Robăneştii de Jos, 

Sadova, Sălcuţa, 

Seaca de Câmp, 

Seaca de Pădure, 

Secu, Siliştea 

Crucii, Şimnicu de 

Sus,Tălpaşu, 

Terpeziţa, Unirea, 

Urzicuţa, Valea 

Stanciului, Vârtopu, 

Albeni, 

Alimpeşti, 

Aninoasa, Baia 

de Fier, 

Bălăneşti, 

Bâlteni, Berleşti, 

Câlnicu, 

Cătunele, 

Crasna, 

Cruşeţelu, 

Dăneşti, 

Drăgoteşti, 

Drăguţeşti, 

Fărcăşeşti, 

Glogova, 

Godineşti, 

Hurezani, 

Jupâneşti, 

Licuriciu, 

Mătăsari, Padeş, 

Plopşoru, 

Prigoria, Runcu, 

Săcelu, 

Samarineşti, 

Săuleşti, 

Scoarţa, 

Slivileşti, Stejari, 

Suseni, Teleşti, 

Turburea, 

Văgiuleşti, 

Vladimiru 

 

 Bala, Bălăciţa 

 Bâlvăneşti, 

Braniştea, 

Brezniţa Ocol, 

 Cireşu, Corcova, 

Corlăţel, Cujmir, 

Dârvari, Dubova, 

Godeanu, Greci, 

Hinova, Izvoru 

Bârzii, Livezile, 

Obârşia-Cloşani, 

Oprişor, Padina 

Mare, Pătulele, 

Podeni, Poroina 

Mare, 

Prunişor,Punghina, 

Rogova, Şimian, 

Stângăceaua, 

Sviniţa, Tîmna, 

Vânători, 

Vânjutel, Vlădaia, 

Voloiacu 

 

 Baldovinești, 

Bălteni, Bărăști, 

Barza, Bobicești, 

Brâncoveni, 

Breastavățu, 

Brebeni, Căluiu, 

Cezieni, Colonești, 

Corbu, Coteana, 

Crîmpoia, Cungrea, 

Cârtișoara, 

Deveselu, Dobrețu, 

Dobrosloveni, 

Dobroteasa, 

Dobrun, Drăghiceni, 

Făgețelu, Fălcoiu, 

Fărcașele, Găneasa, 

Găvănești, 

Ghimpețeni, 

Grădinari, 

Grădinele, Gura 

Padinii, Iancu Jianu, 

 Icoana, Ipotersti, 

 Izbiceni, Izvoarele, 

Leleasca, Mărunţei, 

 Mihăeşti, Milcoveni, 

 Morunglav, 

Movileni, 

 Nicolae Titulescu, 

 Obârşia Nouă, 

Oboga, Oporelu, 

Osica de Jos, Osica 

de Sus,Pleşoiu, 

Poboru, Priseaca, 

Radomireşti, 

Redea, Rotunda, 

Rusăneşti, Sârbii-

Măgura, Schitu, 

Seaca, Şerbăneşti, 

Sîmbureşti, 

Slătioara, Spineni, 

Ştefan cel Mare, 

Stoicăneşti, 

Strejeşti, Studina, 

Tătuleşti, Teslui, 

Tia Mare, Traian, 

Tufeni, Vădastra, 

 Alunu, Amărăşti, 

 Bălceşti, Buneşti, 

 Cârlogani, 

Cernişoara, 

 Copăceni, Creţeni, 

 Dealu Dănicei, 

Diculeşti, 

Drăgoeşti, 

 Fărtăţeşti, 

Făureşti,Frânceşti-

Coasta, Galicea, 

Ghioroiu, 

Grădiştea, 

Guşoeni, Ioneşti, 

Lăcusteni, Lădeşti, 

Laloşu, Livezi, 

Lungeşti, 

Lupueşti, 

Mădulari, 

Măldăreşti, 

Mateeşti, 

Mihăeşti, Milcoiu, 

Mitrofani, Olanu, 

Orleşti, Oteşani, 

Păuşeşti, 

Pesceana, 

Pietrari, Popeşti, 

Roeşti, Roşiile, 

Runcu, Scundu, 

Sineşti Şirineasa, 

Stăneşti, 

Ştefăneşti, 

Stoileşti, Stroeşti, 

Şuşani, Suteşti, 

Tetoiu, Titeşti, 

Tomşani, 

Vaideeni, Valea 

Mare, Voiceşti, 

Zătreni 

  

  

  

 

http://www.caravanapndr.ro/localitate/bala-1236013/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/balacita-1775/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/balvanesti-1236019/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/branistea-1236035/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/breznita+ocol-2514/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/ciresu-1236078/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/corcova-1236086/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/corlatel-1236088/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/cujmir-2502/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/darvari-1236114/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/dubova-1236121/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/godeanu-1116/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/greci-1236156/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/hinova-862/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/izvoru+barzii-1236177/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/izvoru+barzii-1236177/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/livezile-1236192/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/obarsia-closani-1236225/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/oprisor-2503/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/padina+mare-1236232/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/padina+mare-1236232/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/patulele-1236236/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/podeni-1236252/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/poroina+mare-1236260/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/poroina+mare-1236260/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/prunisor-6468/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/punghina-1236267/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/rogova-1236277/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/simian-1441/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/stangaceaua-1236313/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/svinita-3230/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/timna-6466/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/vanatori-1236350/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/vanjutel-1243303/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/vladaia-1236357/
http://www.caravanapndr.ro/localitate/voloiacu-1236360/
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Vârvoru de Jos, 

Vela, Verbiţa 

Vădăstriţa, Vâlcele, 

Valea Mare, Văleni, 

Verguleasa, Vişina, 

Vişina Nouă, 

Vitomireşti, Vlădila, 

Voineasa, Vulpeni, 

Vultureşti 

  

Sursa: http://www.caravanapndr.ro/ 

3.4. Resursele umane din mediul rural 

La nivel național, în anul 2012 a fost înregistrat un număr de 14.033,7 mii de persoane 

constituind totalul forței de muncă existente. Evoluția resurselor umane nu a fost constantă, deși 

din anul 2005 până în anul 2012 s-a înregistrat o creștere de 1,57%, însă anul 2012 a marcat și o 

ușoară scădere față de 2011. La nivelul regiunilor de dezvoltare, singura regiune care a înregistrat 

o ușoară scădere a numărului de resurse umane, a fost regiunea Sud Est.  

În regiunea Sud Vest Oltenia au fost înregistrate resurse umane - sex  masculin mai 

numeroase decât resurse umane - sex feminin pe toată durata perioadei analizate 2005 – 2012, 

această diferență fiind în acord cu indicatorii demografici analizați anterior, care arată că, în 

rândul populației în vârstă de muncă există mai multe persoane de sex masculin decât persoane 

de sex feminin. Astfel, în anul 2012 a fost înregistrat un număr cu 8,5% mai mare de resurse umane 

din cadrul populației de sex masculin decât din cadrul celei de sex feminin, reprezentând diferența 

dintre 748 de mii de persoane de sex masculin și respectiv 689,4 mii de persoane de sex feminin. 

Resursele umane din regiune au înregistrat o evoluție pozitivă pentru ambele sexe, respectiv o 

creștere de aproximativ 1,1%, înregistrată până în anul 2012. 
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Figura nr.  141 -Evoluția totalului resurselor umane, pe regiuni de dezvoltare (2005 – 

2012) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

Atât la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia cât și la nivelul județelor din regiune, în perioada 

2005 – 2012, s-a înregistrat o ușoară creștere a resurselor de muncă. În anul 2012 a fost înregistrat 

un număr de 1.437,4 mii de persoane constituind totalul forței de muncă existente la nivelul 

regiunii. Evoluția resurselor umane la nivel regional a fost constantă, deși din anul 2005 până în 

anul 2012 aceasta a înregistrat o creștere de 1,08%, în anul 2012 mai exact a înregistrat o ușoară 

scădere față de 2011(0,27%). 
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Figura nr.  142 - Evoluția totalului resurselor umane din regiunea Sud Vest Oltenia (2005 – 

2012) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

La nivel de județ, resursele de muncă au scăzut ușor în Mehedinți și Olt, în anul 2012 față 

de anul 2005. Comparativ cu celelalte județe, județul Dolj a înregistrat pe toată perioada 

analizată cel mai ridicat număr de resurse de muncă din regiunea Sud Vest Oltenia (449,5 mii), 

fiind urmat de județul Olt cu 294,6 mii.  
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Figura nr.  143 -  Resurse umane disponibile pe sexe, la nivel de judeţe 

 

Sursa Prelucrare date INS TEMPOnline, 2013 

În ceea ce privește rata de activitate a resurselor de muncă, aceasta a variat în perioada 

de referință 2005 - 2011. Astfel, aceasta a crescut în regiunile Nord Est, Nord Vest și București – 

Ilfov, iar în celelalte regiuni, inclusiv în Sud Vest Oltenia, aceasta a scăzut pe fondul greutăților 

întâmpinate de situația economică de criză. Acest fapt se datorarează locurilor de muncă puține 

în alt domeniu decât cel agricol, iar persoanele care practică agricultura de subzistență nu sunt 

întodeauna persoane active pe piața forței de muncă, ducând astfel la un mediu rural vulnerabil.  

Regiunea Sud Vest Oltenia nu a înregistrat o scădere foarte mare a ratei de activitate, 

respectiv doar de 0,2%, însă în ceea ce privește situația ratei de activitate pe grupe de vârstă, 

cele mai afectate grupe de vârstă sunt cele cu un grad de vulnerabilitate ridicat, anume 15-24 de 

ani, reprezentând populația foarte tânără și lipsită de experiență, și populația cuprinsă în grupa 

de vârstă 55-64 de ani, care întâmpină probleme în identificarea locurilor de muncă tocmai 

datorită vârstei mai înaintate. Astfel, la nivelul anului 2012, cea mai mică rată de activitate a 

forței de muncă s-a înregistrat, în mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia, pentru grupa de 

vârstă 15-24 de ani, respectiv o rată de 42,3%. A crescut semnificativ din anul 2005, când rata a 

fost de 44,5%.  
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Într-o situație similară se află și grupa de vârstă 55-64 de ani, pentru care în 2012 s-a 

înregistrat a doua cea mai mică rată de activitate, 69,3%. Grupa de vârstă pentru care s-a 

înregistrat cea mai mare rată de activitate a fost 35-44 de ani – 81,9%, peste rata înregistrată la 

nivel național, de doar 77,2%. 

În regiunea Sud Vest Oltenia, cea mai ridicată rată de activitate s-a înregistrat în anul  2009 

(69,84%). Față de anul 2011, în anul următor s-a remarcat o creștere de 1 procent a ratei de 

activitate, pe fondul ieșirii din criza economică. 

Figura nr.  144 - Rata de activitate a resurselor de muncă din mediul rural, la nivel de regiuni 

(2005 – 2012) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

Conform reprezentărilor pe hărțile GIS de mai jos, rata de activitate a resurselor de muncă 

din regiunea Sud Vest Oltenia era relativ mai mică în zona de sud est a regiunii (sudul județelor 

Mehedinți și Dolj) și în zona central sudică a județului Vâlcea. Zonele cu cele mai ridicate rate de 

activitate erau jumătatea nordică a județului Mehedinți, nordul județului Dolj, nordul județului 

Gorj, nordul și vestul județului Vâlcea. În județul Olt, localitățile cu cele mai mari rate de 

activitate erau repartizate relativ omogen pe teritoriu. 
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Figura nr.  145 - Rata de activitate a resurselor de muncă din mediul rural, la nivelul 

regiunii Sud Vest Oltenia (2011) 

 

Sursa: Prelucrare proprie de informații, Direcțiile Județene de Statistică, 2012 

În ceea ce privește rata de activitate a persoanelor de sex masculin, ca și ponderi, aceasta 

reflecta proporțional rata totală de activitate. Diferențe vizibile au apărut în cazul populației de 

sex feminin, a cărei rată de ocupare are o reprezentativitate mult mai scăzută la nivel de regiune. 

Din acest punct de vedere, cele mai scăzute rate de activitate au fost identificate în jumătatea 

sudică a regiunii, zona de câmpie, unde se practică agricultura cu precădere. Localitățile rurale 

cu o rată de activitate ridicată a populației feminine au fost identificate în jumătatea nordică a 

regiunii, cu precădere pe teritoriul județului Mehedinți. 
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Figura nr.  146 - Rata de activitate a resurselor de muncă din mediul rural, la nivelul 

regiunii Sud Vest Oltenia – populația de sex masculin (2011) 

 

Sursa: Prelucrare proprie de informații, Direcțiile Județene de Statistică, 2012 
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Figura nr.  147 - Rata de activitate a resurselor de muncă din mediul rural, la nivelul 

regiunii Sud Vest Oltenia (2011) 

 

Sursa: Prelucrare proprie de informații, Direcțiile Județene de Statistică, 2012 

Totodată poate fi menționat faptul că la nivel regional, numărul de persoane active din 

mediul rural a fluctuat de-a lungul anilor. În anul 2006 s-a înregistrat o scădere de 2% comparativ 

cu anul precedent, având o creștere constantă până în anul 2009. În 2010 s-a înregistrat o nouă 

scădere a numărului persoanelor active din mediul rural la nivelul regiunii, urmând ca în 2012 să 

crească la un procent de 71. 

În ceea ce privește persoanele active pe categorii de vârstă,  este de remarcat faptul că în 

grupa de vârstă 35- 54 ani sunt înregistrate cele mai multe persoane active, iar grupa de vârstă 

15-24 ani cuprinde cele mai puține persoane active.  

 

Este surprinzător faptul că, spre deosebire de celelalte grupe de vârstă, grupa 55 – 64 ani 

a înregistrat o creştere semnificativă în anul 2012 comparativ cu 2011. 
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Tabel nr. 42 - Rata de activitate pe grupe de vârstă, în regiunea Sud Vest Oltenia (2005 – 

2012) 

-Procent- 

Grupă de 

vârstă 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

15 - 24 ani 44,5 39,3 38,4 40,6 43,7 44,6 40,4 42,3 

25 - 34 ani 79,9 79,3 77,4 77,8 76,4 76,3 78,7 78,5 

35 - 54 ani 83 82,6 82,3 82,2 82,8 82,7 82,3 81,9 

25 - 54 ani 81,8 81,3 80,5 80,6 80,6 80,5 81,1 80,8 

55 - 64 ani 67,1 66,8 66,5 69,8 72,4 68,3 66,6 69,3 

15 - 64 ani 71,2 69,8 69,1 70,2 71,4 70,8 70,1 71 

15 ani și peste 61 59,7 59,5 60,9 61,6 61,2 60,1 60,4 

Sursa: INS 

 

Conform INS, populația activă civilă caracterizează oferta potențială de forță de muncă și 

gradul de ocupare a populației cuprinzând populația ocupată civilă și șomerii înregistrați. 

La nivel național, cele mai multe persoane active din mediul rural se încadrează în 

categoria de vârstă 35-49 ani, această categorie crescând treptat pe parcursul perioadei analizate. 

În opoziție, celelalte grupe de vârstă aferente populației active au cunoscut un regres în anul 2012 

față de 2005, excepție făcând doar categoria 50-64 ani cu o evoluție aproximativ constantă. 

 

Tabel nr. 43 -Evoluția populației active pe grupe de vârstă în mediul rural, în România, 

în perioada 2005 - 2012 
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Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

La nivel regional, în perioada 2005-2012, din punct de vedere al unei evoluții pozitive 

semnificative a numărului de persoane active în mediul rural, se remarcă grupa de vârstă 40-44 

ani. Creșteri mai importante înregistrate de acest indicator în anul 2012 față de anul precedent 

caracterizează categoriile de vârstă 25-29 ani și 40-44 ani. Astfel, se remarcă un ușor efect al 

fenomenului de îmbătrânire a populației, resimțit din ce în ce mai acut în majoritatea comunelor. 

De asemenea, fiind vorba de mediul rural, este bine cunoscut faptul că majoritatea populației 

activează în agricultură, o ramură specifică persoanelor mai în vârstă, deoarece tinerii sunt atrași 

de activitatea din centrele urbane și perspectivele oferite de acestea. 

 

Figura nr.  148 - Evoluția populației active pe grupe de vârstă în mediul rural, în regiunea 

Sud Vest Oltenia, în perioada 2005 - 2012 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2014 

Cât privește rata de activitate a populației în vârstă de muncă în mediul rural, la nivel 

național, aceasta se menține relativ constantă în cadrul fiecărei categorii de vârstă. Se remarcă, 

de asemenea, că în anul 2011 s-au înregistrat cele mai mici valori ale acestui indicator, pentru 

toate grupele de vârstă. Totodată, o rată de peste 70% este întâlnită în cazul populației cu vârsta 

cuprinsă între 25 și 54 de ani, iar cele mai mici valori revin categoriei 15-24 ani.  
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Figura nr.  149 - Evoluția ratei de activitate a populației în vârstă de muncă în mediul 

rural, în România, în perioada 2005 - 2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2014 

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud Vest Oltenia, evoluția ratei de activitate a populației 

în vârstă de muncă în mediul rural urmărește, în linii mari, trendul existent la nivel național. 

Figura nr.  150 - Evoluția ratei de activitate a populației în vârstă de muncă în mediul 

rural, în regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 2005 - 2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2014 

Conform datelor din 2012, rata de activitate pentru categoria de vârstă 35-54 ani era de 

81,9% în regiunea Sud Vest Oltenia, o valoare mai mare înregistrându-se doar în regiunea Nord Est 

cu 83,5%. Cea mai mică valoare a acestui indicator a fost întâlnită în regiunea de dezvoltare 

Centru, unde 64,3% din populația mediului rural era activă. 

La nivelul comunelor regiunii Sud Vest Oltenia, se remarcă doar câteva comune cu un număr 

mare de persoane active, iar acest fapt se datorează numărului mare de locuitori înregistrați, față 

de valorile medii. În județul Mehedinți, un exemplu relevant este comuna Șimian, care din punct 

de vedere economic este relativ bine dezvoltată, localizându-se în vecinătatea municipiului 
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Drobeta Turnu Severin. În județul Dolj comuna cu cel mai mare număr de persoane active a fost 

Poiana Mare, care se află de asemenea lângă municipiul Calafat și care este, totodată, cea mai 

mare comună din regiune. În județul Olt s-au identificat comunele Tia Mare și Izbiceni, de 

asemenea localități care au înregistrat o dezvoltare economică în sectorul agricol remarcabilă 

Figura nr.  151 - Populația activă din mediul rural, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia 

(2011) 

 
Sursa: Direcțiile Județene de Statistică, 2012 

De asemenea și rata de ocupare a populației în vârstă de muncă a înregistrat creșteri în 

anul 2012. Astfel că rata de ocupare pe grupa de vârstă 15- 64 ani a fost de 59,5 %, crescând față 

de anul anterior cu 1,0 puncte procentuale. Acest indicator avea, ca și în anii anteriori, valori mai 

ridicate pentru bărbați (66,5%, față de 52,6% pentru femei) și pentru persoanele din mediul rural 

(60,7%, față de 58,7% în mediul urban). Rata de ocupare pentru grupa de vârstă 15- 24 ani este de 

23,9%, iar cea pentru persoanele vârstnice (55 -64 ani) de 41,4%. 

La nivelul regiunilor de dezvoltare, în decursul perioadei analizate, rata de ocupare a 

variat, în regiunile Nord Est, Nord Vest și București – Ilfov ea a crescut, pe când în celelalte regiuni, 

inclusiv în Sud Vest Oltenia, aceasta a scăzut.  
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În Regiunea Sud Vest Oltenia nu s-a înregistrat o scădere foarte mare a ratei de ocupare, 

respectiv de 1,5%. În ceea ce privește rata de ocupare pe grupe de vârstă se constată că cel mai 

mic procent îl reprezintă grupa de vârstă cuprinsă între 15-24 ani. În perioada de referință 2005 - 

2012, rata de ocupare pentru această categorie de vârstă a scăzut cu  4,3%.   Un lucru îmbucurător 

este faptul că în perioada 2005 – 2012 pentru categoria de vârstă 55 – 64 ani s-a înregistrat o 

creștere de 1,5%.  

La nivel național, regiunea Sud Vest Oltenia se situează pe locul al II-lea cu cea mai ridicată 

rată de ocupare pentru grupa de vârstă 15-64 ani, după regiunea Nord Est. 

La nivel județean, populația ocupată în mediul rural din județele regiunii Sud Vest Oltenia, 

pe sexe, situația la nivelul anului 2011 arăta că cele mai multe persoane ocupate sunt de gen 

masculin în toate județele analizate. De asemenea, județul cu cea mai numeroasă populație 

ocupată din mediul rural este Dolj (115.759 persoane), urmat de Olt (108.861 persoane). Cele mai 

mici valori ale acestui indicator le-a înregistrat județul Mehedinți (60.721 persoane), în timp ce 

Gorj și Vâlcea au fost aproximatriv la egallitate, cu peste 81.000 persoane ocupate. 

Figura nr.  152 - Populația ocupată în mediul rural din județele regiunii Sud Vest Oltenia, 

pe sexe, la nivelul anului 2011 

Județ Total Masculin Feminin 

DOLJ 115.759 64.652 51.107 

GORJ 81.487 44.627 36.909 

MEHEDINȚI 60.721 34.329 26.392 

OLT 108.861 60.637 48.224 

VÂLCEA 81.912 42.924 38.988 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Olt, 2012 

În toate județele regiunii Sud Vest Oltenia, cea mai mare parte a populației era, în anul 

2011, ocupată în agricultură. Cele mai mari ponderi ale persoanelor ocupate în activități de 

agricultură, silvicultură sau pescuit au fost înregistrate în județele din zonele de câmpie, unde se 

practică în special cultivarea plantelor: Olt (74% din populația ocupată), Mehedinți (74%) și Dolj 

(73%). În județul Dolj existau, la nivelul anului 2011, un număr de comune în care procentul 

persoanelor ocupate în agricultură era de peste 80%. Ponderi de peste 87% au fost înregistrate în 

sate ca Desa, Carpen, Cioroiași, Ghidici, Negoi, Sălcuța etc., în timp ce cele mai mici procente s-

au înregistrat în comune ca, de exemplu, Cârcea (19%), Ișalnița (43%), Pielești (47%). Comunele 

cu un procent mic de ocupare în agricultură sunt în general comunele localizate în vecinătatea 

localităților urbane importante, astfel că forța de muncp este în general polarizată într-un spectru 

mai larg al activităților economice. În județele Vâlcea și Gorj, localizate în zone cu relief montan, 
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ratele de ocupare ale populației în agricultură sunt semnificativ mai reduse: 55% în Gorj și 54% în 

Vâlcea.  

În județul Gorj, există comune în care a fost înregistrat un procent ridicat al populației 

ocupate în agricultură, de exemplu comunele Berlești și Licurici, Săcelu și Prigoria învecinate, 

unde procentul înregistrat a fost de peste 70%, unde predomină activitatea agricolă, deși comunele 

se afla situate și în vecinătatea unui oraș, și într-o zonă cu relief relativ înalt. Alte comune din 

Gorj cu o rată de ocupare mare în agricultură au fost Căpreni (70%), Crușet (73%), Vladimir (68%), 

localizate însă spre centrul regiunii, în zone joase. 

În județul Mehedinți, mai mult de 90% din persoanele ocupate din comunele Balta, Corlățel, 

Dârvari, Pădina și Poroina Mare sunt ocupate în agricultură. 4 din cele 5 comune, cu excepția 

Balta, sunt localizate în partea sudică a județului, trei dintre ele învecinându-se. La polul opus, 

comunele cu cea mai puțină populație ocupată în agricultură erau Eșelnița, Ilovița, Breznița-Ocol 

și Șimian, care au înregistrat valori apropiate de sau sub 50%. Comunele amintite sunt localizate 

în jumătatea nordică a județului și în apropierea municipiului Drobeta Turnu-Severin. 

În zone cea mai sudică a județului Olt, 9 comune au înregistrat o pondere a populației 

ocupate în agricultură de peste 85% (Sprâncenata, Bucinișu, Cilieni, Tia Mare, Izbiceni, Gârcov, 

Vădăstrița etc.), fiind o zonă însorită, joasă, preferată pentru cultivarea plantelor. Comune ca 

Grădinari sau Oboga, situate în centrul județului și în apropierea municipiului Slatina și celorlalte 

orașe din zonă, au înregistrat ponderi mult mai scăzute, de aproximativ 50%.  

În județul Vâlcea, ponderea persoanelor ocupate în agricultură este, din punct de vedere 

teritorial, mai echilibrată ca în celelalte județe, deși este, în medie, scăzută la nivel de localități. 

Astfel, există comune cu o pondere mare de ocupare în agricultură chiar și în zonele de munte 

(comuna Boișoara, cu peste 80%) sau în zonele învecinate zonelor urbane (Runcu, Lăpușata, 

Stănești). O concentrare a comunelor cu pondere de ocupare în agricultură scazută, de sub 40%, 

se află în jurul municipiului Râmnicu Vâlcea (comunele Bunești, Budești, Mihăești, Păușești 

Maglași, Șirineasa etc.).  

Populația din mediul rural ocupată în industrie este, în general, scăzută. Cea mai mare 

pondere din populația ocupată la nivel județean, se înregistra, la nivelul anului 2011, în județul 

Gorj (13,83%, reprezentând un număr de 11.273 persoane), dintre care cea mai mare parte era 

ocupată în industria extractivă. În județul Gorj existau 10 comune cu activitate intensivă în 

sectorul industriei extractive (Drăguțești, Fărcășești, Bâlteni, Turburea, Plopșoru, Urdari, 

Negomir, Drăgotești, Mătăsari și Slivilești).  

Un număr mare de persoane ocupate în industrie se înregistra și în județul Vâlcea, respectiv 

8.948 persoane reprezentând aproape 11% din populația ocupată din mediul rural. Aici însă 
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sectorul industrial predominant era industria prelucrătoare, activitate comună în zona din 

vecinătatea municipiului Râmnicu Vâlcea (comunele Mihăești, Bujoreni, Budești, Frâncești, 

Nicolae Bălcescu etc.). Deși poziționat tot în zona montană, în județul Vâlcea nu s-au remarcat 

decât două comune cu rată de ocupare în industria extractivă, respectiv comunele Costești și 

Alunu. 

În județul Mehedinți, în partea nord estică, existau de asemenea patru comune cu rată de 

ocupare semnificativă în industria extractivă (Bala, Florești, Broșteni și Corcova), iar comunele cu 

activitate în industria prelucrătoare erau cele din proximitatea municipiului Drobeta Turnu Severin 

(Breznița Ocol, Șimian și Eșelnița). Per total însă, județul Mehedinți avea cea mai redusă populație 

ocupată în industrie (3.080 persoane). 

Județele Dolj și Olt se remarcă prin concentrarea comunelor cu rate de ocupare în industria 

prelucrătoare, poziționate în apropierea municipiilor Craiova (Pielești, Ghercești, Podari, Cârcea 

etc.) și Slatina (Găneasa, Slătioara, Curtișoara etc.). În Olt au fost înregistrate 7.583 persoane 

ocupate în industrie, iar în Dolj doar 5.587 persoane.  

Comerțul este una dintre activitățile economice care s-a dezvoltat într-o oarecare măsură 

în fiecare comună din regiune, însă se remarcă faptul că localitățile rurale din apropierea orașelor 

au înregistrat cele mai multe persoane ocupate în acest sector, în principal datorită faptului că 

aici și-au stabilit sediul multe dintre companiile care activează în orașele vecine. Cele mai bune 

exemple în acest sens sunt zonele din vecinătatea municipiilor Râmnicu Vâlcea (comunele 

Vlădești, Bujoreni, Budești, Golești, Mihăești etc.) și Craiova (comunele Șimnicu de Sus, Bucovăț, 

Cârcea, Malu Mare, Pielești etc.). Județul Vâlcea a înregistrat cea mai mare populație ocupată în 

comerț, respectiv 5.750 de eprsoane, în timp ce Dolj s-a plasat pe locul doi cu 5.296 persoane, 

Gorj pe locul al treilea cu 4.971 persoane, iar Olt și Mehedinți au ocupat ultimele locuri, cu 3.649 

și respectiv 2.249 persoane. 

Sectorul construcții de asemenea a înregistrat o rată de activitate semnificativă în mediul 

rural, deși în acest caz nu se poate observa o distribuție foarte clară a comunelor cu populație 

ocupată în acest sector. Județul Mehedinți este singurul în care nu se remarcă decât comunele 

din apropierea municipiului Drobeta Turnu Severin (Izvoru Bârzii, Breznița-Ocol, Șimian), având 

cea mai puțină populație ocupată în acest sens (2.849 persoane). La polul opus se află județul 

Vâlcea, unde comunele cu populație ocupată în construcții sunt relativ uniform distribuite în 

teritoriu (6.694 persoane, dintre care cele mai multe în comune ca Valea Mare, Roșiile, Fârtățești, 

Stoilești, Stroești, Tomșani, Nicolae Bălcescu etc.). Județul Olt ocupa locul al doilea, cu o 

populație ocupată în construcții de 5.725 persoane (comunele Gura Padinii, Rotunda, Osica de 

Sus, Dăneasa, Slătioara etc.). Județele Dolj și Gorj au înregistrat de data aceasta valori mai 

scăzute, respectiv 4.312 persoane în Gorj (în special comune din sudul județului (Plopșoru, 
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Turburea, Borăscu etc.) și 4.282 în Dolj (în special în comunele din nordul județului: Argetoaia, 

Brădești, Goiești, Melinești etc.) 

Transportul este un sector în care este ocupată o pondere mai mică a populației mediului 

rural, însă invariabil dezvoltat în apropierea zonelor urbane, care sunt cele mai solicitate și ca 

destinație și ca puncte de plecare. Județele Gorj, Vâlcea și Dolj înregistrau în anul 2011 cea mai 

mare populație ocupată în acest sector (2.543, 2.521 și 2.339 persoane), iar județele Olt și 

Mehedinți înregistrau cele mai scăzute valori (1.589 și 1.218 persoane). În fiecare dintre cele cinci 

județe, comunele cu un număr semnificativ de persoane ocupate în transport erau cele din 

proximitatea municipiilor.   

Figura nr.  153 - Populația stabilă ocupată, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia (2011) 

 
Sursa: Direcțiile Statistice Județene, 2012 
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Figura nr.  154 - Rata de ocupare a populației active, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia 

(2011) 

 
Sursa: Direcțiile Statistice Județene, 2012 

Șomajul din păcate rămâne în continuare o problemă. La nivel european, rata generală a 

șomajului a ajuns la 10,5% în 2012, marcând o creștere de 0,8 puncte procentuale în comparație 

cu anul 2011, după care rămâne stabil între 2010 și 2011.  

La nivel național, Regiunea Sud Vest Oltenia deține o rată a șomajului destul de ridicată, 

clasându-se pe locul 4 la nivel național. În anul 2012, rata șomajului la nivelul regiunii Sud Vest 

Oltenia a fost de 5%, în creștere față de anul precedent (4,6%). Pe sexe, ecartul dintre cele două 

rate ale șomajului a fost 3,7 puncte procentuale (8,3% pentru bărbați față de 4,6% pentru femei).  
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Figura nr.  155 - Rata șomajului BIM la nivel de regiuni, pe sexe (15 ani și peste) (2005 – 

2012) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

În ceea ce privește rata șomajului la nivelul județelor din regiunea Sud Vest Oltenia se 

constată faptul că județul Vâlcea a înregistrat de-a lungul timpului (perioada de referință 2005 – 

2012) cea mai mică rată a șomajului ( 6,6 % în 2005 ajungând în 2012 la un procent de 4,3). 

Următorul județ clasat cu cea mai mică rată a șomajului peste județul Olt (6,6% în 2005 

înregistrând în 2012 o ușoară creștere de 0,06%), fiind urmat de județele Dolj și Gorj. Județul 

Mehedinți deținea cea mai mare rată a șomajului dintre celelalte județe ale regiunii. 

Cea mai mare rată a şomajului s-a înregistrat în judeţul Mehedinți  (în 2005) continuând să 

crească în anul 2010 până la 12%, având o scădere până la 8,8% în 2012.  

La nivelul judeţului Vâlcea variaţia ratei şomajului a scăzut semnificativ în perioada 2006 

– 2008, înregistrând o creștere până în anul 2010 de 9,9 %, înjumătățind însă procentul în anul 

2011.  La nivelul anului 2012 atinge cel mai mic procent  dintre judeţele regiunii (4,7%).  

Evoluţia ratei șomajului în judeţul Dolj a atins în 2010 un procent de 10,8%, iar în 2012 a 

ocupat penultimul loc la nivelul regiunii.  

La nivelul judeţului Gorj, evoluţia ratei şomajului a fost mică în perioada 2005- 2008 (în 

scădere ajungând la 5,3%) după care a crescut brusc până la 8,7%  în 2009, continuând să crească 

în 2010 la 10,1% și scăzând în următorii 2 ani până la 6,7%. 

În judeţul Olt, cea mai mare rată a șomajului a fost atinsă în anul 2010, când a ajuns la 

8%. 

În ceea ce privește rata şomajului pe sexe, se constată că exista o diferență semnificativă 

între cea de sex masculin (8% la nivel de regiune) și cea de sex feminin (6,6%). Cea mai mare rată 
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a șomajului populației de sex feminin s-a înregistrat în 2009 în județul Mehedinți, iar cea mai mică 

în județul Olt, în anul 2008 (3,5%). 

Figura nr.  156 - Rata șomajului înregistrat pe sexe la nivel de județe, în regiunea Sud Vest 

Oltenia (2005 – 2012) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

 

În harta de mai jos sunt identificate localitățile și zonele regiunii Sud Vest Oltenia cu rate 

ridicate ale șomajului. Comparând cu reprezentarea grafică aferentă indicatorului pentru raportul 

de dependență economică, se observă faptul că zonelor cu rate ridicate ale șomajului le 

corespund, de asemenea, localități cu un raport de dependență economică foarte ridicat: comuna 

Gârla Mare din Mehedinți, Ghidici, Cerăt, Gogoșu din județul Dolj, Redea, Valea Mare, Corbu din 

Olt, Prundeni, Mitrofani, Livezi, Grădiștea din județul Vâlcea etc. O situație aparte a fost 

identificată în județul Gorj, unde zonele cu cele mai ridicate rate ale șomajului au fost zone 

urbane.  
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Figura nr.  157 - Rata șomajului la nivel de UAT, regiunea Sud Vest Oltenia (2011) 

 
Sursa: Prelucrare proprie date, Direcțiile Județene de Statistică, 2012 

 

La nivelul anului 2011, ponderea cea mai mare din totalul persoanelor angajate o deţineau 

persoanele ocupate în agricultură – 302,7 mii de persoane, reprezentând 67% din totalul 

persoanelor ocupate din mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia. Locul secund era ocupat de 

angajaţii din sectorul industriei cu o pondere de 8,%.  

 

Lipsa locurilor de muncă datorată crizei economice a dus la migrația populației șomere din 

mediul urban în mediul rural, facilitând practicarea agriculturii de subzistență, acest fenomen 

fiind favorizat și de numărului mare de terenuri arabile în regiunea Sud Vest Oltenia. Astfel se 

constată că agricultura este cel mai dezvoltat sector din regiune. La nivel național, regiunea se 

clasează pe locul 4 din acest punct de vedere, primul loc fiind ocupat de regiunea Centru, iar 

ultimul loc de Regiunea București - Ilfov. Dintre județele acestei regiuni, cel mai puternic 

dezvoltat este județul Olt.  

Regiunea Sud Vest Oltenia avea, cel mai scăzut număr de persoane ocupate în sectoarele 

industrie și comerț, pe toată durata de analiză, ceea ce arată o slabă dezvoltare a acestor e 
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Rolul educației este, pe de o parte, de a oferi acces la piaţa muncii, având în vedere că 

persoanele cu  un nivel ridicat ale educaţiei au şanse mai bune pe piaţa muncii (rata de ocupare 

pentru cei cu studii superioare este de 82%, faţă de 64%, reprezentând  media UE, şi 59%, media 

în România).  

În România, în anul 2011, numai 50,7% din persoanele cu nivel ISCED 0‐2 erau active pe 

piaţa muncii, în timp ce rate semnificativ mai mari se pot găsi pentru persoane cu ISCED 3‐4 

(63,2%) şi ISCED 6 (82,1%). 

Cea mai înaltă rată de şomaj se înregistrează în rândul tinerilor în vârstă de 15-24 ani, de 

trei ori mai mare decât rata totală a şomajului. Acest fapt se datorează unei educații scăzute, 

nesiguranței unui loc de muncă și fluctuațiilor dintre cerere și ofertă.  

Așa cum este evidențiat și în tabelele de mai jos, în anul 2011, Regiunea Sud Vest Oltenia 

înregistrează cele mai scăzute rate de activitate și de ocupare și cele mai ridicate rate ale 

șomajului din mediul rural, pentru persoanele cu un nivel scăzut de educație.  Acest fapt se 

datorează lipsei accesului tinerilor la instituțiile de învățământ, lipsa programelor de formare 

profesională a adulților și, totodată, situației financiare precare a persoanelor din mediul rural. 

Tabel nr. 44 - Rata de activitate în mediul rural pe niveluri de educație, pe regiuni de 

dezvoltare. La nivelul anului 2011 

Regiune Superior Mediu Scăzut 

Nord Vest 82,1 68,3 48,0 

Centru 86,8 67,6 28,9 

Nord Est 78,0 77,9 65,2 

Sud Est 77,3 67,0 50,5 

Sud Muntenia 81,9 70,3 46,2 

București - Ilfov 81,8 70,2 45,9 

Sud Vest Oltenia 85,9 73,4 66,0 

Vest 68,9 71,1 47,4 

Sursa: INS,2012 
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Tabel nr. 45 - Rata de ocupare în mediul rural pe niveluri de educație, pe regiuni de 

dezvoltare, la nivelul anului 2011 

Regiune Superior Mediu Scăzut 

Nord Vest 77,2 66,0 45,9 

Centru 79,4 62,8 24,0 

Nord Est 73,4 75,8 64,4 

Sud Est 66,0 59,7 46,9 

Sud Muntenia 75,0 63,3 41,4 

București - Ilfov 80,5 68,1 41,8 

Sud Vest Oltenia 81,7 68,8 63,1 

Vest 67,3 68,2 44,3 

Sursa: INS,2012 

Tabel nr. 46 - Rata șomajului în mediul rural pe niveluri de educație, pe regiuni de 

dezvoltare, la nivelul anului 2011 

Regiune Superior Mediu Scăzut 

Nord Vest 5,9 3,3 3,6 

Centru 8,5 7,1 15,6 

Nord Est 5,7 2,6 1,0 

Sud Est 14,1 10,7 6,2 

Sud Muntenia 8,3 9,8 8,4 

București - Ilfov 1,6 3,0 8,3 

Sud Vest Oltenia 4,6 6,0 3,4 

Vest 2,4 4,1 5,8 

Sursa: INS,2012 

În anul 2012, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 59,5%, 

iar rata șomajului de 7%, conform datelor INS. Raportul de dependență economică la nivel de 

regiuni de dezvoltare (numărul persoanelor inactive și în șomaj ce revin la 1.000 persoane ocupate) 

a fost de 1.303 la mie. 

Dependența economică este mai ridicată pentru persoanele de sex feminin (1.647 la mie, 

față de 1.026 la mie în cazul bărbaților) și pentru mediul rural (1.307 la mie, comparativ cu 1.300 

la mie în mediul urban).  

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, rata de dependență economică din anul 2011 indica o 

situație economică dificilă, având în vedere valorile ridicate și, în consecință, povara economică 

mare a populației independente economic. În stabilirea impactului real al ratei de dependență 

economică trebuie luat în considerare și nivelul general de trai, scăzut, din mediul rural, și, 
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implicit, veniturile mici. Datorită numărului scăzut de locuitori din comunele regiunii, raportul de 

dependență economică la nivel de județe a fost calculat pentru 100 de persoane independente 

economic.  

Județele Dolj și Vâlcea au înregistrat cele mai mari rapoarte de dependență economică din 

regiune, respectiv  186 persoane dependente la suta de persoane independente economic pentru 

județul Dolj și 168 persoane pentru județul Vâlcea. Pe locul al treilea s-a clasat județul Olt, cu un 

raport de 147 de persoane. Județele Gorj și Mehedinți au înregistrat cele mai mici rate de 

dependență economică (134 persoane în județul Gorj și 130 persoane în Mehedinți.  

Analizând harta raportului de dependență economică la nivel de județe, cele mai multe 

comune cu rate de dependență ridicate erau localizate în județele Dolj, Olt și Vâlcea, care de 

altfel aveau și cele mai ridicate rapoarte de dependență din regiune. În județul Dolj, cele mai 

ridicate rapoarte de dependență economică, de aproape 400 persoane și peste, aparțineau 

comunelor Gogoșu, Sălcuța, Cerăt, și Catane. Cele mai ridicate rate păreau să fie grupate în zona 

centrală și sudică a județului. Comunele cu cele mai scăzute rate de dependență economică erau 

poziționate în vecinătatea municipiilor Craiova și Calafat, unde populația rurală avea mai multe 

oportunități de angajare. O distribuție similară din punct de vedere teritorial (rapoarte de 

dependență  crescute în sudul județului și mai mici în zona centrală și de nord, în apropierea 

reședinței de județ, exista și în județul Vâlcea. O situație economică diferită a fost însă 

identificatâ în județul Olt, unde comune din vecinătatea municipiului Slatina au înregistrate 

rapoarte de dependență economică foarte ridicate, de peste 250% (Valea Mare, Teslui, Movileni, 

Corbu), în timp ce în zona sudică predomicau comune cu un raport de dependență mai scăzu. 

Dintre județele Gorj și Mehedinți, cel din urmă a înregistrat cel mai mare raport de dependență 

în anul 2011, în comuna Gârla Mare, localizată în extremitatea sudică a județului (cu un raport de 

334%). Cu excepția comunei amintite, nici o altă localitate din cele două județe nu depășește un 

raport de 240% pentru dependența economică.      
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Figura nr.  158 - Raportul de dependență economică a populației din mediul rural, la 

nivelul regiunii Sud Vest Oltenia (2011) 

 
Sursa: Calcule proprii, Direcțiile Județene de Statistică, 2012 

În ceea ce privește evoluția numărului mediu de salariaţi pe activităţi ale economiei 

naţionale la nivel național, pentru CAEN 1 a înregistrat o scădere în perioada de referință 2005 -

2008, în timp ce pentru CAEN 2 acesta a crescut cu 0,04% în aceeași perioadă (luându-se ca 

referință cele mai importante domenii de activitate: industrie, agricultură, comerț). În sectorul 

industrie au fost înregistrate scăderi atât pentru CAEN 1 cât și pentru CAEN 2, în timp ce pentru 

sectorul de comerț au fost înregistrate creșteri semnificative pentru ambele CAEN. 

Se constată faptul că la nivelul Județului Dolj, în anul 2008 s-a înregistrat un număr de 

30.727 de salariați în domeniul industriei, fiind urmat de Județul Gorj cu 29.108 de salariați. Spre 

deosebire de județul Gorj, județul Dolj a avut o scădere considerabilă a numărului de salariați, 

luând în considerare anul de referință 2005 (când au fost înregistrați 35.515 de salariați). 

Cu mult detașat de celelalte județe, Dolj deține primul loc în ceea ce privește numărul 

salariaților în domeniul comerțului, fiind înregistrat un număr de 23.020, urmat de județul Vâlcea 

cu 11.854 salariați. 
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Mehedinți este județul cu cel mai scăzut număr al salariaților pentru toate cele 3 sectoare 

de activitate. 

Figura nr.  159 - Numărul mediu al salariaţilor din regiunea Sud Vest Oltenia, pe domenii de 

activitate, la nivelul judeţelor, în anul 2012 

 

Sursa: Prelucrare proprie informații, INS TEMPO Online, 2013 

După statutul profesional, la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia, se remarcă o creștere a 

ponderii salariaților, care în anul 2012 reprezentau 38,01% din totalul populației ocupate. Statutul 

de patron a fost deținut în anul 2012 de doar 0,57 % din totalul populației ocupate. 

  



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

265 
 

Tabel nr. 47 - Structura populației ocupate din mediul rural, după statutul profesional în 

regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 2005 – 2012 

-%- 

Statut profesional 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Salariat 34,48 35,63 35,91 38,00 38,09 35,66 37,47 38,01 

Patron 0,77 0,66 0,72 0,74 0,75 0,61 0,61 0,57 

Lucrator pe cont 

propriu 36,47 36,21 37,01 36,48 35,98 36,96 34,59 34,64 

Lucrator familiar 

neremunerat 28,13 27,38 26,28 24,72 25,10 26,69 27,34 26,78 

Rezultatele căutării - AMIGO - Populația ocupata pe grupe de vârstă, după statutul 

profesional și medii 

Reprezentat pe hartă GIS, numărul salariaților din mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia 

prezintă clare particularități de la un județ la altul. Astfel, județul Gorj a înregistrat cele mai mici 

valori, cu excepția zonei din centrul județului, în timp ce județul Vâlcea pare să fi înregistrat cele 

mai mari numere medii și o distribuire omogenă a numărului de salariați pe teritoriul județului. În 

județul Olt, multe comune din vecinătatea orașelor au înregistrat numere ale salariaților sub 

așteptări având în vedere că aici ar fi trebuit să existe oportunități de ocupare a forței de muncă. 

În județul Dolj au fost conturate două zone cu valori discrepante raportate la restul județului: 

comunele din apropierea municipiului Craiova și cele din apropierea municipiului Calafat, datorită 

fenomenului de polarizare. În județul Mehedinți, cel mai mare număr de persoane salariate a fost 

identificat în zona centrală a teritoriului, cu precădere în apropierea reședinței de județ.  
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Figura nr.  160 - Numărul de salariați din mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia 

(2011) 

 
Sursa: Calcule proprii, Direcțiile Județene de Statistică, 2012 

Deși în mediul rural cea mai mare parte a populației este ocupată în agricultură, numărul 

efectiv al salariaților era, la nivelul anului 2011, redus. După cum indica analiza datelor privind 

structura populației ocupate după statutul profesional, aproximativ două treimi din populație era 

reprezentată de muncitori pe cont propriu. Deși este vorba de sectorul agricol, cel mai mare 

număr de salariați au fost identificați în localitățile din vecinătatea orașelor. Astfel, în Dolj cel 

mai mare număr mediu de salariați între (50 și 70 de persoane), în sectorul agricol, au fost 

înregistrați la nord de municipiul Craiova (comunele Ișalnița, Coțofenii din Dos, Almăj, Brădești 

etc.), dar și în marginea sudică a județului, lângă municipiul Calafat (comuna Poiana Mare, cu 

peste 70 salariați în sectorul agricol). În județul Mehedinți a fost identificată comuna cu cel mai 

mare număr de persoane salariate din agricultură – comuna Oprișor, cu 97 de salariați. Tot aici s-

au remarcat și comunele Hinova și Corcova. În județul Gorj majoritatea comunelor au înregstrat 

sub 10 persoane salariate în domeniul agricol, excepție făcând câteva comune din nordul 

județului: Padeș, Peștișani, Roșia de Amaradia, Polovragi. În județul Olt au fost identificate câteva 

comune cu un număr mediu de salariați între 40 și 70, distribuite omogen pe teritoriu: Dobroteasa 
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în nord, Tufeni, Șerbănești și Crâmpoia în apropierea municipiului Slatina, Stoicănești și Vișina în 

jumătatea sudică a județului.   

Figura nr.  161 - Numărul de salariați din mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia – 

agricultură, silvicultură și pescuit (2011) 

 
Sursa: Calcule proprii, Direcțiile Județene de Statistică, 2012 

În ceea ce privește numărul salariaților din sectorul industrie și construcții, spre deosebire 

de agricultură, localitățile care au înregistrat valori ridicate se identifică în mare parte cu cele 

care au înregistrat cele mai mari ponderi și pentru persoanele ocupate în aceste domenii. Astfel, 

la nivelul județului Dolj se remarcă, din nou, zona localităților din apropierea Craiovei, în special 

comunele Cârcea, Ghercești, Ișalnița și Bucovăț, care au înregistrat peste 100 de persoane 

salariate în sectorul industrie sau construcții. Spre nord, a fost identificată și comuna Brădești, 

unde există de asemenea un număr mare de persoane ocupate în industrie, construcții și comerț. 

În județul Mehedinți cele mai mari valori au fost înregistrate în comunele Șimian și Izvoru Bârzii, 

ambele cu peste 300 salariați în acest sector. În județul Gorj se poate observa, din nou, 

delimitarea zonei miniere din sud, în comunele Urdari, Mătăsari, Cătunele și Bâlteni înregistrându-

se cel mai mare număr mediu de salariați în industrie și construcții (aproximativ 300 persoane). În 
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partea de nord se remarcă și comunele Padeș, Runcu și Prigoria. În județul Olt s-au evidențiat 

câteva comune din apropierea municipiului Slatina (Slătioara, Crâmpoia, Șerbănești, Icoana, 

Priseaca), unde însă au fost înregistrate numere medii ale salariaților relativ reduse, între 80 și 

250. În partea nordică s-a remarcat Cungrea, localitate în care s-a dezvoltat industria 

prelucrătoare.  

Figura nr.  162 - Numărul de salariați din mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia – 

industrie și costrucții (2011) 

 

Sursa: Calcule proprii, Direcțiile Județene de Statistică, 2012 

Datorită multitudinii de activități economice acoperite, sectorul servicii apare în toate 

comunele de la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia. Astfel, în toate comunele au fost identificate 

persoane salariate în acest sector. Cea mai slabă reprezentativitate la nivel teritorial este ușor de 

remarcat în cazul județului Gorj. Aici au fost identificate localitățile cu cel mai mic număr de 

salariați din sectorul servicii din toată regiunea, respectiv sub 10 persoane salariate în Albeni, 

Roșia de Amaradia, Prigoria (în partea de nord est), Crușet și Brănești în partea de sud. Singura 

localitate care de asemenea a înregistrat valori atât de mici a fost comuna Vulturești din județul 

Olt. Cu excepția câtorva comune din partea central estică a județului (Drăgotești, Mătăsari, 
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Bâlteni, Bălești, Runcu etc.), în Gorj au fost identificate numai localități cu un numă foarte mic 

de persoane salariate în acest sector. În județul Mehedinți cele mai multe persoane salariate în 

sectorul servicii au fost identificate la nivelul comunelor Șimian și Izvoru Bârzii (peste 100 de 

persoane). În județul Dolj se remarcă, dn nou, valori mai mari pentru comunele din apropierea 

reședinței de județ și municipiului Calafat (Podari, Cârcea, Ișalnița, Pielești, Poiana Mare etc.). 

Zona centrală, atât spre sud cât și spre vest, s-a remarcat din nou prin valori mai scăzute.  

   

Figura nr.  163 - Numărul de salariați din mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia – 

servicii (2011) 

 

Sursa: Calcule proprii, Direcțiile Județene de Statistică, 2012 

Ponderea lucrătorilor pe cont propriu, a celor neremunerați și a celor salariați 
(procente) 

Cea mai mare parte a persoanelor ocupate din mediul rural și care nu se încadrează în 

categoria salariaților sunt lucrători pe cont propriu. Cu excepția anumitor categorii de lucrători 

pe cont propriu, cum ar fi comercianții care au afaceri profitabile, statutul implică un anumit grad 
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de nesiguranță financiară, făcând din această categorie de persoane una dintre cele mai 

vulnerabile.  

La nivelul anului 2011, județul Olt avea cea mai mare pondere a lucrătorilor pe cont propriu 

(91,20%), urmat de județul Dolj (85,99%) și județul Mehedinți (84,74%). Procente mai scăzute au 

fost înregistrate la nivelul județelor Vâlcea (77,11%) și Gorj (74,71%). Astfel, se observă că la 

nivelul mediului rural din regiunea Sud Vest Oltenia, posturile de salariați sunt foarte puține la 

număr și cea mai mare parte a populației lucrează pe cont propriu. Situația relevată contribuie la 

înțelegerea fenomenului de dependență față de agricultură, unde numărul salariaților este oricum 

foarte redus având în vedere că este cea mai practicată activitate din mediul rural. Având în 

vedere procentul ridicat al populației cu statut de lucrător pe cont propriu, este de așteptat ca 

nivelul de trai să fie mult mai scăzut decât în zonele în care există cerere pe piața muncii și unde 

venitul salarial este garantat, cel puțin, la un nivel minim pe economie.  

Figura nr.  164 - Ponderea lucrătorilor pe cont propriu din totalul populației ocupate, la 

nivelul județelor regiunii Sud Vest Oltenia (2011) 

 

Sursa: Calcule proprii pe baza indicatorilorde la Direcțiile Județene de Statistică, 2012 

Perioada de criză economică a condus la o scădere salarială considerabilă, industriile și 

serviciile au intrat în impas financiar fiind nevoite să reducă salariile angajaților, clasând astfel 

România printre țările cu cea mai mare scădere salarială din Uniunea Europeană (penultimul loc 

din Europa în ceea ce privește câștigul salariul mediu net lunar).  

Evoluția salariului mediu net lunar la nivelul regiunilor din România este destul de mare în 

regiunea București – Ilfov. Acest fapt poate fi determinat de interesul operatorilor economici, atât 

din România cât și din străinătate, de a începe afaceri în capitala României, oferind astfel locuri 

de muncă mai bine plătite, ridicând în același timp nivelul de trai al populației din această 
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regiune. Regiunea Sud Vest Oltenia este următoare clasată după București - Ilfov în ceea ce 

privește câștigul mediu net lunar.  

Figura nr.  165 - Evoluția câștigului salarial nominal mediu net lunar pe regiuni de 

dezvoltare, în perioada 2005-2011 

 

Sursa: INS, baza de date TEMPO Online, 2012 

La nivelul anului 2012, cel mai mare câștig salarial a fost înregistrat în județul Gorj (1.584 

RON), urmat de Dolj (1.370 RON) și Olt (1.317 RON). Valori mai mici au fost înregistrate în județele 

Mehedinți (1.294 RON) și Vâlcea (1.282 RON). Cu toate că Vâlcea s-a clasat pe ultimul loc, în 

perioada 2005 – 2012 a înregistrat cea mai mare creștere a câștigului salarial, de aproximativ 

100,1%, spre deosebire de județele cu cele mai mari câștiguri salariale, care au înregistrat creșteri 

mai mici, de 90% (județul Dolj) și respectiv 82% (județul Gorj).  



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

272 
 

Figura nr.  166 - Câștigul salarial nominal mediu net lunar, la nivel de județe ale 

regiunii Sud Vest Oltenia (2005 – 2012)  

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, 2013 

Cheltuielile totale reprezintă ansamblul cheltuielilor bănești, indiferent de destinație 

(inclusiv contravaloarea mărfurilor și serviciilor obținute gratuit sau cu reducere de preț de la 

agenții economici și exclusiv împrumuturile și creditele restituite, sumele depuse la CEC Bank, 

alte bănci și instituții similare) precum și contravaloarea consumului uman și furajer de produse 

alimentare și nealimentare din resursele proprii ale gospodăriei. 

Cheltuielile totale medii lunare au cunoscut, în ansamblu, o tendință crescătoare în toate 

regiunile de dezvoltare ale României. Cu excepția regiunii București-Ilfov, unde s-au înregistrat 

cele mai mari valori (2.679,87 lei), în anul 2012, regiunea Vest se clasa pe poziția a doua cu  

2.547,22 lei pentru indicatorul analizat, urmată de regiunea Centru cu 2.233,54 lei. În Sud Vest 

Oltenia, cheltuielile totale medii lunare s-au ridicat la 2.007,89 lei în anul 2012, în creștere cu 

88,13 lei față de 2011 și cu 284,71 lei față de 2008. O valoare de sub 2.000 lei este întâlnită doar 

în regiunea Sud Est (1.980,47 lei în 2012), în timp ce valori peste acest prag sunt întâlnite pe toată 

perioada analizată numai în regiunile Nord Vest și București-Ilfov. 
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Figura nr.  167 - Cheltuielile totale medii lunare, pe regiuni de dezvoltare, în perioada 

2008 – 2012 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 
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3.5. Nivelul de trai al populaţiei din mediul rural. Gradul de sărăcie din mediul rural 

În situația în care infrastructura rurală și, în special, cea agricolă nu au un nivel optim de 

dezvoltare, nivelul de trai din mediul rural este în special influențat de gradul de proximitate și 

accesibilitate către zonele urbane. Astfel, localitățile din vecinătatea orașelor sunt în geneal mai 

puțin dependente de activitățile agricole, forța de muncă fiind polarizată de zonele urbane, în 

timp ce localitățile rurale cu un grad de accesibilitate redus, datorat fie distanței, fie 

infrastructurii slab dezvoltate, se axează mai mult pe agricultura de subzistență și pe 

autoproducție, având un profil economic slab dezvoltat și nediversificat.  

Zonele cu cel mai scăzut/ridicat nivel de trai din mediul rural 

Într-un raport elaborat de către Universitatea București și Institutul Național de Statistică, 

au fost evidențiate cele mai sărace comune din România, în funcție de rata sărăciei, raportată la 

nivelul venitului locuitorilor. Astfel, în regiunea Sud Vest Oltenia existau 31 de localități cu o rată 

a sărăciei foarte scăzută. Cele mai multe se regăseau în județul Mehedinți (14 comune) și în 

județul Vâlcea (9 comune). În județul Dolj au fost identificate 6 comune, iar în județele Gorj și 

Olt doar câte o comună. Se constantă că la nivelele județelor Mehedinți și Vâlcea exista și cea mai 

mare rată medie a sărăcie, aproximativ 63% din populația celor două județe încadrându-se ca 

populație săracă. Dolj a înregistrat o medie de 58%, în timp ce Gorj și Olt au înregistrat medii mai 

scăzute (56% și respectiv 55%). Cele mai mari rate ale sărăciei au fost înregistrate, de asemenea, 

în județele Mehedinți și Vâlcea: comuna Boișoara din Vâlcea a înregistrat o rată a sărăciei de 86%, 

iar comunele Bălvănești, Godeanu, Balta și Podeni din județul Mehedinți au înregistrat, de 

asemenea, rate ale sărăciei de peste 70%. 
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Figură 1 - Harta zonelor cu cel scăzut nivel de trai la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia 

(2011)  

 

Sursa: Calcule proprii, Direcțiile Județene de Statistică, 2012 

 

Cele mai dezvoltate comune rămân cele din proximitatea zonelor urbane, ale căror forță 

de muncă este în general atrasă de mediul urban, astfel că nu se poate vorbi, de fapt, despre o 

sustenabilitate economică asigurată neapărat de o piață a forței de muncă interne. Este cazul 

unor comune ca Ișalnița, Amărăștii de Jos în Dolj, Baia de Fier, Mușetești în Giurgiu, Jiana, Cujmir 

în Mehedinți, Slătioara, Găneasa, Valea Mare în Olt,  Bujoreni, Bărbăteși în Vâlcea. 

Factorii care influenţează nivelul de trai în mediul rural din regiunea Sud-Vest Oltenia 

Mediul rural este, în general, în toată țara, slab dezvoltat. Aceasta se datoarează în 

principiu profilului economic al comunelor care, datorită cadrului natural, se axează exclusiv sau 
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în mare parte pe activitățile de producție agricolă. Și în regiunea Sud Vest Oltenia, agricultura 

reprezintă principalul mijloc de subzistență pentru locuitorii din mediul rural, deși din cercetarea 

inițiată pentru identificarea profilului economic al comunelor a reieșit faptul că există foarte 

multe unități locale implicate în comerț. Aceasta, corelat cu numărul mic de saraliați, indică de 

fapt că o foarte mare parte a populației este implicată în autoproducția agricolă. O infrastructură 

agricolă slab dezvoltată (tehnologia depășită, lipsa de resurse financiare, gradul redus de 

informare cu privire la mijloacele de finanțare) are un impact negativ asupra dezvoltării 

eocnomice strict din punct de vedere agricol, motiv pentru care localitățile cu un profil economic 

nediversificat și cu un grad redus de accesibilitate rămân și cele mai sărace.  

Cele mai sărace comune identificate sunt, cu preponderență, localizate în zone cu un grad 

redus de accesibilitate, în special în zone montane (comunele Balta și Podeni din județul 

Mehedinți, Boișoara din Vâlcea) sau izolate (comunele Godeanu și Bălvănești din județul 

Mehedinți). Toate comunele din regiune cu o rată mare a sărăciei au un profil economic slab 

dezvoltat, existănd câteva excepții pentru care au fost înregistrate unități locale active în 

domeniul comerțului sau zootehniei, ramuri care de altfel nu au un caracter inovator, dar sunt 

expresia unui grad de adaptare la nevoile și la specificul local.  

Comunele din proximitatea zonelor urbane au un profil economic dezvoltat datorită 

structurilor economice care ăși desfășoară activitatea în zona urbană dar care, de multe ori, 

preferă să își dezvolte sediile și să se extindă în zona rurală adiacentă orașelor. Acest lucru este 

posibil datorită accesului ușor către zonele urbane. Fortța de muncă din aceste localități rurale 

este în general polarizată fie de zona urbană, fie lucrează în unitățile dezvoltate aici datorită 

activității eocnomice intense din zonele urbane. În ambele cazuri, agricultura din aceste localități, 

ca și activitate economică, ocupă o poziție mai mult secundară.  

Un alt factor important pentru dezvoltarea nivelului de trai din mediul rural îl constituie și 

nivelul de educație al forței de muncă. Din acest punct de vedere, avantajate sunt, din nou, 

localitățile rurale situate în apropierea zonelor urbane. Populația de aici are un acces facil către 

structurile de învățământ superioare, motiv pentru care forța de muncă este calificată și are un 

acces mai bun către ocuparea unui loc de muncă mai bine remunerat. 

Sărăcia relativă şi rata sărăciei relative din mediul rural 

Pragul sărăciei relative înregistrează o evoluție constantă de la an la an, în funcție de 

evoluția nivelului veniturilor înregistrate de locuitori. Astfel, pragul sărăciei relative, la nivel 

național, a crescut în perioada 2007 – 2011 de la 3.507 Ron la 5.349 Ron, ceea ce indică o creștere 

semnificativă a mediei veniturilor locuitorilor, așa cum este indicat în tabelul de mai jos.   
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Tabel nr. 48 - Pragul sărăciei relative (2007 – 2011) 

An 2007 2008 2009 2010 2011 

Pragul sărăciei relative 
(lei persoană/an) 3.507 3.908 4.776 5.181 5.349 

Sursa: Institutul național de Statistică, baza de date Tempo Online, 2012 

Rata sărăciei relative reprezintă ponderea persoanelor al căror venit se situează sub pragul 

sărăciei. În perioada 2007 - 2011, a doua cea mai mare pondere a acestor persoane a fost 

înregistrată în regiunea Sud Vest Oltenia, după regiunea Nord Est.  

Figura nr.  168 - Rata sărăciei relative la nivelul regiunilor de dezvoltare (2007 – 2011) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 2012 

Având în vedere că pragul sărăciei relative a crescut, exista riscul ca o parte a populației 

să rămână sub noul prag înregistrat. Regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat însă, în perioada 

analizată, o scădere semnificativă a ratei sărăciei relative, ajungând în anul 2011 la o rată de 

28,9% față de 36,3% înregistrată în anul 2007. Până în anul 2009 inclusiv, rata sărăciei a crescut, 

ajungând la 37,4%. În anul 2010 a fost înregistrată o scădere bruscă, rata ajungând la 30,7%, iar 

în 2011 înregistrându-se o scădere de încă 1,8%, mult mai mică însă decât cea înregistrată în anul 

2010. Având în vedere faptul că anul 2009 a fost considerat anul de apogeu al crizei economice, 

era de așteptat ca, începând cu anul 2010, situația economică să înregistreze o anumită redresare. 

Această redresare a s-a resimțit însă cel mai mult în regiunea Sud Vest Oltenia, mai ales că nu 

toate regiunile au înregistrat scăderi ale ratei sărăciei începând cu 2010. În situațiile regiunilor în 

care rata sărăciei relative a scăzut, ponderile înregistrate nu au fost la fel de mari, după regiunea 

Sud Vest Oltenia aflăndu-se regiunea Centru, cu o diferență înregistrată de 4,1%, regiunea 

București – Ilfov cu o scădere de 3,3% și Nord Est cu o diferență de 2%. Regiunile Sud Est și Vest au 

înregistrat, din contră, creșteri în anul 2010 (de 3,8% și 2,2%), în timp ce regiunea Centru a stagnat 

din acest punct de vedere. De-a lungul întregii perioade analizate, cele mai bune rezultate au fost 
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înregistrate tot de regiunea Sud Vest Oltenia, care a înregistrat o scădere totală a ratei sărăciei 

de 1,8%, urmată de Centru cu 1,4% și Sud Muntenia cu 0,6%. Toate celelalte regiuni au înregistrat 

creșteri ale ratei sărăciei relative, rată care a crecut inclusiv la nivel național.    

Sărăcia absolută şi rata sărăciei absolute din mediul rural 

Situația ratei sărăciei absolute din mediul rural a înregistrat o evoluție pozitivă în ultimii 

ani, la nivelul României, scăzând cu aproape 2 treimi, ajungând în anul 2011 la 7,9% față de 23,6% 

în anul 2005. În anul 2010 a fost înregistrată o creștere a ratei sărăciei cu 2,6%, datorată, cel mai 

probabil, resimțirii efectelor crizei economice care a atins apogeul în anul 2009. Începând cu anul 

2011, au fost din nou înregistrate valori mai scăzute, respectiv s-a revenit la o rată a sărăciei 

absolute de 7,9%. Aceste fluctuații ale ratei sărăciei au urmat trendul înregistrat, de asemenea, 

și pentru mediul urban, ceea ce arată că fenomenul nu a fost unul caracteristic doar mediului 

rural, ci a ținut de situația economică generală a României. Începând cu anul 2011, ritmul de 

scădere al ratei sărăciei absolute a fost unul mai lent, spre deosebire de perioada 2005 – 2009, 

când rata a scăzut cu până la 6,5% anual.  

Figura nr.  169 - Rata sărăciei absolute în mediul rural (2005 – 2011) 

 

Sursa: „Indicatori privind sărăcia și inegalitatea, în funcție de caracteristici ale 

persoanelor și gospodăriilor, 2003-2011”, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale 

Dintre regiunile de dezvoltare ale României, regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat cea 

mai mare rata a sărăciei absolute, înregistrând în anul 2011 o rată de 6,8%. Comparativ, în anul 

2005, deși a înregistrat o rată ridicată a sărăciei absolute, de 19,5%, regiunea Sud Vest Oltenia se 

situa pe penultimul loc la nivel național, fiind depășită de regiunea Nord Est, cu o rată de 19,6%. 

Ulterior, regiunea Sud Vest Oltenia a fost devansată de regiunea Nord Vest, fenomen care 

sugerează că regiunea Sud Vest Oltenia a avut un ritm de dezvoltare mai lent din acest punct de 
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vedere. În anul 2011, cele mai mici rate ale sărăciei absolute au fost înregistrate în regiunile 

București Ilfov (1,7%) și Vest (2,1%), celelalte regiuni înregistrând rate relativ ridicate, de peste 

4,5%.  

Figura nr.  170 - Rata sărăciei absolute, pe regiuni de dezvoltare (2005 – 2011) 

 

Sursa: „Indicatori privind sărăcia și inegalitatea, în funcție de caracteristici ale 

persoanelor și gospodăriilor, 2003-2011”, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale 

Populaţia aflată în risc de sărăcie din mediul rural 

Conform rapoartelor privind sărăcia și inegalitatea realizate de Ministerul Muncii, populația 

din mediul rural este cea mai săracă și expusă celor mai multe riscuri de sărăcie. Având în vedere 

modul de organizare al pieței muncii, acest fapt nu este surprinzător: cea mai mare parte a 

populației rurale este ocupată în agricultură, din care o mare parte produce doar pentru 

autoconsum. Așa cum arată analizele statistice inclusiv din cadrul acestui studiu, infrastructura 

mediului rural și în special cea agricolă este limitată și nu permite realizarea unor venituri 

considerabile pentru populația ocupată în agricultură: nu există suficiente depozite și centre de 

colectare pentru producția agricolă, gradul  de accesibilitatea redus către piețele de desfacere 

pentru produsele agricole. 

În plus, așa cum arată analiza datelor privind populația mediului rural, populația comunelor 

este în general una îmbătrânită, forța de muncă și persoanele tinere se află într-un proces 

continuu de migrare către orașe, fenomen care se reflectă asupra nivelului veniturilor populației 

rurale, constituită în majoritate din persoane în vârstă, ale căror singur venit, pe lângă 

eventualele venituri din producția agricolă, este constituit din pensii.  

Un alt factor de risc în ceea ce privește populația săracă din mediul rural este constituit 

de nivelul mai scăzut de educație și de o slabă calificare și corelare a curiculei școlare față de 
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cererea de pe piața forței de muncă din mediul rural. Nu numai că persoanele calificate au 

tendința să migreze către zone mai dezvoltate economic, dar grdul redus de accesibilitate către 

unități de învățământ specializat din mediul rural determină existența unei forțe de muncă 

necalificate, greu de adaptat pe piața muncii, cu dificultăți în încadrarea pe un post mai bine 

plătit.   

Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE)61 este un indicator compozit 

adoptat la nivelul Uniunii Europene în cadrul Programului Europa 2020, de promovare a incluziunii 

sociale și reducere a sărăciei, reprezentând ponderea în total populație a persoanelor aflate în 

risc de sărăcie sau excluziune socială. Persoanele care fac obiectul indicatorului AROPE sunt cele 

aflate în cel puțin una din următoarele situații: 

 au venituri disponibile inferioare pragului de sărăcie; 

 sunt în stare de deprivare materială severă; 

 traiesc într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii. 

Datele furnizate de Institutul Național de Statistică arată faptul că regiunea Sud Vest 

Oltenia deține una dintre cele mai ridicate rate ale riscului de sărăcie și excluziune socială (46,9%), 

o situație mai nefavorabilă fiind doar în regiunile Sud-Est (51,7%) și Nord-Est (52,3%). La polul opus 

se situează regiunile București-Ilfov (31,5%), Centru (31,6%), Nord-Vest (31,9%), Vest (36,2%) și 

Sud-Muntenia (43,5%). Deși aceste valori rămân încă foarte ridicate, tendința acestui indicator 

manifestată în perioada 2007 – 2012 este descendentă. 

  

                                            
61 http://www.insse.ro/  

http://www.insse.ro/
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Tabel nr. 49 - Rata riscului de saracie sau excluziune sociala (AROPE), pe regiuni de 

dezvoltare 

- procente - 

Macroregiuni și regiuni 

de dezvoltare 

Anul 

2007 

Anul 

2008 

Anul 

2009 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Regiunea NORD-EST 55,1 54,5 52,9 51 51,2 52,3 

Regiunea SUD-

MUNTENIA 
50,3 45,6 48,1 42,7 43,1 43,5 

Regiunea SUD-VEST 

OLTENIA 
55,4 56,5 52,9 48 44,8 46,9 

Regiunea NORD-VEST 38,3 33,7 35,2 30,8 34,3 31,9 

Regiunea VEST 34,2 33,4 30,1 35,5 33,1 36,2 

Regiunea SUD-EST 51 48,6 42,4 51,8 50 51,7 

Regiunea CENTRU 37,6 37,2 33,2 30,3 28,5 31,6 

Regiunea BUCURESTI - 

ILFOV 
35,1 36,2 41,9 34,4 28,4 31,5 

Sursa: baza de date TEMPO - Institutul Național de Statistică, 2014 

Contribuția la aceste date este adusă în cea mai mare parte de situația existentă în mediul 

rural, unde nivelul de trai este mult mai scăzut decât în mediul urban, iar populația săracă 

predomină mai ales în localitățile depărtate de centrele urbane.  

O serie de factori potențează predispoziția mediului rural la riscul de sărăcie. Printre 

aceștia, cei mai relevanți sunt:  

- nivelul redus de modernizare; 

- activitate economică slab dezvoltată; 

- preponderența practicării unei agriculturi de subzistență; 

- infrastructură deficitară; 

- nivelul redus de educație și cultură; 

- servicii de sănătate precare. 

Pe sexe, riscul de sărăcie sau excluziune socială este mai ridicat pentru femei, indicatorul 

AROPE indicând pentru această categorie o pondere de 42,6 în anul 2012, în timp ce pentru bărbați 

valoarea este de 40,7%. 

Pe categorii de vârstă, cei mai vulnerabili la riscul sărăciei sunt copiii și tinerii, întrucât 

aceștia nu pot dispune de venituri proprii pentru asigurarea traiului. În acest sens, o problemă 

specifică mediului rural o constituie familiile numeroase, care de cele mai multe ori întâmpină 

dificultăți în depășirea pragului de sărăcie datorită necesităților materiale și financiare ridicate. 
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Pesoanele vârstnice se alătură categoriei tinere, riscul de sărăcie având la bază factori 

similari care îi stimulează manifestarea. Această grupă de persoane, deși dispune de avantajul 

pensie, necesită, în general, îngrijire medicală costisitoare, iar în mediul rural azilele de bătrâni 

sunt slab reprezentate. Totodată, accentuarea fenomenului de îmbătrânire a populației aduce cu 

sine și creșterea riscului de sărăcie. 

O altă categorie defavorizată din punct de vedere al acestui indicator, întâlnită cu 

precădere în mediul rural, este reprezentată de populația de etnie rromă. Nivelul de educație al 

acestei categorii rămâne foarte scăzut, iar problema discriminării ridică încă numeroase probleme 

de integrare în societate. Valorile tradiționale ale populației rrome se întemeiază pe ideea de a 

avea o familie numeroasă, iar acest fapt condiționează major nivelul de trai al acestor persoane, 

majoritatea ducând o existență sub pragul sărăciei, fără perspective de ameliorare. 

Populaţia afectată de lipsuri materiale din mediul rural 

În interpretarea datelor folosite, a fost luat în considerare modul de calculare a datelor 

statistice utilizat de către Institutul național de Statistică. Astfel, persoanele aflate în situație de 

deprivare materială sunt cele care nu își pot permite cel puțin patru facilități dintre următoarele: 

- Achitarea facturilor curente 

- Plata unui concediu anual de o saptămână 

- Preparate din carne, pui sau pește cel puțin o dată la două zile 

- Suportarea unor cheltuieli neprevăzute 

- Deținerea unui telefon 

- Televizor color 

- Mașină de spălat 

- Autoturism personal 

- Încălzire adecvată a locuinței 

Din punct de vedere al deprivării materiale severe, situația s-a îmbunătățit la nivel 

național, în perioada 2007 – 2011, înregistrându-se o scădere a ratei de 7,1%. Regiunea Sud Vest 

Oltenia a înregistrat cea mai spectaculoasă scădere a rate, de 13,9%, urmată de regiunea Centru, 

cu 9,8%, și regiunea Sud Muntenia, cu 8,6%. Celelalte regiuni au înregistrat scăderi mai puțin 

spectaculaose, de sub 6,5%: regiunea București – Ilfov 65,5%, regiunea Vest 5,5%, Sud Est 5,3%,  

iar pe ultimul loc regiunea Nord Vest cu 3,9%. Regiunea Sud Vest Oltenia înregistra, la nivelul 

anului 2011, o rată a deprivării materiale severe relativ ridicată, de 30,2%, poziționându-se pe 

locul al treilea, după Nord Est și Sud Muntenia. 

Având în vedere că pragul sărăciei a crescut în perioada analizată, faptul că rata deprivării 

materiale a scăzut este o evoluție logică, care de asemenea indică faptul că puterea de cumpărare 
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pe cap de locuitor a crescut, respectiv faptul că prețurile pentru diferite bunuri au stagnat sau au 

crescut într-un ritm relativ mai redus.   

 

Figura nr.  171 - Rata deprivării materiale severe, pe regiuni de dezvoltare 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date Tempo Online, 2012 

3.6 Concluziile capitolului 

Situația din mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia a fost, în general, afectată de 

fenomene caracteristice la nivel național, în unele cazuri, însă, regiunea a înregistrat valori sub 

medii sau mai mici decât celelalte regiuni. 

Regiunea Sud Vest Oltenia are o populație predominant rurală, ocupată cu precădere în 

agricultură. Situația resurselor umane de la nivelul regiunii reflectă, în acest caz, evoluția de la 

nivel național: populația tânără și în vârstă de muncă preferă să migreze către localitățile urbane 

sau străinătate. Drept consecință, populația rurală rămâne una în general îmbătrânită și foarte 

vulnerabilă: persoanele în vârstă au venituri mult mai reduse și reprezintă o provocare pentru 

sistemele sociale, cu atât mai mult cu cât ponderea acestora tinde să depășească ponderea 

populației în vârstă de muncă.  

Din punct de vedere al nivelului de educație, resursele de muncă din mediul rural sunt în 

primul rând afectate de un grad mai redus de accesibilitate către instituțiile de învățământ 

specializat, fiind evidentă, din acest punct de vedere, lipsa unui număr suficient de școli 

profesionale, de meserii, din mediul rural, care să susțină crearea unei forțe de muncă adaptate 

cerințelor pieței muncii. Persoanele calificate, care au posibilitatea urmării unor instituții de 

învățământ superior, nu rămân, în cele mai multe cazuri, în localitățile natale. Faptul că în mediul 

rural nu există o forță de muncă bine calificată se reflectă, de asemenea, asupra nivelului 

veniturilor pe cap de locuitor.  
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Regiunea Sud Vest Oltenia înregistrează rate îngrijorătoare ale sărăciei, poziționându-se 

pe primele locuri atât în ceea ce privește rata sărăciei relative, cât și cea a sărăciei absolute. 

Având în vedere slaba diversificare a activităților economice, nivelul veniturilor populației rurale 

din regiune rămâne unul dintre cele mai scăzute din țară. Rapoartele Ministerului Muncii arată că 

lucrătorii pe cont propriu din agricultură au cea mai mare rată a sărăciei.  
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Capitolul 4. Economia zonelor rurale din regiunea Sud Vest-Oltenia 

4.1. Caracteristici generale ale economiei zonelor rurale, inclusiv prezentarea pe harta GIS 

a zonificării funcțional – economice a teritoriului regiunii Sud-Vest Oltenia 

 

Caracteristicile generale ale economiei zonelor rurale din regiunea Sud Vest Oltenia depind 

în principal de resursele naturale deținute de fiecare județ și de tradițiile în prelucrarea acestora, 

care determină o zonificare funcțional-economică specifică fiecărui județ, contribuind la 

conturarea identității acestora din punct de vedere social și economic. 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, principala activitate economică a mediului rural este 

reprezentată de agricultură, care deține un potențial de dezvoltare semnificativ, determinat de 

condițiile pedoclimatice favorabile, existente în special în județele din Câmpia Română. Astfel, 

suprafața extinsă a terenurilor arabile, favorizează statutul agriculturii ca domeniu de activitate 

predominant al economiei regionale, însă se poate identifica și un neajuns, prin prisma practicării 

unei agriculturi de subzistență.  

O altă caracteristică predominantă a economiei din regiune este reprezentată de 

potențialul energetic, determinat de prezența unui număr mare de râuri care dețin un astfel de 

potențial, precum și de zăcămintele naturale. 

Analiza efectuată pe parcursul acestui subcapitol urmărește identificarea profilului 

economic al județelor din regiunea Sud Vest Oltenia, în vederea determinării potențialului de 

dezvoltare al acestora precum și a zonificării funcțional-economice a teritoriului. Pentru 

conturarea unei imagini clare cu privire la activitatea economică desfășurată în mediul rural al 

regiunii, se va utiliza o structură unitară a informațiilor, abordându-se pentru fiecare județ în 

parte, principalele sectoare economice: agricultura, turismul, sectorul serviciilor și al comerțului. 

Județul Dolj 

Agricultura 

La nivelul județului Dolj agricultura reprezintă o ramură principală a economiei, existând 

condiții favorabile de dezvoltare a acesteia, determinate de relieful de câmpie, calitatea solurilor 

și condițiile climatice favorabile. Astfel, profilul agricol al județului Dolj este unul diversificat, 

caracterizat de cultura cerealelor, a plantelor tehnice, a cartofilor și legumelor, dar și de 

activitatea de creștere a animalelor. 

Potrivit Institutului Național de Statistică, la nivelul anului 2012, în regiunea Sud Vest 

Oltenia, județul Dolj deținea cea mai întinsă suprafață agricolă (585.169 hectare). Suprafața 

efectiv cultivată în județ era de aproximativ 208.000 hectare, cultivată în proporție de peste 89% 

cu cereale pentru boabe, în special grâu. 
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Agricultura ecologică reprezintă un sector exploatat la nivelul județului, având în vedere 

faptul că în anul 2012 se înregistrau 39 de operatori certificați în agricultura ecologică și aflați în 

conversie. Cele mai multe culturi certificate ecologic sau aflate în conversie erau cele de grâu, 

floarea soarelui și porumb, înregistrându-se în același timp un număr de aproximativ 100 de 

animale aflate în conversie și peste 1.500 de familii de albine și de roiuri crescute în sistem 

ecologic. 

Turismul 

La nivelul județului Dolj cele mai dezvoltate forme de turism sunt turismul sportiv și de 

vânătoare, pe teritoriul județului existând numeroase păduri în care se poate practica vânătoarea, 

precum și multe alternative pentru practicarea pescuitului. 

Deși turismul rural nu este un sector economic semnificativ al județului, există posibilitatea 

de expansiune a acestuia, prin exploatarea ariilor naturale protejate, care pot contribui la 

dezvoltarea ecoturismului, precum și prin valorificarea vecinătății fluviului Dunărea, pentru 

dezvoltarea turismului de agrement și de croazieră. 

Sectorul serviciilor și al comerțului 

În județul Dolj, mai mult de jumătate din întreprinderile din mediul rural desfășoară 

activități în domeniul comerțului, acesta, alături de Vâlcea, fiind județul care înregistrează cea 

mai mare dezvoltare a comerțului și serviciilor în mediul rural. 

Județul Gorj 

Agricultura 

La nivelul județului Gorj, agricultura nu este un sector foarte dezvoltat, o mare parte din 

terenurile agricole ale județului fiind afectate de fenomenul de eroziune a solurilor, de alunecări 

de teren, sau având un grad prea mare de aciditate. De asemenea, județul înregistrează un grad 

înalt de fragmentare a terenurilor agricole, un număr mare de ferme având o suprafață de sub un 

hectar. Zonele din județ în care agricultura se practică pe suprafețe mari sunt reprezentate de 

comunele Bălești, Dănciulești, Crușeț, Turburea, Tânțăreni, etc. 

Creșterea animalelor este favorizată de existența suprafețelor relativ întinse de pășuni, 

județul Gorj fiind al doilea la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia în ceea ce privește mărimea 

suprafețelor ocupate cu pășuni, după județul Vâlcea. 

O ramură a agriculturii existentă la nivelul județului este reprezentată de apicultură, care 

a cunoscut o dezvoltare în ultima perioadă. Comunele din județ, în care apicultura reprezintă o 

activitate de bază a locuitorilor, datorită resurselor melifere deținute, sunt Crasna și Licurici. Mai 

mult decât atât, la nivelul județului, erau certificate ecologic, în anul 2012, peste 1.000 de familii 

de albine, care produceau o cantitate mare de produse ecologice.  
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Turismul  

Turismul reprezintă un sector deosebit de important pentru economia județului Gorj, 

având capacitatea de a se dezvolta substanțial pe viitor. Potențialul turistic al județului este 

determinat în principal de cadrul natural atractiv și diversificat, pe teritoriul acestuia existând 

obiective turistice naturale deosebit de spectaculoase. Cele mai dezvoltate localități din punct de 

vedere turistic, aflate pe teritoriul județului Gorj, sunt Polovragi, Baia de Fier și Peștișani.  

Sectorul serviciilor și al comerțului/Industrie 

În mediul rural al județului Gorj, dezvoltarea sectorului serviciilor și al comerțului este 

determinată de potențialul turistic, zonele cu potențial turistic semnificativ fiind cele care 

prezintă și o dezvoltare mai pregnantă a altor sectoare economice.  

Pe de altă parte, în economia județului Gorj un rol important este deținut de sectorul 

industrial, ale cărui principale ramuri sunt cea energetică și minieră. Dezvoltarea industrială este 

determinată de resursele naturale disponibile pe teritoriul județului (cărbune, petrol, gaze 

naturale, etc.). Localitățile rurale dezvoltate din punct de vedere al industriei extractive sunt: 

Mătăsari, Hurezani, Țicleni, Licurici, Bustuchin, Logrești, Stejari, Stoina, Crușeț, Vladimir, 

Bărbătești, Turburea, Căpreni, Bâlteni.  

O altă ramură industrială a județului Gorj este reprezentată de industria prelucrătoare a 

lemnului, dezvoltată cu precădere în partea de nord a județului, mai exact în localitățile Baia de 

Fier, Tismana, Padeș. 

Județul Mehedinți 

Agricultura 

Potrivit Direcției pentru Agricultură a județului Mehedinți, din punct de vedere agricol, 

județul are un potențial bun de cultivare a cerealelor și un potențial mediu de creștere a 

animalelor. Cele mai mari suprafețe agricole ale județului sunt cultivate cu porumb și grâu, cultura 

acestor plante fiind caracteristică zonelor de sud. Cu toate acestea, se constată în sudul județului 

manifestarea fenomenului de deșertificare, care afectează o mare parte din suprafața terenurilor 

agricole. În partea de nord a județului, există un potențial bun pentru practicarea pomiculturii, 

deși suprafața pomicolă s-a redus în ultima perioadă. Localitățile din Mehedinți în care se practică 

pomicultura sunt: Prunișor, Burila Mare, Corlățel, Malovăț, Tîmna, Ilovăț, Corcova, Florești, 

Broșteni, Greci, Grozești, Butoiești, Dumbrava, Hinova, Husnicioara și Gogoșu. Principalele specii 

de pomi sunt cele de măr, prun, cireș sau vișin. 

De asemenea, solurile brune și brun-roșcate, răspândite pe teritoriul județului, constituie 

un mediu propice pentru cultivarea viței de vie, zonele viticole ale județului fiind Bălăcița, 

Oprișor, Vlădaia, Corlățel, Punghina, Vânju Mare, Rogova și Corcova. 
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Turismul 

Județul Mehedinți dispune de un potențial turistic ridicat, determinat de prezența fluviului 

Dunărea și de cadrul atractiv al zonei montane, precum și de vestigiile arheologice și monumentele 

istorice cu caracter religios, însă acesta este insuficient valorificat și nu dispune de o 

infrastructură de turism adecvată, care să îl transforme într-o activitate economică de bază. 

Localitățile rurale care prezintă un potențial turistic ridicat la nivelul județului sunt Svinița, Balta, 

Bala, Dubova, Șimian, Șișești, Izvoru Bârzii și Ponoarele. 

Sectorul serviciilor și al comerțului 

Sectorul serviciilor este dezvoltat cu precădere în localitățile de pe malul Dunării, 

cuprinzând servicii de cazare și de alimentație. De asemenea, pe lângă practicarea agriculturii, 

se constată în mediul rural o dezvoltare a comerțului, prin creșterea numărului de unități 

comerciale. 

Județul Olt 

Agricultura 

Judeţul Olt beneficiază de un potenţial agricol semnificativ, determinat de condiţiile 

favorabile impuse de relief, climă şi sol, fiind un mare producător de cereale şi plante tehnice. 

Pe de altă parte, legumicultura este dezvoltată în localităţile din Lunca Dunării şi cea a Oltului. 

De asemenea, viticultura este un sector agricol dezvoltat al judeţului, comunele care se remarcă 

din acest punct de vedere fiind Sâmbureşti, Cîrlogani, Dobroteasa, Morunglav, Vitomireşti, 

Strejeşti, Mărunţei.   

Potenţialul pomicol este identificat la nivelul comunelor Topana, Strejeşti, Spineni, 

Pleşoiu, Leleasca, Cungrea şi Făgeţelu. În acest context, aproape jumătate din poulaţia mediului 

rural din judeţul Olt este ocupată în agricultură. 

Turismul 

În judeţul Olt, turismul nu reprezintă o ramură economică dezvoltată, existând totuşi 

posibilitatea practicării în special a turismului de pescuit şi vânătoare, precum şi a turismului de 

afaceri şi a celui monahal. Nu în ultimul rând, exploatarea comercială a meşteşugurilor 

tradiţionale şi a produselor tradiţionale reprezintă condiţii prielnice pentru diversificarea 

economiei rurale dependente de agricultură, constituind premise de dezvoltare a agroturismului. 

Sectorul serviciilor și al comerțului  

Majoritatea firmelor din mediul rural al judeţului Olt activează în domeniul comerţului, 

fiind vorba în principal de magazine de aprovizionare a populaţiei cu produse de folosinţă curentă. 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

289 
 

O formă de practicare a comerţului răspândită la nivelul mediului rural este reprezentată de 

organizarea pieţelor şi târgurilor. 

Județul Vâlcea 

Agricultura 

Agricultura judeţului Vâlcea se caracterizează prin cultura cerealelor şi a viţei de vie în 

sud şi practicarea pomiculturii şi silviculturii în zona de nord. Materia primă exploatată în domeniul 

silviculturii, a condus la dezvoltarea industriei de prelucrare a lemnului, pe teritoriul județului 

existând un număr mare de societăți care au ca obiect de activitate exploatarea și prelucrarea 

lemnului, precum și numeroși agenți economici care exploatează și comercializează material 

lemnos, ca materie primă pentru unitățile de prelucrare. 

Pe de altă parte, cea mai mare parte a suprafeţei agricole este reprezentată de păşuni, 

aspect ce favorizează activitatea de creştere a animalelor. Principalele specii de animale crescute 

la nivelul județului Vâlcea sunt bovinele. 

Din punct de vedere al practicării agriculturii ecologice, se constată în județul Vâlcea 

existența unor suprafețe întinse cultivate cu pomi fructiferi. Astfel, suprafața agricolă cultivată 

cu pomi, aflată în conversie la nivelul anului 2012 era de 280 de hectare, iar suprafața agricolă 

certificată ecologic, înregistra peste 4.000 de hectare, aceasta fiind cultivată în cea mai mare 

parte cu meri, gutui și pruni. 

Turismul 

Turismul reprezintă o activitate economică importantă a județului Vâlcea, acesta având 

cea mai dezvoltată infrastructură de turism la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia. Varietatea 

resurselor turistice de care dispune județul a determinat o intensificare a acestei activități în 

ultima perioadă, aspect favorizat de numărul mare de stațiuni aflate pe teritoriul județului, care 

ocupă din acest punct de vedere locul doi la nivel național. 

Principalele localități în care se practică agroturismul sunt Malaia, Vaideeni, Horezu şi 

Voineasa, acestea beneficiind de un cadru natural deosebit de atractiv, precum și de posibilitatea 

de valorificare a meșteșugurilor tradiționale. Alte forme de turism reprezentative pentru județul 

Vâlcea sunt turismul balnear, în Vâlcea fiind situate 3 din cele 9 stațiuni balneare ale României și 

turismul monahal, din acest punct de vedere județul ocupând poziția a doua la nivel național în 

ceea ce privește numărul și reprezentativitatea așezărilor monahale. 

Serviciile și comerțul 

În mediul rural al județului Vâlcea, sectorul serviciilor și al comerțului s-a dezvoltat cu 

precădere în localitățile turistice, astfel încât să ajungă să răspundă necesităților și nevoilor de 
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bază ale turiștilor. De asemenea, în localitățile din nordul județului, este dezvoltat comerțul cu 

materiale lemnoase, ca urmare a potențialului silvic exploatat corespunzător. 

4.2. Zonarea activităților economice în mediul rural 

Zone și centre de concentrare a activităţii economice 

Identificarea zonelor de concentrare economică din regiunea Sud Vest Oltenia contribuie 

la identificarea specificului economic al fiecărui județ din regiune, facilitând înțelegerea nevoilor 

de dezvoltare ale acestora. 

Figura nr.  172 - Harta zonelor rurale cu concentrare a activităților economice 

 
Sursa: Calcule proprii, Direcții Județene de Statistică, 2012 
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Concentrarea economică exprimă gradul în care un număr mic de firme deține un volum 

important al activității economice, care se reflectă în vânzările acestora, în active, dar și în 

utilizarea forței de muncă.  

Existența zonelor de concentrare a activității economice evidențiază existența unui 

potențial de creștere economică mai mare, comparativ cu alte zone, prin creșterea oportunităților 

pentru inovație și a accesului la o gamă diversificată de materii prime, produse și servicii. 

Clusterele economice grupează o serie de activități economice înrudite în baza relațiilor de tip 

cumpărător-furnizor, a celor de utilizare în comun a tehnologiilor, cunoștințelor, abilităților, a 

furnizorilor de servicii și materii prime, precum şi prin existența unor canale de distribuție 

comune, prin utilizarea în comun a forței de muncă, etc. care se concretizează într-o serie de 

facilități. 

Deși prezintă o serie de aspecte pozitive, concentrarea economică poate avea și efecte 

negative, în măsura în care se consolidează o poziție dominantă care afectează concurența pieței, 

având efecte nefavorabile asupra consumatorilor. Această situație este însă evitată prin 

exercitarea reglementărilor naționale care vizează controlul concentrărilor economice. 

Formula de calcul a indicelui concentrării activităţilor economice la nivelul unui teritoriu 

este următoarea: 

Ic = (Nr. angajaţi din gruparea de industrii corelate analizate/Nr. total angajaţi din 

regiune) x 100 

La nivel naţional, cea mai mică pondere a populației ocupate s-a înregistrat în sectorul 

transporturilor, urmat de construcții și apoi de servicii. Regiunea București – Ilfov este singura 

care a reușit să își dezvolte un profil bazat exclusiv pe servicii, în măsura în care 430,1 mii de 

persoane sunt ocupate doar în acest sector, depășind cu mult industria, poziționată pe locul doi 

la nivel de regiune (176,5).  

La nivelul anului 2012, regiunea Sud Vest Oltenia se situa pe locul 2 la nivel național în 

ceea ce privește indicele de concentrare în agricultură, acesta fiind de 50,70% (peste media 

înregistrată la nivel național, un indice de concentrare mai mare în acest sector existând doar în 

regiunea Nord Est, unde acesta era de 53,67%). 
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Figura nr.  173 - Tipologia activităţii economice în mediul rural din regiunea Sud-Vest Oltenia, la 

nivelul anului 2012 – Agricultură și zootehnie  

 
Sursa: Calcule proprii, Direcții Județene de Statistică, 2012 

 Pentru sectorul industriei, construcțiilor, transportului și serviciilor, regiunea Sud Vest 

Oltenia înregistra indici ai concentrării economice sub media națională. Astfel, în sectorul 

industriei, indicele de 23,44% o situa pe poziția a șasea la nivel național, în sectorul construcțiilor 

se afla pe poziția a patra, cu un indice de 8,31%, în transporturi se situa pe poziția a șaptea, cu 

indicele de 5.24%, iar în sectorul serviciilor ocupa ultima poziție, având indicele de concentrare 

de 12,31%. 
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Figura nr.  174 - Tipologia activităţii economice în mediul rural din regiunea Sud-Vest Oltenia, la 
nivelul anului 2012 – Agricultură – Cultivarea cerealelor 

 
Sursa: Calcule proprii, Direcții Județene de Statistică, 2012 

Se constată așadar, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, preponderența zonelor de 

concentrare a agriculturii, urmate de cele de concentrare a industriei, cea mai redusă concentrare 

a activității fiind înregistrată în sectoarele de transport și construcții. În afară însă, de o activitate 

agricolă bogată, indicatorul sugerează și gradul ridicat de dependență a populației față de 

agricultură și o diversificare relativ redusă a activităților economice. În plus, majoritatea 

populației din mediul rural practică o agricultură de subzistență sau semisubzistență, producând 

doar pentru consumul propriu și nu pentru comercializare. 
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Tabel nr. 50 - Indicele concentrării pe principalele ramuri ale economiei, pe regiuni de 

dezvoltare, la nivelul anului 2012 

-mii persoane- 

Regiune Agricultură Industrie Construcții Transport Servicii 

Nord Vest 377,3 271,1 3 63,2 131,1 

Centru 251,5 279,2 66,3 60,2 131,9 

Nord Est 508,4 201,5 70,9 48,9 117,5 

Sud Est 340,9 188,8 78,4 56,9 122,6 

Sud Muntenia 442,8 257 68,6 60,3 118,1 

București - Ilfov 38 176,5 145,5 77,3 430,1 

Sud-Vest Oltenia 341,5 157,9 56 35,3 82,9 

Vet 209,6 233,3 47,6 44,7 102,2 
 

Sursa: Prelucrare de date statistice Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO, 2013 

Figura nr.  175 - Tipologia activităţii economice în mediul rural din regiunea Sud-Vest Oltenia, la 

nivelul anului 2012 – Agricultură – Cultivarea legumelor 

 
Sursa: Calcule proprii, Direcții Județene de Statistică, 2012 
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Tabel nr. 51 -  Indicele concentrării pe principalele ramuri ale economiei, pe regiuni de dezvoltare, 
la nivelul anului 2012 

 
Sursa: Prelucrare de date statistice INS, 2013 

La nivelul anului 2012, cel mai mare indice al concentrării economice în agricultură, în 

regiunea Sud Vest Oltenia, era deținut de județele din sudul regiunii – Olt, Mehedinți și Dolj, care 

prezintă condiții favorabile pentru practicarea agriculturii. Cu toate acestea, agricultura 

practicată este cu preponderență una de semi-subzistență, fiind caracterizată de o productivitate 

scăzută. Județele Gorj și Vâlcea, care aveau un indice al concentrării în agricultură sub media 

regiunii, prezentau un indice mai ridicat în sectoarele industrie, construcții și servicii, comparativ 

cu județele din sud. 

Sectoarele construcții și transport rămân cele mai mici sectoare ale economiei regionale, 

în ambele remarcându-se contribuția mai mare din partea județului Dolj. 

Tabel nr. 52 - Indicele concentrării pe principalele ramuri ale economiei în regiunea Sud-Vest Oltenia, 
pe județe, la nivelul anului 2012 

mii persoane- 

Județ Agricultură Industrie Construcții Transport Servicii 

Dolj 112,3 40,9 14 11 20,9 

Gorj 39,1 34,1 13,4 5,5 16,1 

Mehedinţi 50,5 16,1 7,8 4,7 9,3 

Olt 80,4 30,6 8,2 6,1 13,7 

Vâlcea 59,2 36,2 12 8 17,9 

TOTAL regiune 341,5 157,9 55,4 35,3 77,9 
 

Sursa: Prelucrare de date statistice Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO, 2013 
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Tabel nr. 53 - Indicele concentrării pe principalele ramuri ale economiei, în regiunea Sud-Vest Oltenia, 
pe judeţe, la nivelul anului 2011 

 
Sursa: Prelucrare de date statistice Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO, 2013 
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Figura nr.  176 - Tipologia activităţii economice în mediul rural din regiunea Sud-Vest Oltenia, la 

nivelul anului 2012 – Agricultură – Alte ramuri 

 
Sursa: Calcule proprii, Direcții Județene de Statistică, 2012 

Aşadar, județul Dolj are, la nivel de regiune, cea mai intensă activitate economică, fapt 

care se datorează în principal și prezenței pe teritoriul său a reședinței de județ, Craiova, unul 

dintre puținele orașe din România cu peste 300.000 de locuitori. Orașul polarizează o mare parte 

din forța de muncă din mediul rural și în același timp contribuie la diversificarea activităților 

economice din comunele învecinate, unde și-au organizat sediul o parte dintre operatorii 

economici din domenii ca industria sau comerțul. Din acest motiv, județul are și cea mai mare 

densitate a căilor de transport, cu atât mai mult cu cât aici se află singurul aeroport internațional 

din regiune. Pentru activitatea desfășurată, sectorul servicii este mult subdimensionat, dar 

aceasta poate indica de fapt o altă realitate a județului, anume turismul foarte slab dezvoltat, 

pentru care nu există un real potențial natural. Pe de altă parte, județele Vâlcea și Gorj, care au 

o bună parte a teritoriului în zone montane și unde sunt localizate mai multe obiective turistice, 

culturale sau istorice, au cele mai dezvoltate sectoare de servicii din regiune.  
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Figura nr.  177 - Tipologia activităţii economice în mediul rural din regiunea Sud-Vest Oltenia, la 
nivelul anului 2012 – Agricultură – Zootehnie 

 
Sursa: Calcule proprii, Direcții Județene de Statistică, 2012 
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Figura nr.  178 - Tipologia activităţii economice în mediul rural din regiunea Sud-Vest Oltenia, la 
nivelul anului 2012 – Servicii și comerț 

 
Sursa: Calcule proprii, Direcții Județene de Statistică, 2012 
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Figura nr.  179 - Tipologia activităţii economice în mediul rural din regiunea Sud-Vest Oltenia, la 
nivelul anului 2012 – Industrie și construcții 

 
Sursa: Calcule proprii, Direcții Județene de Statistică, 2012 
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Figura nr.  180 - Tipologia activităţii economice desfăşurate în comunele din regiunea Sud-Vest 
Oltenia, la nivelul anului 2012 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, INS TEMPO Online, 2013 
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Zone şi centre care înregistrează o dinamică a dezvoltării economice pe sectoare de 
activitate 

Considerând localitățile rurale în care s-au înregistrat în perioada 2005 – 2011 peste 1.000 

de salariați, rezultă următoarea situație pe județe:62 

Tabel nr. 54 - Principalele activități economice derulate în cadrul comunelor care 

înregistrează o dinamică a dezvoltării economice, pe județe 

  Agricultură Comerț Servicii Construcții Industrie 

DOLJ 

Cârcea  x x  x 

Podari x x  x x 

Işalniţa x x x x x 

GORJ 

Bâlteni x x x  x 

Câlnic   x  x 

Cătunele x    x 

Fărcăşeşti     x 

Mătăsari     x 

MEHEDINȚI 

Izvorul 

Bârzii 
   x x 

Şimian     x 

OLT -      

VÂLCEA Mihăeşti    x x 

Sursa: Prelucrare date statistice INS, Baza de date TEMPO, 2012 

Principalele caracteristici ale comunelor încadrate în categoria vizată sunt prezentate în 

continuare. 

 Dolj: comunele Cârcea, Podari, Işalniţa 

Cârcea a devenit comună în anul 2004, când s-a desprins de comuna Coşoveni prin 

referendum, moment din care a început şi o dezvoltare socio-economică înfloritoare a acestei 

localităţi. Dezvoltarea economică a acestei comune a fost determinată în special de apropierea 

de municipiul Craiova. Astfel, comuna dispune de un profil economic diversificat, principalele 

sectoare economice fiind reprezentate de comerţ, servicii, industria alimentară. Printre cele mai 

reprezentative companii care activează în Cârcea se numără producătorul de îngheţată Top Gel, 

cu circa 250 de angajaţi. 

Comuna se remarcă şi prin posibilitatea asigurării unor servicii medicale de calitate, în 

acest sens fiind inaugurat în anul 2012 un Centru Medical care cuprinde un cabinet al medicului 

de familie, un cabinet stomatologic şi patru cabinete medicale de specialitate. 

                                            
62 Prelucrare date INS – Forţa de muncă – Numărul mediu de salariaţi - FOM104D - Selecţie criterii 

https://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo3&lang=ro&ind=FOM104D
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Comuna Podari: În trecut, comuna a cunoscut o dezvoltare industrială considerabilă, 

reprezentată prin fabrica de prelucrare și producere a zahărului, care în prezent este închisă, și 

de SC Olpo SA, specializat în producerea de ulei și produse obținute din semințe de floarea 

soarelui, preluată în prezent de Cargill. 

O activitate economică foarte bine reprezentată la nivelul comunei este comerțul cu 

amănuntul, în acest sens existând numeroase unități având profiluri diversificate, de la 

alimentație publică la bunuri de larg consum și materiale de construcții. 

În ceea ce privește agricultura, principalele activităţi economice ale locuitorilor comunei 

constă în cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor. Suprafaţa cultivată cu cereale este de 

2.000 ha, predominând culturile de grâu, porumb, rapiţă şi orz.  

Ișalnița este situată la aproximativ 10 km de municipiul Craiova, având acces la drumul 

European E70. Activitățile economice ale comunei sunt diversificate, reprezentate prin 

agricultură, industrie prelucrătoare, construcții, transporturi, servicii și învățământ. Societățile 

comerciale, existente în număr considerabil, sunt specializate cu precădere în construcții, 

asigurarea cazării în hoteluri, moteluri și hanuri, fabricarea preparatelor  active, precum 

detergenți, prafuri de curățat.  

Comuna Ișalnița este considerată bazinul legumicol al Craiovei, și nu numai. În acest sens 

în comună există mulți producători de legume, care au investit în solarii moderne, reușind să 

obțină printre primele producții ale anului, care au căutare în toată țara, aspect ce permite 

obținerea unor profituri considerabile. 

În plus, comuna se remarcă prin existenţa unei unități de învățământ gimnazial 

ultramoderne, la care urmează cursurile aproximativ 400 de elevi. 

 

 Gorj: comunele Bâlteni, Câlnic, Cătunele, Fărcăşeşti, Mătăsari; 

Comuna Bâlteni are un caracter agricol și industrial, activitățile specifice fiind 

reprezentate de minerit, comerț și prestări servicii. 

Comuna Câlnic este situată în partea vestică a Subcarpaţilor Getici, la 17 km de Târgu Jiu. 

O mare parte a salariaților din comuna Câlnic își desfășoară activitatea în carierele de exploatare 

minieră aflate pe teritoriul acesteia. Un proiect de investiție mare a constat în construirea unei 

baze sportive ultramoderne, dotată cu un teren cu gazon sintetic pentru fotbal, baschet și 

handbal, vestiare, grupuri sanitare și cabine de duș. 

Comuna Cătunele este situată în partea de sud-vest a judeţului Gorj, în zona carboniferă, 

astfel că aceasta are un profil economic predominant industrial. În comună îşi desfăşoară 

activitatea unităţi economice cu profil minier, specializate în extracţia cărbunelui, la care au fost 

angajaţi majoritatea locuitorilor comunei. În ultima perioadă au fost realizate disponibilizări, o 

parte din angajaţii acestor unităţi reprofilându-se pe agricultură.  
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Comuna Fărcăşeşti se remarcă prin predominanţa activităţilor industriale, în zonă 

realizând investiţii companii specializate în extracţia cărbunelui şi producerea energiei electrice. 

În comuna Mătăsari ocupaţia de bază a locuitorilor este mineritul, exploatarea cărbunelui 

energetic asigurând locuri de muncă pentru locuitorii mediului rural, conducând în acelaşi timp şi 

la dezvoltarea localităţilor componente ale comunei din punct de vedere tehnico-edilitar. 

 

 Mehedinţi: comunele Izvorul Bârzii, Şimian; 

Comuna Izvorul Bârzii este situată în vestul judeţului Mehedinţi, economia acesteia fiind 

caracterizată de prezenţa unor obiective industriale precum Centrala electrică de termoficare şi 

Uzina de apă grea ROMAG (unic producător de apă grea pentru Centrala nucleară de la Cernavodă), 

alte unităţi economice reprezentative activând în domeniul industriei alimentare şi al prelucrării 

lemnului (ex. SC Intim – prelucrare şi producere produse din carne inclusiv pentru aprovizionarea 

populaţiei din Municipiul Drobeta Turnu Severin, SC Elmondo – care deţine două mori şi o brutărie, 

SC Lorimari, SC Taracom – activităţi de prelucrare a lemnului şi producere a mobilierului). 

 Olt: nici o comună nu întruneşte criteriul; 

 Vâlcea: comuna Mihăeşti. 

Economia comunei Mihăeşti este caracterizată de reprezentarea unor domenii de 

activitate precum prelucrarea lemnului, a vopselelor, industria alimentară. Astfel, cea mai mare 

unitate economică a comunei este fabrica de vopseluri SC Sarcom SRL, care are peste 100 de 

angajaţi, alte companii de mărime relativ mare fiind SC Avi-Giis SRL, societate de prelucrare a 

cărnii, precum şi SC Avicola Impex SRL, care se ocupă de creşterea păsărilor. Din punct de vedere 

industrial se remarcă şi societăţile de prelucrare a lemnului SC Nurvil SRL şi SC Ralu Company SRL. 

Zone monoindustriale, de declin industrial, reconversie industrială 

Zonele aflate în declin industrial reprezintă acele zone în care procesul de tranziţie a 

condus la reducerea locurilor de muncă, cu precădere în ceea ce priveşte industria minieră şi 

prelucrătoare. Principalele caracteristici ale acestor zone sunt scăderea ratei de activitate, 

intensificarea fenomenului de emigraţie şi a celui de îmbătrânire a populaţiei, manifestarea unui 

climat social nesatisfăcător. Astfel, restructurarea industrială a condus la apariţia unei serii de 

probleme pentru locuitori, care au fost nevoiţi să se îndrepte către un alt domeniu de activitate. 

În mediul rural, aceştia s-au reprofilat cu precădere spre practicarea agriculturii, dar din păcate 

este vorba despre o agricultură de semisubzistenţă, neproductivă şi care nu aduce venituri 

satisfăcătoare. Astfel de zone aflate în declin industrial se întâlnesc cu precădere în judeţul Gorj. 

Cea mai reprezentativă zonă monoindustrială din regiune este reprezentată de Valea Jiului, 

aceasta fiind considerată cel mai important bazin carbonifer al României. Înainte de 1990, în Valea 
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Jiului funcţionau 15 mine, la care lucrau aproximativ 50.000 de oameni, care obţineau din 

practicarea acestei activităţi venituri considerabile. 

Dezindustrializarea accelerată şi disponibilizările masive au condus la o creştere 

semnificativă a şomajului, multe din gospodăriile situate în Valea Jiului ajungând în situaţia de a 

trăi sub limita subzistenţei. Mai mult decât atât, se estimează că pe viitor procesul de 

disponibilizare în acest sector va continua, urmând a fi închise şi alte mine din Valea Jiului (precum 

cele de la Petrila şi Paroşeni). 

În ceea ce priveşte zonele de reconversie industrială, Hotărârea Guvernului României nr. 

339/2001 privind concentrarea fondurilor PHARE 2001 componenta coeziune economică şi socială 

- şi a fondurilor de cofinanţare corespunzătoare de la bugetul de stat, în zone de restructurare 

industrială cu potenţial de creştere economică, identifică 11 astfel de zone, definite ca fiind 

concentrări geografice de localităţi cu întreprinderi aflate în dificultate, nivel ridicat al şomajului, 

probleme de poluare a mediului şi care au totodată potenţial de creştere economică. 

Printre zonele de restructurare industrială cu potenţial de creştere economică, identificate 

prin această hotărâre, se numără şi următoarele zone din regiunea Sud Vest Oltenia: 

- Zona industrială a Olteniei Centrale, care cuprinde zona localităţilor Craiova, Slatina, 

Caracal, Balş, Drăgăşani, Filiaşi, Scorniceşti, Drăgăneşti – Olt, Piatra Olt, Işalniţa; 

- Zona industrială a Podişului Mehedinţi, cu localităţile Târgu Jiu, Motru, Orşova, Rovinari, 

Bumbeşti – Jiu, Târgu Cărbuneşti, Novaci, Baia de Aramă, Ţicleni. 

Zone defavorizate din punct de vedere economic 

În conformitate cu OUG nr. 75/2000 de modificare a OUG nr. 24/1998 privind regimul zonelor 

defavorizate, zonele defavorizate reprezintă arii geografice strict delimitate teritorial, care 

îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

1. ponderea şomerilor în totalul resurselor de muncă ale zonei să fie de cel puţin trei ori 

mai mare decât ponderea şomerilor în totalul resurselor de muncă la nivel naţional, în 

ultimele 3 luni care preced luna întocmirii documentaţiei de declarare a zonei 

defavorizate; 

2. sunt zone izolate lipsite de mijloace de comunicaţie, iar infrastructura este slab 

dezvoltată.63 

Declararea anumitor zone ca fiind defavorizate se bazează pe necesitatea de a sprijini 

aceste zone în procesul de refacere şi dezvoltare economică, prin acordarea de facilităţi fiscale 

şi financiare care să conducă la atragerea de investiţii. 

                                            
63 Ordonanţa de Urgenţă Nr. 75 din 16 iunie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 
privind regimul zonelor defavorizate, republicată 
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În regiunea Sud Vest Oltenia au fost identificate următoarele zone defavorizate64: 

- Zona Albeni – judeţul Gorj (Albeni, Roşia de Amaradia, Bustuchin) – HG nr. 191/1999, 

pentru 10 ani; 

- Zona Schela – judeţul Gorj (Schela, Bumbeşti-Jiu) – HG nr. 192/1999, pentru 10 ani; 

- Zona Motru Rovinari – judeţul Gorj (Cătunele, Glogova, Samarineşti, Mătăsari, 

Drăgoţeşti, Câlnic, Fărcăşeşti, Urdari, Negomir, Plopşoru, Bâlteni, Rovinari) – HG nr. 

193/1999, pentru 10 ani. 

În momentul declarării ca zone defavorizate, toate acestea localităţi erau grav afectate de 

şomaj, aspect datorat disponibilizărilor masive din minerit. Facilităţile oferite pe perioada 

declarării ca zone defavorizate au constat în scutirea de la plata taxelor vamale şi a taxei pe 

valoare adăugată pentru maşini, utilaje, echipamente, etc. importate pentru efectuarea de 

investiţii, restituirea taxelor vamale pentru materiile necesare realizării producţiei proprii în 

zonă, scutirea de la plata impozitului pe profit, etc. În ceea ce priveşte domeniile de interes 

pentru realizarea de investiţii, acestea au fost definite ca fiind agricultura şi zootehnia, producţia, 

serviciile, comerţul, protecţia mediului şi refacerea siturilor industriale. 

În trecut Schela a fost una dintre cele mai prospere comune ale judeţului Gorj, fapt datorat 

zăcămintelor de antracit aflate pe teritoriul acesteia, unice la nivel naţional. Începând însă cu 

anul 1995, an în care mina s-a închis şi peste 250 de persoane au rămas fără loc de muncă, situaţia 

economică a comunei a cunoscut o depreciere constantă. 

În perioada imediat următoare a declarării lor ca zone defavorizate, în aceste 3 zone au 

beneficiat de facilităţile acordate peste 150 de firme, cele mai multe în zona Motru-Rovinari 

(peste 80), fapt ce a permis crearea unui număr relativ mare de locuri de muncă. Din nefericire, 

la sfârşitul perioadei de scutiri de taxe, o parte din investitori şi-au închis afacerile din aceste 

zone, mai mult decât atât, existând şi situaţii în care investiţiile au fost controlate doar de formă 

şi angajările au fost fictive.65 

  

                                            
64http://www.mai.gov.ro/Documente/Dir%20pt%20zone%20asistate%20si%20ajutor%20de%20stat/Lista_zonelor_defavorizate.pd
f 

 
 
65 Informaţii oferite de articolul realizat de Rareş Năstase, Ioan Bucşa, Mihai Buzdugă - „Zonele defavorizate ale României 
– Paradisul fiscal al investitorilor fantomă”, publicat în data de 10 martie 2011, disponibil on-line pe site-ul 
http://www.gandul.info/reportaj/zonele-defavorizate-ale-romaniei-paradisul-fiscal-al-investitorilor-fantoma-8052082  

http://www.mai.gov.ro/Documente/Dir%20pt%20zone%20asistate%20si%20ajutor%20de%20stat/Lista_zonelor_defavorizate.pdf
http://www.mai.gov.ro/Documente/Dir%20pt%20zone%20asistate%20si%20ajutor%20de%20stat/Lista_zonelor_defavorizate.pdf
http://www.gandul.info/reportaj/zonele-defavorizate-ale-romaniei-paradisul-fiscal-al-investitorilor-fantoma-8052082
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4.3. Diversificarea activităților economice în mediul rural din regiunea Sud-Vest Oltenia 

a) Gradul de diversificare a activităţilor economice; Sectoarele non-agricole, cu accent 
pe activităţile de producţie şi servicii 

 

Urmând trendul situației existente la nivel național și la nivelul localităților rurale din 

regiunea Sud-Vest Oltenia, principala ocupație este agricultura, suprafața agricolă totală fiind de 

1.795.934 hectare, adică 61,48% din suprafața totală a regiunii. Deși rămâne cea mai răspândită 

activitate economică, specifică spațiului rural, forma predominantă este agricultura de 

subzistență, caracterizează prin fragmentarea accentuată a culturilor și productivitate scăzută. 

Cu toate că finanțarea unor investiții în acest sector este sprijinită de stat și de programele 

europene, populația de la sate care practică agricultura, în principal afectată de procesul de 

îmbătrânire și cu o educație subdezvoltată, este reticentă și slab informată cu privire la diversele 

surse de finanțare disponibile. Pe acest fundal se conturează și creditarea bancară slabă, întrucât 

persoanele nu pot garanta returnarea datoriilor cu veniturile agricole, acestea fiind caracterizate 

de un grad ridicat de risc, depinzând de caracteristicile climatice ale fiecărui an agricol. 

În majoritatea localităților rurale, sectorul non-agricol este subdezvoltat, fiind reprezentat 

în special de comerțul cu amănuntul și de activitățile sectorului public: învățământ, sănătate, 

administrație, etc. În funcție de caracteristicile zonei de amplasare a localității, se pot distinge 

și localități cu un profil economic dominat de activități industriale (în special comunele aflate în 

aproprierea unor importante fabrici, uzine, situri industriale), turistice sau de construcții. 

Un fenomen foarte des întâlnit în comunele și satele din aproprierea orașelor este relocarea 

unor facilități de producție a întreprinderilor cu sediul în mediul urban, beneficiind de avantajul 

costurilor generale mai reduse, forța de muncă ieftină, proximitatea materiilor prime și 

materialelor necesare activității curente, etc. 

Gradul de diversificare a activităţilor economice este evidențiat în tabelul de mai jos, prin 

numărul firmelor din mediul rural, clasificate pe sectoare: 
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Tabel nr. 55 - Numărul firmelor din mediul rural care înregistrează cele mai cifre de 

afaceri, pe sectoare ale economiei, pe județe, în anul 2013 

 

Sursa: Prelucrare de date proprii, 2014 

Se constată că cele mai multe firme au sediul în localitățile din județul Dolj (330), iar cele 

mai puține în județul Mehedinți (74). În ceea ce privește repartiția pe sectoare de activitate, 

majoritatea firmelor au ca obiect principal activitatea de comerț (239), urmată de agricultură 

(200), industrie (172), servicii (inclusiv turism și transport) (166), construcții (59) și zootehnie (40). 

Activitățile industriale din Sud-Vest Oltenia sunt caracterizate de o diversificare 

însemnată, datorată, în parte, și resurselor existente în această regiune. Ramurile tradiționale 

acestui sector sunt: 

 industria energetică 

 industria metalurgică 

 industria materialelor de construcții 

 industria lemnului 

 industria textilă 

 industria alimentară 

Sectorul serviciilor în mediul rural cuprinde următoarele ramuri, adaptate la profilul și 

dimensiunea fiecărei localități:  

 sănătate – cabinete medicale de familie, farmacii, cabinete stomatologice 

 educație – creșe, școli primare și gimnaziale 

 transport 

 servicii bancare – sucursale ale băncilor, ATM-uri, bancomate 
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 poștă 

 televiziune, telefonie, internet 

 turism 

Serviciile de învățământ și de sănătate, fiind asigurate de sistemul public, au acoperire 

foarte bună la nivelul mediului rural, în fiecare localitate existând unități de învățământ și unități 

sanitare, numărul și dimensiunea acestora depinzând de mărimea și nevoile populației locale. De 

exemplu, la nivel județean (cu excepția județului Mehedinți), în anul 2012 exista câte un spital în 

fiecare din următoarele localități: 

 Dolj: Bucovăț, Poiana Mare 

 Gorj: Runcu 

 Olt: Schitu 

 Vâlcea: Drăgoești, Mihăilești 

Datorită poziției sale, a reliefului variat, a monumentelor istorice, mânăstirilor și a 

tradițiilor culturale, potențialul turistic al Olteniei este foarte diversificat, fiind concentrat în 3 

zone: Clisura Dunării – Porțile de Fier, Subcarpații Gorjului și Vâlcii și Valea Oltului la nord de 

Râmnicu Vâlcea.  

Deși turismul rural în Oltenia se bucură de un cadrul natural favorabil, bazat pe un mediu 

nepoluant, tradiții și obiceiuri folclorice veritabile, gastronomie tradițională și ospitalitate, acesta 

este în general subdezvoltat din punct de vedere al infrastructurii și neatractiv pentru majoritatea 

românilor, care au rude în zona rurală. Conform datelor statistice din 2013, disponibile în baza de 

date Tempo a Institutului Național de Statistică, infrastructura turismului rural poate fi analizată 

pe baza numărului structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, astfel: 

 Dolj: 12 structuri (Hoteluri, Moteluri, Cabane turistice, Pensiuni agroturistice) în 

următoarele comune: Coțofenii din Față, Ghercești, Giurgița, Ișalnița, Malu Mare, Pielești, 

Radovan. 

 Gorj: 32 structuri (Hoteluri, Moteluri, Cabane turistice, Popasuri turistice, Pensiuni 

agroturistice): Arcani, Baia de Fier, Câlnic, Crașna, Padeș, Peștișani, Polovragi, Runcu, 

Săcelu. 

 Mehedinți: 16 structuri (Hoteluri, Pensiuni agroturistice): Bala, Dubova, Eșelnița, Gruia, 

Hinova, Simian. 

 Vâlcea: 74 structuri (Hoteluri, Moteluri, Vile turistice, Cabane turistice, Popasuri turistice, 

Tabere de elevi și preșcolari, Pensiuni agroturistice): Bărbătești, Budești, Bujoreni, 

Câineni, Costești, Dăești, Fârtătești, Golești, Măciuca, Mălaia, Măldărești, Milcoiu, Nicolae 

Bălcescu, Racovița, Sălătrucel, Tomșani, Vaideeni, Vlădești, Voineasa 

Din datele prezentate anterior se observă lipsa unităților de cazare în mediul rural din 

județul Olt, acesta neavând un potențial turistic bine conturat. 

Din punct de vedere al tipului de turism rural practicat, se disting următoarele categorii:  
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 turism montan și speologic: Ponoarele, Rânca (stațiune pentru practicarea 

sporturilor de iarnă), Polovragi, etc. 

 turism balnear: Săcelu, Voineasa, etc. 

 turism în arii naturale protejate: Baia de Fier, Padeș, Mălaia, Voineasa, etc. 

 turism cultural și folcloric: Cloșani, Arcani, Curtișoara, Crasna, Novaci, etc. 

 turism monahal: Polovragi, Lainici, Bumbești-Pițic, Frâncești, Cozia, etc. 

O componentă esenţială în dezvoltarea localităţilor rurale o reprezintă dezvoltarea 

agroturismului la nivelul întregii regiuni, prin aceasta realizându-se dezvoltarea meşteşugurilor 

tradiţionale: ţesut, olărit, cojocărit, realizarea de produse artizanale. 

Sectorul serviciilor bancare în mediul rural 

În ceea ce privește sectorul serviciilor bancare, la sfârșitul anului 2010, conform datelor 

furnizate de Banca Națională a României, în România au existat un număr de 41 de bănci (atât cu 

capital integral sau majoritar de stat, cu capital majoritar privat autohton, cât și cu capital 

majoritar străin și sucursale ale unor bănci străine) și Banca Centrală Cooperatistă CREDIT COOP, 

evidenţiindu-se astfel la un grad de concentrare a sistemului bancar sub media Uniunii Europene 

(conform datelor BNR la sfârșitul anului 2009, pentru România s-a consemnat valoarea indicelui 

Herfindahl - Hirschmann ca fiind de 857 puncte, sub media de 1.120 puncte înregistrată în 2008 la 

nivelul UE). 

Astfel, gradul de concentrare a sistemului bancar românesc a înregistrat un trend 

descendent în perioada 2004-2009, cunoscând o ușoară creștere în primul semestru al anului 2010. 

Figura nr.  181 - Gradul de concentrare a sistemului bancar românesc 

 

Sursa: BNR, 2011 
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În ceea ce priveşte extinderea sectorului bancar în zona rurală, conform datelor furnizate 

de BNR, se constată un decalaj economic în cele două zone (urban - rural), astfel că numărul 

scăzut de utilizatori ai sistemului bancar în mediul rural nu favorizează dezvoltarea acestui sector. 

Există o tendință mai accentuată de dezvoltare a rețelei de unități bancare din mediul urban (+954 

unități, adică 97% din total creștere numerică) față de cel rural (+ 28 unități, respect 3%) în 

perioada de referință 2006 – 2007. Doar 14 bănci din cele 41 înregistrate la nivel național dețin 

unități în mediul rural, dintre care se detașează ca mărime CEC iar ca dinamică BRD. Datorită 

concurenței din sectorul bancar în ultima perioadă, băncile au început să acorde o importanță mai 

ridicată mediului rural, introducând chiar și produse bancare speciale pentru producătorii agricoli 

(de exemplu, pentru creditarea achiziției de echipamente și utilaje specializate), astfel că acest 

credit acordat specific mediului rural se înscrie pe coordonatele ascendente în ceea ce privește 

cererea solvabilă, chiar dacă are potențialul de creștere inferior zonei urbane. 

Este sesizat faptul că sucursalele/agențiile băncilor sunt preponderent înființate în mediul 

urban, generând astfel o accesibilitate redusă a persoanelor aflate în mediul rural la serviciile 

instituțiilor bancare. În vederea identificării numărului de agenții/sucursale și ATM-uri/bancomate 

în mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia, au fost analizate cele mai cunoscute 20 de unități 

bancare. Ca urmare a analizei efectuate, s-a constatat faptul că, la nivelul mediului rural, din 

cele 20 de unități bancare doar 3 unități au deschise agenții/ sucursale și respectiv 7 unități 

bancare au amplasate ATM-uri/bancomate. 

În Județul Dolj au fost înregistrate cele mai multe agenții/sucursale și ATM-uri/ bancomate 

ale unităților bancare în mediul rural. 

Tabel nr. 56 - Numărul de sucursale/agenții la nivelul județelor din regiunea Sud Vest 

Oltenia 

 Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea 
TOTAL 
unități 

bancare 

BRD-Groupe 
Societe 

Generale 
1 1 1 1 0 4 

CEC Bank 17 10 12 3 9 51 

Raiffeisen Bank 0 0 0 0 1 1 

TOTAL per 
Județ 

18 11 13 4 10 56 

Sursa: site-urile băncilor analizate, 2014 

Tabel nr. 57 - Numărul de bancomate/ ATM-uri la nivelul județelor din regiunea Sud Vest 

Oltenia 

  
Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea 

TOTAL 
unități 

bancare 
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Banca 
Comercială 
Carpatica 

0 1 0 0 0 1 

Bancpost 1 2 0 0 0 3 

BCR - Banca 
Comercială 
Română 

21 8 3 11 5 48 

BRD-Groupe 
Societe Generale 

1 1 1 1 0 4 

CEC Bank 6 5 4 3 3 21 

Garanti Bank 1 0 0 0 0 1 

Raiffeisen Bank 2 3 1 3 3 12 

TOTAL per Județ 32 20 9 18 11 90 

Sursa: site-urile băncilor analizate, 2014 

Se constată faptul că la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, în mediul rural, instituția bancară 

cu cele mai multe sucursale/agenții înființate este CEC Bank (51 de agenții/ sucursale) iar cele 

mai numeroase bancomate/ATM-uri sunt puse la dispoziția populației de BCR - Banca Comercială 

Română (48 de bancomate/ATM-uri).  

În total, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, în mediul rural, sunt înregistrate 56 de 

agenții/sucursale ale unităților bancare și respectiv 90 de ATM-uri/bancomate. 

Pentru a afla punctul de vedere al instituțiilor din regiunea Sud Vest Oltenia, a fost aplicat 

un ghid de interviu în rândul actorilor relevanți pentru dezvoltarea rurală și a agriculturii, pentru 

a avea o viziune mai clară a problemelor cu care se confruntă comunitatea. Astfel că în cadrul 

acestui ghid de interviu au fost adresate și câteva întrebări referitoare la serviciile bancare la 

nivelul mediului rural. Conform răspunsurilor primite, sectorul serviciilor bancare din mediul rural 

la nivelul tuturor județelor din regiune este slab dezvoltat. În opinia respondenților, principalele 

cauze ale nivelului slab de dezvoltare a sectorului bancar în mediul rural, sunt următoarele: 

numărul mic al unităților bancare situate în mediul rural, nivelul scăzut de informare cu privire la 

serviciile furnizate de unitățile bancare și, nu în ultimul rând, nivelul de trai scăzut al populației 

din mediul rural. De asemenea, respondenții și-au exprimat opinia cu privire la reticența 

instituțiilor bancare în ceea ce privește acordarea de credite persoanelor aflate în mediul rural 

(persoanelor ocupate cu activități agricole care au nevoie de sprijin în vederea asigurării cash-

flow-ului proiectelor, pentru demararea proiectelor cu un procent ridicat de cofinanțare). Nivelul 

de trai scăzut al persoanelor aflate în mediul rural le împiedică pe acestea să beneficieze de 

creditele oferite de instituțiile bancare, datorită politicii dezavantajoase, condițiilor de 

eligibilitate impuse de către instituția financiară (acestea se pot referi atât la nivelul venitului 

net, tipul venitului, vechimea în muncă, cât și la vârsta sau la istoricul de creditare), ratelor și 

dobânzilor foarte mari.  

Pentru a veni în sprijinul acestora, în cadrul interviului s-a sugerat înființarea unei ”bănci 

a fermierilor” care să poată oferi credit fără gaj, iar dobânda percepută pentru suma împrumutată 
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să nu depășească 5% pentru primii 3 ani, astfel ca agricultorii, și nu numai, să poată investi în 

dezvoltarea activităților desfășurate și în același timp să își permită achitarea dobânzii fără 

întârzieri.  

Puțini cunosc existența Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR), garanțiile 

acordate de acesta fiind derulate prin intermediul a două scheme de garantare: una destinată 

IMM-urilor care garantează finanțarea activităților de înființare și dezvoltare de microîntreprinderi 

în mediul rural, a activităților legate de turismul rural și pentru stimularea IMM-urilor care 

procesează produse agricole; iar cea de-a doua adresată producătorilor agricoli și lucrătorilor din 

domeniul forestier.  

Prin informarea și încurajarea populației în vederea accesării unor astfel de fonduri, mediul 

rural se va dezvolta pe termen mediu și lung prin crearea de locuri de muncă, dezvoltarea 

infrastructurii în mediul rural, care reprezintă un factor esențial în îmbunătățirea calității vieții 

din mediul rural, înființarea și dezvoltarea activităților non-agricole în spațiul rural, investiții 

privind prelucrarea și comercializarea produselor agricole, toate acestea ducând la creșterea 

nivelului de trai al populației rurale. 
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4.4. Finanțarea firmelor din mediul rural - fonduri proprii și fonduri atrase (credite și 

fonduri nerambursabile) 

Capacitatea firmelor din mediul rural de a gestiona atât fondurile proprii, cât şi cele 
atrase din fonduri europene 

Fondurile dețin o importanță crucială pentru dezvoltarea durabilă a oricărei firme, 

indiferent de mărimea ei, efectul pozitiv generat de acestea propagându-se și la nivel 

macroeconomic prin agregarea unităților micro. Însă, luând în considerare dificultățile cu care se 

confruntă întreprinderile din mediul rural, majoritatea încadrându-se în categoria IMM-urilor, 

pentru acestea gestionarea cât mai eficientă a resurselor reprezintă, de cele mai multe ori, 

singura șansă de menținere pe piața pe care activează. 

După proveniența lor, principalele tipuri de fonduri sunt: 

 Fonduri proprii – autofinanțare (de exemplu, reinvestirea profitului firmei);  

 Fonduri externe (cu precădere cele europene) – provenite de la diverse organisme 

specializate, investitori, acționari/asociați, din credite bancare, etc. 

Analiza prezentului subcapitol se va concentra asupra capacității de gestionare a fondurilor 

proprii și a fondurilor europene, acestea fiind cele mai întâlnite forme atunci când vine vorba 

despre finanțarea firmelor din mediul rural. 

Așa cum o demonstrează și răspunsurile primite la chestionarele aplicate în rândul a 76 de 

persoane – reprezentanți ai administrației publice locale a comunelor, reprezentanți ai Grupurilor 

de Acţiune Locală din regiunea Sud Vest Oltenia, reprezentanți ai Consiliilor Județene, etc. – 

mediul de afaceri din zona rurală întâmpină dificultăți de dezvoltare. Această situație este 

determinată în principal de lipsa locurilor de muncă, nivelul redus de diversificare a economiei 

rurale (dependența masivă de o singură activitate - agricultura), lipsa spiritului antreprenorial și 

a cunoștințelor necesare inițierii și conducerii unei afaceri, lipsa unor măsuri eficiente de 

stimulare a creării de noi locuri de muncă de lungă durată în mediul rural, dar şi de nivelul scăzut 

de pregătire profesională. Acestea reprezintă, totodată, și premisele unei capacități reduse de 

gestionare a diverselor tipuri de fonduri atrase pentru dezvoltarea firmelor existente în sate și 

comune. 
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Figura nr.  182 - Aprecierea gradului de dezvoltare a mediului de afaceri din zona rurală 

 

Sursa: Rezultatele chestionarului derulat în cadrul studiului curent, 2014 

Astfel, conform datelor evidențiate în graficul prezentat anterior, 56% dintre respondenții 

la chestionar și-au exprimat opinia că în mediul rural nivelul de dezvoltare a mediului de afaceri 

este unul scăzut. Este totuși îmbucurător faptul că 30% dintre respondenți consideră că mediul de 

afaceri are un nivel mediu de dezvoltare, 4% mediu spre ridicat și 10% îl consideră ridicat, ceea 

ce înseamnă că mediul de afaceri în mediul rural este în ascensiune, iar în următorii ani ne putem 

aștepta la o creștere semnificativă a acestuia. 

Existența unei capacități de gestionare a fondurilor europene implică, în primul rând, 

existența unei capacități de atragere a acestora. Firmele din mediul rural, mai slab dezvoltate și 

mai puțin diversificate decât cele din mediul urban, întâmpină numeroase impedimente în 

contractarea unor finanțări externe, cele mai mari dificultăți fiind legate de birocrația excesivă, 

legislația și condițiile restrictive, lipsa unei consultanțe de calitate în accesarea fondurilor, etc.  

Demnă de luat în calcul este și influența unei informări necorespunzătoare cu privire la 

sursele și oportunitățile disponibile. Cu toate acestea, o îmbunătățire în acest sens poate fi 

demonstrată prin rezultatele interviurilor purtate cu actori cheie la nivel local, majoritatea 

declarând că sunt familiarizați cu oportunitățile de finanțare existente, cu excepția 

reprezentanților din județul Mehedinți. Gradul de informare al autorităților publice cu privire la 

oportunitățile de finanțare existente poate influența gradul de informare al populației cu potențial 

de accesare a fondurilor europene, în situația în care la nivel local se iau decizii și măsuri în acest 

sens. 

Conform datelor publicate în ediția din iulie 2014 a Cartei Albe a IMM-urilor, principalele 

obstacole în accesarea fondurilor structurale în regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, la nivelul 

anului 2013, erau următoarele: Birocraţia excesivă şi instabilitatea reglementărilor şi a 

documentaţiei (67,33%), Informaţii insuficiente privind fondurile disponibile (62,38%), Criterii de 
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eligibilitate nepermisive (coduri CAEN neeligibile, obligativitatea obţinerii de profit, etc.) 

(58,42%), Lipsa de încredere în firmele de consultanţă (26,07%). 

De asemenea, trei obstacole deosebit de importante în accesarea fondurilor structurale la 

nivel regional, în contextul influenței asupra capacității de gestionare a fondurilor, sunt: Fonduri 

proprii insuficiente pentru asigurarea cofinanţării (26,73%), Costul ridicat al creditelor şi garanţii 

insuficiente pentru acoperirea cofinanţării (35,31%), Capacitatea managerială (tehnică) de 

implementare a firmei este redusă (13,53%). 

Principalele puncte slabe identificate de către respondenții chestionarului confirmă datele 

existente la nivel regional, prezentate anterior. Aceștia au făcut referire la procesul instituțional 

și birocratic greoi și ineficient, fiind sugerată implementarea unei baze de date electronice 

comune a instituțiilor ce interacționează în domeniul agricol, care să ușureze circulația 

documentelor. În acest sens, a fost semnalată întârzierea în efectuarea plăților pentru 

rambursarea cheltuielilor raportate. Un alt obstacol important a fost procentul mare aferent 

cofinanțării beneficiarului, o piedică majoră în calea celor cu idei inovatoare de proiecte. A fost 

semnalată, de asemenea, slaba informare la nivelul locuitorilor din mediul rural, cu privire la 

oportunitățile de finanțare, datorată lipsei de specialiști în consultanță pentru acest domeniu. 

Pentru județele Vâlcea și Dolj a fost semnalată și situația neclară a cadastrului, respectiv lipsa 

actului de proprietate datorită neefectuării succesiunii din varii motive. În județul Olt au fost 

indicate mai multe contractări de proiecte integrate la nivelul comunelor, care s-au dovedit a fi 

ineficiente din punct de vedere financiar, ca urmare a criteriilor de selecție din ghiduri. 

Un alt impediment în dezvoltarea capacității de gestionare a fondurilor de către firmele 

din mediul rural îl reprezintă slaba utilizare a echipamentelor informaționale și a metodelor de 

lucru inovative (34% dintre respondenţi consideră acest aspect ca influențând în mod semnificativ 

dezvoltarea firmelor comunei/judeţului din care aceştia fac parte).  

Figura nr.  183 - Principalele nevoi/lipsuri cu care se confruntă mediul rural 
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Sursa: Rezultatele chestionarului derulat în cadrul studiului curent, 2014 

Conform răspunsurilor primite în urma chestionarului aplicat, în procesul de dezvoltare 

economică, populația din mediul rural se confruntă cu lipsa resurselor financiare (37%), lipsa 

infrastructurii tehnico-edilitară (28%), lipsa locurilor de muncă (21%), lipsa investitorilor (11%) și 

lipsa personalului calificat (3%). 

Dat fiind faptul că nivelul de dezvoltare a infrastructurii publice reprezintă un factor cheie 

al dezvoltării economice în zonele rurale, cu referire atât la infrastructura fizică, socială, și 

financiară, trebuie avute în vederea găsirea de soluții viabile pentru problemele identificate, care 

să permită și să contureze un confort adecvat pentru membrii comunității. 

Figura nr.  184 - Sursele de finanţare utilizate pentru derularea activităţii curente şi 

pentru realizarea de investiţii 

 

Sursa: Rezultatele chestionarului derulat în cadrul studiului curent, 2014 

Întrebați care sunt sursele de finanţare pe care le utilizează pentru derularea activităţii 

curente şi pentru realizarea de investiţii, 41% dintre respondenți tind să utilizeze fondurile proprii 

pentru scopurile menționate, 29% dintre aceștia folosesc fonduri publice naționale și 25% 

accesează fonduri europene pentru dezvoltarea de proiecte. Doar 5% apelează la sistemul bancar 

în vederea obținerii de credite pentru dezvoltarea proiectelor de investiții. 

La nivelul mediului rural există o accesibilitate mult mai redusă la serviciile financiare 

oferite de sistemul financiar bancar decât în mediul urban (25% dintre respondenți consideră că 

relaționarea cu băncile influențează mult dezvoltarea socio-economică). Deși sistemul bancar 

românesc a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani, iar băncile au manifestat o mai mare 

deschidere pentru finanțarea IMM-urilor și a sectorului agro-alimentar, şi nu în ultimul rând, 

datorită oportunităților oferite de integrarea în Uniunea Europeană, accesarea unui credit rămâne 

o problemă majoră pentru populația din spațiul rural.  
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Figura nr.  185 - Programele în cadrul cărora s-au depus cereri de finanţare în ultimii 5 

ani 

 

Sursa: Rezultatele chestionarului derulat în cadrul studiului curent, 2014 

Ținând cont de profilul principal agricol al mediului rural, în ceea ce privește tipurile de 

finanțări accesate, de cea mai mare popularitate s-au bucurat măsurile 112 și 141 ale PNDR (53% 

dintre respondenți au susținut prevalența accesării acestui program), care au avut cofinanțarea 

de 0%. Acestea au fost cele mai accesate de către locuitorii din mediul rural, având în vedere că 

procentul mare aferent cofinanțării în cazul altor măsuri a fost la rândul său considerat un punct 

slab, care a rezultat în contractarea a foarte puține sau a nici unui proiect pe anumite intervenții 

finanțate, din cauza dificultății contractării unui credit și, în general, datorită nivelului crescut 

de sărăcie. De exemplu, în anul 2013, pe măsura 112, în regiunea Sud-Vest Oltenia s-au contractat 

cele mai multe proiecte (2.711 în valoare totală de aproximativ 65.756.000 euro66) în comparație 

cu situația din restul regiunilor. 

A fost în special apreciat efortul programelor de a susține și motiva tinerii fermieri, ca 

parte a efortului de a revitaliza zonele rurale prin mobilizarea și atragerea forței de muncă tinere.  

În ceea ce privește Programul Operațional pentru Pescuit, a fost apreciat faptul că acesta 

a susținut mediul asociativ, inițiativă care, de altfel, a fost sugerată pentru eficientizarea 

întregului sector agricol.  

                                            
66 http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/raport-anual/Raport-anual-de-progrese-PNDR-2013.pdf  
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Au fost depuse cereri de proiecte și în cadrul Programul Operațional Regional, procentul 

de accesare a unei finanțări pe această cale fiind însă mai scăzut, de 32%, acest program vizând, 

în principal, mediul urban. Celelalte Programe au fost în mică măsură utilizate. 

Prin urmare, putem aprecia faptul că în ultimii ani mediul rural s-a dezvoltat semnificativ, 

iar firmele care activează în acest spațiu și-au îmbunătățit capacitatea de gestionare a fondurilor 

provenite din diverse surse. Deși este nevoie în continuare de eforturi susținute pentru a aduce 

această capacitate la un nivel optim, potențialul satului românesc poate oferi sprijinul necesar 

pentru o dezvoltare durabilă atât în agricultură, cât și în alte ramuri economice. 

Gradul de acces al firmelor din mediul rural la finanţare din credite şi fonduri 
nerambursabile (volumul creditării, gradul de îndatorare al firmelor, număr de 
proiecte depuse, număr de proiecte reziliate etc.) 

Economia rurală din România este diferențiată semnificativ în funcție de fiecare regiune, 

de caracteristicile demografice, sociale și economice ale acestora. Această diferențiere este 

vizibilă mai ales în ceea ce privește nivelul scăzut de trai al populației din mediul rural, datorat 

lipsei locurilor de muncă și implicit lipsei unor venituri stabile. 

Conform Cartei Albe a IMM-urilor din România, ediția 2014, în regiunea Sud-Vest Oltenia 

activau 42.259 IMM-uri în anul 2012, reprezentând aproximativ 7,4% din totalul național. 

Principalele activități desfășurate de acestea sunt îndreptate spre industrie (industria extractivă, 

prelucrătoare, industria de energie electrică și termică, gaze și apă) și agricultură (cultura 

cerealelor, a plantelor oleaginoase, legume, producția vinului, etc.). Structura și repartizarea 

activităților economice este determinată de caracteristicile demografice, sociale și economice ale 

zonei (resursele naturale locale, tradițiile și relieful). În ceea ce privește numărul firmelor de la 

nivelul mediului rural, acesta este destul de scăzut (în jur de 900 la nivelul regiunii Sud-Vest 

Oltenia, conform Tabelului privind numărul de firme pe sectoare de activitate din mediul rural), 

iar firmele existente se orientează spre activități economice legate în principal de agricultură, 

comerț și într-o măsură mai mică de industrie, servicii și construcții. Se observă astfel că economia 

rurală este slab diversificată fiind în continuare dependentă de activitățile agricole.  

Conform datelor statistice furnizate de Carta Albă a IMM-urilor, se constată că regiunea 

Sud-Vest Oltenia deține o pondere destul de scăzută de întreprinderi care intenționează să 

acceseze fondurile UE (21,12%), cea mai mare pondere fiind în regiunea Sud Est cu 31,96%, iar cea 

mai mică în regiunea Vest (10%).  

Începând cu anul 2006, Uniunea Europeană oferă sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor 

mici și mijlocii, disponibil sub diferite forme cum ar fi subvenții, împrumuturi, sprijin oferit direct 

sau prin intermediul unor programe a căror gestionare se face la nivel național și/sau regional. 

Prezentăm în cele ce urmează Programele care oferă sprijin IMM-urilor și gradul de accesare a 

acestor Programe la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. 
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Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (SAPARD) 

Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (SAPARD) 

reprezintă un instrument financiar oferit de Uniunea Europeană în vederea susținerii statelor 

canditate la aderarea la Uniune, în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Implementarea 

acestui program în România s-a realizat în baza PNADR (Programul Național pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală). 

Prioritățile programului SAPARD au fost: 

- îmbunătățirea accesului la piețe și a competitivității produselor agricole prelucrate; 

- îmbunătățirea infrastructurilor pentru dezvoltare rurală și agricultură; 

- dezvoltarea economiei rurale; 

- dezvoltarea resurselor umane. 

La nivel național, cele mai multe proiecte au fost aprobate pe măsura 3.1, destinată 

investițiilor în exploatațiile agricole, însă cu excepția regiunii București – Ilfov, cele mai puține 

proiecte pe această măsură au fost aprobate în regiunea Sud-Vest Oltenia (doar 130), aspect ce 

relevă faptul că în această regiune potențialul agricol a fost insuficient exploatat, existând un 

sprijin redus pentru dotarea fermelor cu utilaje agricole moderne, modernizarea construcțiilor din 

fermă și în general pentru sporirea venitului producătorilor agricoli. 

Un număr relativ redus de proiecte au fost aprobate în regiunea Sud-Vest Oltenia și în ceea 

ce privește îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole (doar 44), în 

vreme ce pentru sectorul sanitar-veterinar, fitosanitar sau pentru controlul calității alimentelor 

nu a fost aprobat nici un proiect. 

Pe de altă parte, analiza datelor relevă un număr relativ mare de proiecte aprobate în 

regiunea Sud Vest Oltenia în ceea ce privește dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale și 

diversificarea activităților economice din mediul rural. 

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 

Numărul proiectelor aprobate pe măsura 112 din cadrul PNDR a crescut considerabil 

începând cu anul 2010, astfel că de la 507 proiecte aprobate pe această măsură la nivel național, 

în anul 2009, s-a ajuns la 9.408 proiecte aprobate la nivel național în anul 2012, aspect ce 

evidențiază o creștere a gradului de conștientizare cu privire la avantajele accesării de fonduri în 

mediul rural, precum și a gradului de înțelegere și informare cu privire la procedurile de accesare 

a fondurilor europene. La nivelul anului 2012, cele mai multe proiecte destinate instalării tinerilor 

fermieri au fost înregistrate în regiunea Sud-Vest Oltenia, acestea contribuind la creșterea 

competitivității sectorului agricol și la creșterea veniturilor exploatațiilor conduse de tinerii 

fermieri. 
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Măsura 121 vizează creșterea competitivității sectorului agricol, sprijinind investițiile 

orientate spre dotarea cu utilaje și echipamente performante și cele privind adaptarea 

construcțiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare. Din cele peste 7.700 de 

proiecte aprobate în perioada 2008-2012 la nivel național, cele mai multe au fost înregistrate în 

regiunile Sud Est și Sud Muntenia, regiunea Sud Vest Oltenia situându-se pe poziția a șaptea, fiind 

urmată doar de regiunea București – Ilfov. Se poate concluziona astfel că în regiunea Sud Vest 

Oltenia nu au fost făcute foarte multe eforturi pentru dezvoltarea de tehnologii și procedee noi și 

pentru întreprinderea altor acțiuni care să conducă la creșterea veniturilor exploatațiilor agricole. 

Pe măsura 123 au fost aprobate peste 3.500 de proiecte la nivel național, cele mai multe 

în regiunile Sud Muntenia, Nord Vest, Centru și Sud Est. Cu excepția regiunii București – Ilfov, cele 

mai puține proiecte pe această măsură au fost aprobate în regiunea Sud Vest Oltenia, de unde se 

poate deduce fie o lipsă de interes pentru desfășurarea de activități în sectorul agricol, fie o lipsă 

de informare cu privire la oportunitățile de finanțare sau o capacitate foarte redusă de co-

finanțare. 

Pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii agricole și silvice, cele mai multe 

proiecte la nivel național au fost aprobate în anul 2012 (460), cea mai mare pondere fiind deținută 

de regiunea Nord Vest. Regiunea Sud-Vest Oltenia se situa la nivelul aceluiași an pe poziția a patra, 

cu 64 de proiecte, dar la mică distanță de regiunile Sud Muntenia (69 proiecte) și Centru (68 

proiecte). Proiectele aprobate în cadrul acestei măsuri prezintă o importanță deosebită, întrucât 

de starea infrastructurii existente în domeniul agricol și silvic depinde în mare măsură dezvoltarea 

corespunzătoare a acestor sectoare, per ansamblu. 

Pe măsura 141, la nivel național, numărul proiectelor aprobate a crescut progresiv 

începând cu anul 2010, pe măsură ce a sporit gradul de informare și de conștientizare a fermierilor 

cu privire la oportunitățile oferite pentru dezvoltarea fermelor agricole de semi-subzistență. 

Astfel, de la 6.148 de proiecte aprobate în anul 2009, s-a ajuns la 46.958 de proiecte aprobate în 

anul 2012. Analiza la nivelul regiunilor de dezvoltare indică faptul că, în perioada 2009-2012, cele 

mai multe proiecte aprobate pentru sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență au fost 

înregistrate în regiunea Nord Vest, aceasta fiind urmată de regiunile Centru și Nord Est. Regiunea 

Sud Vest Oltenia se situa pe poziția a patra, cu un număr relativ mare de proiecte aprobate pe 

această măsură, aspect ce indică o preocupare ridicată pentru practicarea unei agriculturi 

productive. 

Proiectele destinate înființării grupurilor de producători au înregistrat un număr redus la 

nivel național, existând 14 proiecte în anul 2010, 17 în anul 2011 și 35 în anul 2012. Dintre acestea, 

în regiunea Sud Vest Oltenia în anul 2009 nu a fost aprobat niciun proiect, iar în anul 2011 și 2012 

a fost aprobat câte un proiect, deși asocierea reprezintă un aspect esențial pentru creșterea 

competitivității sectorului agricol. 
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În ceea ce privește furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori, 

cele mai multe proiecte au fost aprobate în regiunile Nord Vest, Nord Est și Sud Vest Oltenia, 

aspect benefic pentru dezvoltarea agriculturii în aceste zone, având în vedere faptul că 

majoritatea fermierilor nu dețin pregătirea necesară pentru accesarea sprijinului financiar și au 

nevoie de îndrumare în vederea restructurării și îmbunătățirii performanțelor activității lor. 

Programul Operaţional pentru Pescuit (POP)67 

Programul Operațional pentru Pescuit are ca principale obiective dezvoltarea 

competitivității sectorului piscicol primar, dezvoltarea pieței pentru produsele sectorului piscicol, 

susținerea dezvoltării durabile a zonelor pescărești, astfel încât să reușească să contribuie la 

realizarea viziunii strategice exprimate în Planul Național Strategic pentru Pescuit: un sector 

piscicol competitiv, modern și dinamic, bazat pe activități durabile de pescuit și acvacultură care 

ia în considerare aspectele legate de protecția mediului, dezvoltarea socială și bunăstarea 

economică. 

Analiza datelor referitoare la evidența cererilor de finanțare, relevă faptul că cele mai 

multe cereri de finanțare au fost depuse în județul Dolj, numărul acestora fiind de 30. Cu toate 

acestea, din totalul cererilor depuse a fost contractate un număr de 8, având o valoare totală de 

peste 157 de milioane de lei. Pe următoarele poziții se situează județele Olt (6 CF contractate, 

cu o valoarea totală de peste 80 de milioane lei) și Gorj (5 CF contractate, având o valoare de 

peste 57 milioane lei). Județele Dolj și Olt dețin un potențial piscicol ridicat, determinat în 

principal de vecinătatea fluviului Dunărea și a afluenților săi. Deși județul Mehedinți a avut doar 

2 cereri de finanțare contractate, valoarea acestora a fost semnificativă, situându-se din acest 

punct de vedere pe locul doi la nivel regional, cu peste 105 milioane de lei. 

Tabel nr. 58 – Situaţia proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional pentru 

Pescuit, în regiunea Sud-Vest Oltenia, în perioada 2010 – 2013 

Județul 
Nr. CF 
depuse 

Nr. CF 
selectate 

Nr. CF 
contractate 

Valoarea 
eligibilă 

aferentă CF 
depuse (LEI) 

Valoarea 
totală 

aferentă CF 
depuse (LEI) 

Dolj 30 8 8 133.414.507,13 157.699.787,47 

Gorj 9 5 5 44796.366,11 57.456.966,20 

Mehedinţi 8 2  87.561.497,82 105.241.317,70 

Olt 11 8 6 70.398.638,87 86.736.914,10 

Vâlcea 2 1 1 21.851.363,00 27.441.961,08 
 

Sursa: AM POP – Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013: evidența cererilor de finanțare 

                                            
67Datele incluse în cadrul acestei secțiuni nu cuprind informații pentru întreaga perioadă de analiză deoarece POP a fost 
implementat în perioada 2007-2013. Primele proiecte au fost aprobate în cadrul Programului în anul 2010. 
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Gradul de absorbţie a fondurilor structurale şi a celor naţionale, inclusiv pentru 
creşterea competitivităţii şi inducerea inovării (număr de contracte semnate, domenii 
finanţate, valoarea totală contractată pe program operaţional la nivel regional şi 
judeţean)68 

PNDR reprezintă o importantă oportunitate de finanțare a activităților desfășurate în 

mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia, oferind locuitorilor șansa de a accesa fonduri pentru 

dezvoltarea diferitelor activități economice. Astfel, gradul de absorbție a fondurilor europene prin 

intermediul PNDR reflectă pe de o parte interesul pentru îmbunătățirea nivelului de trai, iar pe 

de altă parte reprezintă un indicator care ajută la estimarea gradului de dezvoltare a agriculturii 

și mediului rural. 

La nivel național, cele mai multe proiecte PNDR au fost finanțate în regiunea Nord Vest, 

regiunea Sud Vest Oltenia situându-se pe poziția a doua, cu peste 10.500 de proiecte, având o 

valoare de aproximativ 500 milioane de euro, cele mai multe pe măsura 141, destinate sprijinirii 

fermelor agricole de semisubzistență. 

Tabel nr. 59 - Proiecte finanţate prin principalele măsuri ale Programului Naţional 

pentru Dezvoltare Rural, pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2007 – 201369 

Regiunea Număr proiecte Valoare (euro) 

Nord Vet 14.709 996.971.926 

Centru 8.731 566.941.46 

Nord Est 8.539 754.774.531 

SudEst 7.241 547.483.762 

Sud Muntenia 7.982 669.097.598 

Bucureşti – Ilfov 183 45.526.422 

Sud – Vest Oltenia 10.660  499.099.250 

Vest 5.558 499.327.243 

TOTAL România 52.943 4.80.122.945 
 

Sursa: prelucrare date furnizate de APDRP, 2013 

Din cele 10.660 de proiecte finanțate prin PNDR, cele mai multe au fost înregistrate la 

nivelul județului Mehedinți (peste 3.000 de proiecte), acesta fiind urmat de județele Olt și Dolj, 

unde s-a înregistrat un număr relativ egal de proiecte (în jur de 2.300 în fiecare județ). Cele mai 

puține proiecte la nivelul regiunii au fost finanțate în județele Gorj și Vâlcea. Diferența dintre 

numărul mai mare de proiecte ale județului Mehedinți, comparativ cu restul județelor, se 

datorează în special numărului de proiecte depuse pe măsura 141. Pe de altă parte, în județele 

Dolj și Olt, au fost finanțate mai multe proiecte pe măsurile 112, 121 și 312. 

                                            
68Datele incluse în cadrul acestei secțiuni nu cuprind informații pentru întreaga perioadă de analiză, deoarece 
Programele Operaționale finanțate prin fonduri structurale, au fost implementate în perioada 2007-2013. 
69 Datele au fost prelucrate la nivelul următoarelor măsuri: 112, 121, 123, 125, 141, 142, 312, 313, 322, 431.1, 431.2 
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Per ansamblu, valoarea proiectelor depuse în regiunea Sud-Vest Oltenia, a contribuit la 

ameliorarea nevoilor de dezvoltare ale spațiului rural, prin investițiile realizate în special în 

următoarele domenii: 

 Instalarea tinerilor fermieri; 

 Modernizarea exploataţiilor agricole; 

 Creşterea valorilor adăugate a produselor agricole şi forestiere; 

 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 

agriculturii şi silviculturii; 

 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă; 

 Înfiinţarea grupurilor de producători; 

 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi; 

 Încurajarea activităţilor turistice; 

 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale; 

 Construcţia de parteneriate public-private; 

 Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea 

teritoriului. 

Tabel nr. 60 - Proiecte finanţate prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, 

în regiunea Sud-Vest Oltenia, pe judeţe, în perioada 2007 – 2013 

Judeţ Număr proiecte Valoare (euro) 

Dolj 2.322 148.400.181 

 Gorj 1.596 61.279.698 

 Mehedinţi 3.008 108.825.846 

 Olt 2.364 101.232.539 

 Vâlcea 1.370 79.360.986 

 TOTAL regiune 10.660  499.099.250 
 

Sursa: prelucrare date furnizate de APDRP, 2013 

Cele mai multe proiecte destinate instalării tinerilor fermieri au fost finanțate în regiunea 

Sud Vest Oltenia, numărul acestora apropiindu-se de 2.000 și valoarea lor fiind semnificativă (de 

peste 40 de milioane de euro). Se poate deduce așadar, fie că mediul rural din regiunea Sud-Vest 

Oltenia este cel mai atractiv pentru tinerii care aleg să își desfășoare activitatea în agricultură, 

fie că în această regiune gradul de informare cu privire la oportunitățile de finanțare a mediului 

rural a este mai ridicat. 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, cele mai multe proiecte de instalare a tinerilor fermieri au 

fost înregistrate în județele Dolj și Olt, întrucât acestea sunt cele mai dezvoltate județe din punct 
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de vedere agricol din regiune, fiind situate într-o zonă de câmpie, care prezintă condiții 

pedoclimatice optime. Un număr relativ mare de proiecte destinate instalării tinerilor fermieri au 

fost înregistrate și în județele Gorj și Mehedinți, județul cu cele mai puține proiecte finanțate 

prin această măsură fiind Vâlcea (182, cu o valoare de 3.884.000 de euro), întrucât în acest din 

urmă județ agricultura prezintă un grad mai redus de dezvoltare. 

Pentru modernizarea exploatațiilor agricole, cele mai multe proiecte au fost finanțate în 

regiunile Sud Est (479 proiecte) și Sud Muntenia (424 proiecte). Regiunea Sud-Vest Oltenia 

înregistra, cu excepția regiunii București-Ilfov, cel mai mic număr de proiecte pe această măsură, 

în această regiune o importanță mai mare fiind acordată înființării de exploatații și nu modernizării 

acestora.  

Cele mai multe proiecte pentru modernizarea exploatațiilor agricole au fost finanțate în 

județele din sudul regiunii – Dolj (56) și Olt (39), unde agricultura reprezintă o ocupație de bază a 

locuitorilor mediului rural, și unde există condiții favorabile pentru practicarea acesteia și 

obținerea unei productivități ridicate. Pe de altă parte, se constată un număr redus de proiecte 

finanțate în județele Vâlcea și Gorj, unde prezența reliefului muntos determină existența unor 

condiții mai puțin favorabile pentru practicarea agriculturii și unde locuitorii din mediul rural sunt 

ocupați și în alte sectoare ale economiei, precum industria, serviciile și comerțul. 

Măsura 123 a Programului Național de Dezvoltare Rurală vizează creșterea valorii adăugate 

a produselor agricole și forestiere, cele mai multe proiecte finanțate în acest domeniu fiind 

identificate la nivelul regiunilor Sud Muntenia și Sud Est. Regiunea Sud Vest Oltenia ocupă poziția 

a cincea, alături de regiunea Nord Est, numărul proiectelor finanțate pe măsura 123 la nivelul 

acestor două regiuni fiind de 48. Acest clasament sugerează faptul că în regiunea Sud Vest Oltenia 

există un număr relativ redus de întreprinderi de procesare agroalimentare și forestiere sau că 

întreprinderile existente, fie nu sunt informate cu privire la oportunitatea oferită pentru 

dezvoltarea resurselor umane și a factorilor de producție, fie nu sunt interesate de această 

oportunitate, din diverse motive. 

Cele mai multe proiecte finanțate în regiunea Sud Vest Oltenia pe măsura 123, s-au 

înregistrat în județele Dolj și Olt, interesate de creșterea valorii adăugate a produselor agricole. 

Pe locul trei se situează județul Vâlcea, unde există interes pentru creșterea valorii adăugate a 

produselor forestiere, iar cel mai mic număr de proiecte finanțate pe această măsură se constată 

la nivelul județelor Mehedinți (5 proiecte) și Gorj (doar 2 proiecte). 

La nivel naţional, cele mai multe proiecte finanţate în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării 

infrastructurii agricole şi silvice s-au înregistrat în regiunea Nord Vest (117 proiecte) şi în regiunile 

Centru şi Sud Muntenia (fiecare câte 68 de proiecte). Regiunea Sud Vest Oltenia se situa pe locul 

al treilea ca număr de proiecte (64), acestea având o valoare de peste 63 de milioane de euro. Se 

constată aşadar un interes destul de ridicat pentru dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice, 

care reprezintă o primă condiţie esenţială pentru practicarea unei agriculturi competitive. 
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În regiunea Sud Vest Oltenia, cele mai multe proiecte finanţate pentru îmbunătăţirea şi 

dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice s-au înregistrat la nivelul judeţului Dolj, unde există 

şi cele mai favorabile condiţii pentru dezvoltarea agriculturii. Pe locul 2 se situează judeţul 

Mehedinţi, cu 19 proiecte, iar pe locul 3, Gorj, cu 9 proiecte. Cele mai puţine proiecte finanţate 

pe această măsură se regăsesc la nivelul judeţelor Vâlcea şi Olt (fiecare câte 7 proiecte). 

Interesant de remarcat este numărul extrem de redus de proiecte finanţate pentru dezvoltarea 

infrastructurii agricole în judeţul Olt, în condiţiile în care acesta este un judeţ care beneficiază 

de condiţii propice pentru practicarea unei agriculturi competitive, aspect ce poate evidenţia o 

lipsă de conştientizare a necesităţii de dezvoltare a infrastructurii de bază în agricultură, în 

vederea creşterii productivităţii acesteia. 

Pentru sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență, cele mai multe proiecte au fost 

finanțate în regiunea Nord Vest (11.717 proiecte), aceasta fiind urmată de regiunea Sud Vest 

Oltenia, în care s-au finanțat 7.960 de proiecte, în valoare totală de 59.700.000 euro. În condițiile 

în care agricultura practicată în această regiune este cu precădere una de subzistență, aceste 

finanțări sunt deosebit de importante pentru micii agricultori, motiv pentru care măsura 141 este 

cea mai accesată măsură. 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, din totalul de 7.960 de proiecte, 2.563 au fost 

finanțate în județul Mehedinți, pe locul doi situându-se județul Olt, cu 1.742 de proiecte. Și în 

celelalte județe s-a înregistrat un număr relativ mare de proiecte finanțate pentru sprijinirea 

fermelor agricole de semi-subzistență, după cum urmează: 1.390 în județul Dolj, 1.162 în Gorj și 

1.103 în Vâlcea. Accesul la finanțare pentru micii proprietari de pământ, care practică o 

agricultură de semi-subzistență, reprezintă o oportunitate pentru aceștia de a exploata în mod 

corespunzător terenurile pe care le dețin, scopul alocării de fonduri fiind acela de a aduce plus 

valoare fermelor. 

Pentru înființarea grupurilor de producători, cele mai multe proiecte au fost finanțate în 

regiunea Centru (20 de proiecte) și Nord Vest (11 proiecte). În regiunea Sud Vest Oltenia doar 1 

proiect a fost finanțat pentru această măsură, acesta fiind localizat în județul Dolj, și având o 

valoare de 386.745 euro. Înființarea grupurilor de producători prezintă o importanță deosebită 

pentru creșterea profitului micilor fermieri, care dacă se asociază, își vor putea negocia mai bine 

oferta de produse, prin echilibrarea relației dintre producători și sectoarele de prelucrare și 

comercializare. Cu toate acestea, se constată o reticență a fermierilor față de această formă de 

asociere, măsura 142 fiind cea mai puțin accesată măsură din PNDR, aspect ce evidențiază o 

conștientizare redusă a beneficiilor asocierii. 

Pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi în mediul rural, cele mai multe 

proiecte au fost finanțate în regiunile Nord Vest (584) și Sud Muntenia (543). Regiunea Sud Vest 

Oltenia a înregistrat un număr de 293 de proiecte, în valoare de peste 37 milioane de euro, 
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situându-se doar pe poziția a șasea la nivel național, aspect ce evidențiază un interes relativ scăzut 

pentru diversificarea activităților non-agricole în mediul rural al regiunii. 

Cele mai multe proiecte finanțate pe măsura 312 în regiunea Sud Vest Oltenia, aparțin 

județului Dolj (165 proiecte, însemnând mai mult de jumătate din total de proiecte înregistrate 

la nivelul regiunii). Pe locul doi se află județul Olt, cu 68 de proiecte, acesta fiind urmat de 

județele Mehedinți (28 de proiecte) și Vâlcea (23 de proiecte). În județul Gorj doar 9 proiecte au 

fost finanțate pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, aspect ce evidențiază un grad 

redus de diversificare a activităților economice rurale la nivelul județului.  

Diversificarea activităților non-agricole conduce la creșterea numărului de locuri de muncă 

și a veniturilor adiționale ale locuitorilor mediului rural, concomitent cu diversificarea serviciilor 

prestate pentru populație, fiind o condiție esențială pentru dezvoltarea socio-economică a 

mediului rural din regiunea Sud Vest Oltenia. În acest context, se poate deduce că cele mai 

atractive județe din punct de vedere al serviciilor oferite în mediul rural sunt județele Dolj și Olt, 

unde se constată un interes crescut pentru dezvoltarea durabilă a economiei rurale, comparativ 

cu celelalte județe. 

Pentru dezvoltarea activităților turistice, cele mai multe proiecte au fost finanțate în 

regiunile Nord Vest și Centru, regiunea Sud Vest Oltenia situându-se pe ultimul loc din acest punct 

de vedere, cu excepția regiunii București – Ilfov. Se constată așadar, că în regiunea Sud Vest 

Oltenia, există un interes mai ridicat pentru dezvoltarea activităților agricole, și nu pentru 

dezvoltarea activităților turistice sau a altor tipuri de activități non-agricole. 

Din cele 62 de proiecte finanțate în regiunea Sud-Vest Oltenia pentru încurajarea 

activităților turistice, cele mai multe au fost înregistrate în județele Gorj și Mehedinți (câte 18 

proiecte fiecare), având în vedere că acestea au un potențial turistic ridicat. În județul Vâlcea au 

fost finanțate 12 proiecte, constatându-se așadar o lipsă de interes pentru încurajarea activităților 

turistice și o exploatare necorespunzătoare a potențialului turistic semnificativ al județului. 

Județul Dolj a înregistrat un număr de 11 proiecte pe măsura 313, iar județul Olt doar 3, turismul 

fiind un domeniu slab dezvoltat în acest județ. 

Pe măsura 322, cele mai multe proiecte la nivel național au fost finanțate în regiunile Nord 

Est și Nord Vest, regiunea Sud Vest Oltenia situându-se pe poziția a patra, cu un număr de 90 de 

proiecte destinate renovării, dezvoltării satelor, îmbunătățirii serviciilor de bază pentru economia 

și populația rurală și punerii în valoare a moștenirii rurale. 

Proiectele finanțate pe măsura 322 prezintă o importanță deosebită pentru creșterea 

calității vieții în zonele rurale, astfel că numărul acestora este un indicator al îmbunătățirii socio-

economice a condițiilor din mediul rural. În regiunea Sud Vest Oltenia, cele mai multe proiecte 

finanțate pe această măsură au fost înregistrate în județul Vâlcea, numărul lor fiind de 25, aspect 

determinat și de faptul că acesta este județul cel mai apreciat din regiune din punct de vedere 

turistic, infrastructura turistică depinzând de infrastructura fizică de bază a spațiului rural. În 
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județele Dolj și Mehedinți au fost finanțate 18 proiecte pe această măsură, în județul Olt, 17, iar 

cele mai puține proiecte au fost finanțate în județul Gorj (12). 

Raportând numărul de proiecte la necesitățile existente în mediul rural din regiunea Sud 

Vest Oltenia, se constată faptul că numărul acestora este relativ scăzut, impunându-se necesitatea 

creșterii ințiativelor destinate îmbunătățirii infrastructurii fizice de bază, a accesului la serviciile 

publice de bază, etc., în vederea îmbunătățirii calității vieții în zonele rurale și a diversificării 

economiei rurale. 

Proiectele privind crearea de parteneriate public-private au fost slab finanțate la nivel 

național, cele mai multe astfel de proiecte fiind înregistrate în regiunile Sud Muntenia, Centru și 

Nord Vest. În regiunea Sud Vest Oltenia, doar 5 proiecte au fost finanțate pe această sub-măsură, 

dintre care 2 în Olt și câte unul în județele Gorj, Mehedinți și Vâlcea, valoarea totală a acestora 

fiind de aproximativ 180.000 de euro. 

Pentru funcționarea GAL-urilor, dobândirea de competențe și animarea teritoriului, cele 

mai multe proiecte au fost finanțate în regiunile Nord Vest și Sud Muntenia. Regiunea Sud-Vest 

Oltenia se situa pe ultimul loc la nivel național, cu excepția regiunii București-Ilfov, cu un număr 

de 10 proiecte, în valoare de peste 3 milioane de euro. Dintre acestea, cele mai multe aparțin 

județului Olt (5), urmat de județele Dolj (3 proiecte), Gorj și Mehedinți (fiecare cu câte un 

proiect). 

În vederea elaborării acestui studiu a fost aplicat un chestionar în rândul reprezentanților 

instituțiilor relevante la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia în scopul de a identifica, din punctul 

acestora de vedere, punctele tari și punctele slabe ale finanțărilor acordate în perioada curentă 

de programare. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Dezvoltarea agriculturii în mediul rural și 

atragerea tinerilor în mediul rural 

Procent de cofinanțare foarte ridicat, în 

cadrul unor măsuri, înregistrându-se astfel un 

grad mai slab de absorbție (ex. Măsura 121 din 

PNDR) 

Alocarea unei sume considerabile sectorului 

agricol 

Pentru achiziția de utilaje sunt solicitate și 

necesare multe avize dificil de obținut (cum ar 

fi avizul de mediu, DSP, etc.) 

Gamă largă de măsuri alocate și beneficiari Finanțare slabă a proiectelor de 

infrastructură 

În cazul Programului Operațional Regional, 

procentul de cofinanțare al beneficiarului este 

scăzut ceea ce duce la un număr mare de 

proiecte depuse  

Grad de informare redus în mediul rural, 

datorat și lipsei de consultanți specialiști 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

În cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Rurală există măsuri care nu prevăd 

cofinanțare din partea beneficiarului 

Lipsa unei baze de date electronice comune 

a instituțiilor care interacționează în domeniul 

agricol, care să ușureze circulația 

instituțională a documentelor și procesul 

birocratic 

În cadrul Programului Operațional pentru 

Pescuit a fost susținut și încurajat mediul 

asociativ 

Întârzieri în procesul de aprobare a 

cererilor de plată 

În perioada de programare 2007- 2013 au 

fost atrase fonduri pentru infrastructură în 

zona de deal 

Situația neclară asupra proprietății funciare 

din cauza neefectuării succesiunii din lipsă de 

bani și informație 

Existența Camerelor Agricole Județene care 

asigură consultanță și proiectare gratuită 

 

 

Conform Cartei Albe a IMM-urilor din România 2014, se constată faptul că în ceea ce 

privește modalitățile de finanțare a activităților economice la care au apelat în decursul ultimului 

an, întreprinzătorii/managerii, 91,52% dintre firme s-au autofinanțat, 22,43% au obținut credite 

bancare, 18,48% au recurs la credit furnizor, 3,31% nu au mai plătit facturile către furnizori și la 

bugetul de stat, 3,31% au apelat la credit client și 2,36% au folosit leasing-ul ca sursă de finanțare. 

Un procent de 0,70% dintre IMM-uri au utilizat garantarea de la Fondul Național de Garantare a 

Creditelor pentru IMM-uri.  

În regiunea Sud Vest Oltenia s-a înregistrat cea mai ridicată pondere a firmelor care s-au 

autofinanțat (95,17%), cea mai mare pondere a firmelor care au apelat la creditele bancare 

(32,67%) dar și cea mai mare pondere în ceea ce privește accesare fondurilor nerambursabile 

(1,98%), aceasta fiind urmată de regiunea Nord Est cu 1,92 de procente. 

Tabel nr. 61 - Modalitățile de finanțare a IMM-urilor în funcție de regiune 

-procente- 

Modalități de 

finanțare 

IMM-uri grupate pe regiuni de dezvoltare 

Nord Est Sud Est 
Sud 

Muntenia 

Sud Vest 

Oltenia 

Nord 

Vest 
Centru 

București-

Ilfov 

Autofinanțare 92,31 85,57 92,05 95,71 92,82 90,51 89,34 

Credit clienți 1,92 1,03 1,83 10,89 0,55 0,63 2,04 
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Modalități de 

finanțare 

IMM-uri grupate pe regiuni de dezvoltare 

Nord Est Sud Est 
Sud 

Muntenia 

Sud Vest 

Oltenia 

Nord 

Vest 
Centru 

București-

Ilfov 

Credit furnizor 5,77 13,40 27,83 33,00 6,63 3,16 14,51 

Credite 

bancare 
19,23 25,77 24,16 32,67 13,26 14,56 19,73 

Fonduri 

nerambursabile 
1,92 1,03 0,92 1,98 0,55 0,00 0,91 

Garantarea de 

la FNGCIMM 
0,00 2,06 0,61 1,32 0,00 0,63 0,45 

Leasing 13,46 1,03 3,06 0,99 2,21 0,00 2,72 

Neplata 

facturilor 
0,00 4,12 0,61 13,86 0,00 1,27 1,81 

Sursa: Carta Albă a IMM-urilor din România 2014 
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4.5 Concluziile capitolului 4 

 

Informaţiile prezentate în cadrul capitolului 4 au urmărit identificarea principalelor 

caracteristici şi aspecte cu privire la economia zonelor rurale din regiunea Sud Vest Oltenia, care 

să permită evidenţierea potenţialului de dezvoltare a regiunii şi a avantajelor competitive ale 

acesteia, dar şi a obstacolelor şi ameninţărilor cu care se confruntă şi care determină necesitatea 

unor eforturi susţinute de redresare. 

Din punct de vedere economic, mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia este caracterizat 

de practicarea agriculturii, ca urmare a existenţei unor condiţii pedoclimatice favorabile şi a unor 

suprafeţe extinse de terenuri arabile. Cu toate acestea, analiza efectuată asupra sectoarelor 

economice existente în mediul rural al regiunii, evidenţiază existenţa unor premise favorabile 

dezvoltării sectoarelor non-agricole, în special a turismului, sectorului energetic, serviciilor şi 

comerţului. 

Judeţele regiunii Sud Vest Oltenia prezintă caracteristici economice distincte, determinate 

de resursele şi specificitatea fiecăruia dintre acestea. Astfel, agricultura este dezvoltată cu 

precădere în judeţele Dolj şi Olt, turismul în judeţele Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi, serviciile şi 

comerţul înregistrează cea mai mare dezvoltare în Dolj şi Vâlcea, iar sectorul industrial 

înregistrează o dezvoltare în judeţele Gorj şi Mehedinţi. 

În ceea ce priveşte concentrarea activităţii economice la nivelul mediului rural din regiunea 

Sud Vest Oltenia, se constată preponderenţa zonelor de concentrare a agriculturii, la polul opus 

aflându-se sectoarele de transport şi construcţii, care prezintă cea mai redusă concentrare. 

Analiza efectuată cu privire la zonele şi centrele care înregistrează o dinamică a dezvoltării 

economice ilustrează existenţa unei legături directe între gradul de dezvoltare a localităţilor 

rurale şi accesul la zonele urbane. Astfel, cele mai dezvoltate localităţi rurale sunt localizate în 

apropierea marilor oraşe, în vreme ce localităţile rurale izolate întâmpină dificultăţi în 

dezvoltarea activităţilor economice. Alte zone caracterizate de slaba dezvoltare a activităţilor 

economice sunt zonele de declin industrial, localizate cu preponderenţă pe Valea Jiului, care sunt 

caracterizate de o scădere a ratei de activitate şi de îmbătrânirea populaţiei pe fondul 

manifestării fenomenului de emigraţie. 

Deşi agricultura rămâne ocupaţia de bază a locuitorilor mediului rural din regiunea Sud 

Vest Oltenia, există şi o serie de alte activităţi non-agricole practicate pe teritoriul regiunii, ce 

determină o diversificare a activităţilor economice. Pe lângă firmele existente în sectorul agricol, 

se înregistrează un număr relativ mare de firme care activează în sectorul comerţului, industriei 

şi serviciilor. 

Sectorul bancar al regiunii Sud Vest Oltenia prezintă un decalaj evident între mediul urban 

şi cel rural, situaţie generalizată la nivel naţional. Astfel, se constată că în mediul rural al regiunii 
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Sud Vest Oltenia acest sector este slab dezvoltat, determinând o accesibilitate redusă a 

locuitorilor la serviciile bancare. Această situaţie este determinată în mare parte şi de reticenţa 

populaţiei din mediul rural de a utiliza servicii bancare, pe de o parte datorită nivelului scăzut de 

informare cu privire la serviciile oferite de unităţile bancare, iar pe de altă parte datorită nivelului 

de trai scăzut al populaţiei. 

În ceea ce priveşte capacitatea firmelor din mediul rural de a gestiona fonduri europene, 

aceasta poate fi considerată în general a fi destul de redusă, pe fondul manifestării unor serii de 

impedimente precum birocraţia excesivă, legislaţia greoaie, existenţa unor condiţii restrictive, 

lipsa de informare sau informarea neadecvată cu privire la sursele de finanţare şi oportunităţile 

disponibile. 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, cea mai importantă sursă de finanţare a mediului rural 

este reprezentată de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Analiza numărului de proiecte 

depuse în cadrul PNDR 2007-2013, evidenţiază o creştere a gradului de informare şi conştientizare 

în ceea ce priveşte avantajele accesului la finanţare nerambursabilă, regiunea Sud Vest Oltenia 

ocupând poziţia a doua la nivel naţional în ceea ce priveşte numărul de proiecte finanţate. 

Toate aceste aspecte evidenţiază existenţa unui potenţial semnificativ de dezvoltare 

economică a mediului rural din regiunea Sud Vest Oltenia, generat de prezenţa pe teritoriul 

acesteia a unor resurse variate, care determină oportunităţi de dezvoltare în diverse sectoare 

economice, atât agricole cât şi non-agricole. Cu toate acestea, pentru o dezvoltare prosperă şi 

armonioasă este nevoie de investiţii integrate în mediul rural al regiunii, care să vizeze şi 

infrastructura de bază, de care dezvoltarea activităţilor economice este dependentă. 
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Capitolul 5. Agricultura în regiunea Sud-Vest Oltenia 

Din cele 12 definiții pe care le propune dicționarul limbii române pentru termenul de 

“agricultură”, ce mai completă pare a fi urmatoarea: ramură a producției materiale, care are ca 

obiect cultura plantelor și creșterea animalelor, cultivarea pământului, totalitatea lucrărilor și 

a metodelor întrebuințate în acest scop. 

Agricultura a reprezentat cheia dezvoltării civilizaţiei umane, prin intermediul careia 

speciile au fost domestice şi multiplicate, contribuind la crearea excedentelor de alimente.  

Pentru poporul român agricultura este strâns legată de viața de zi cu zi. In regiunea Sud-

Vest Oltenia, agricultura parcurge, în prezent, o perioadă de refacere tehnică și reorganizare, în 

progres față de trecutul nu prea îndepărtat. 

Schimbările fundamentale din ultimele decenii au condus la modificarea viziunii privind 

viitorul umanității, viziune ce a suferit diverse transformări sub presiunea diferiților factori. 

5.1. Caracteristici generale şi particulare ale agriculturii din regiunea Sud-Vest Oltenia 

Solul, ca mijloc de producție în agricultură, prezintă anumite particularități, deosebindu-l 

de alte mijloace de producție. Acesta este un mijloc de producție natural, se formează și 

evoluează în timp sub acțiunea factorilor naturali, este limitat în spațiu și nu se uzează. 

În România, fondul funciar este constituit, conform art. 1 din Legea nr. 18/1991, din 

”totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinație și de titlul pe baza căruia sunt 

deținute ori de domeniul public sau privat din care fac parte”. Pentru o utilizare rațională a 

acestuia în cadrul unei regiuni se impune inventarierea cantitativă și calitativă, pe categorii de 

folosință.  

In acest context, fondul funciar al României cuprinde terenuri cu destinație agricolă, 

suprafețe cu vegetație forestieră care nu fac parte din amenajările silvice, pășuni împădurite, 

suprafețe ocupate de construcții şi alte terenuri neproductive dar care pot fi folosite pentru 

producția agricolă.  

Regiunea Sud-Vest Oltenia se caracterizează printr-o mare diversitate în ceea ce privește 

clima și relieful. Această diversitate a condițiilor naturale prezintă atât avantaje ce țin de 

satisfacerea unor nevoi umane, dar inconveniente, limitând posibilitățile de cuantificare a 

îndeletnicirilor agricole, incluzându-le aici şi pe cele de zonare a producției agricole. 

a) Structura terenurilor agricole (fondul funciar după folosinţă şi forme de 
proprietate) 

Necesitățile agriculturii cer ca între diferitele categorii de folosință a fondului funciar să 

se stabilească anumite proporții, în condițiile naturale specifice fiecărei zone. Aceste proporții 

fluctuează în timp, funcție de cerințele pieței și de protecția mediului, precum și de nivelul de 

dezvoltare al forțelor de producție, însă în favoarea categoriilor de folosință superioară. 
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În perioada 2005-2012, în regiunea Sud-Vest Oltenia, suprafața fondului funciar reprezenta 

12,25% din suprafaţa României. Acesta era împărțit în două categorii de folosință: terenuri 

agricole, a căror suprafaţă inregistrează o tendință ușoară de scădere, de la 61,84% (2005) la 

61,43% (2012) și terenuri neagricole, a căror suprafaţă înregistrează  o creștere semnificativă, de 

la 38,15% (2005) la 62,77% (2012). Creșterea suprafețelor terenurilor neagricole indică, de fapt, 

restrângerea activității agricole practicate în zonă. Aceasta se poate datora unui cumul de factori, 

între care: contaminarea solurilor, sau suprasolicitarea acestora până la pierderea calităților 

nutritive, consecinţă a practicării agriculturii de subzistență într-un mod intensiv, neresponsabil. 

Pe de altă parte, este posibil ca o mare parte a acestor terenuri să fi fost realocate și destinate 

în vederea exploatării în alte scopuri decât cele agricole. 

Terenurile agricole se clasifică în: arabile, pășuni, fânețe, vii și pepiniere viticole, livezi și 

pepiniere pomicole, în timp ce terenurile neagricole sunt: păduri, altă vegetație forestieră, 

suprafețe ocupate cu ape, bălți, cu construcții, căi de comunicații și căi ferate, precum și terenuri 

degradate și neproductive. De menționat că această ultimă categorie a cunoscut o creștere de 

0,16%, de la 1,64%, cât reprezenta în anul 2005, la1,80% în anul 2012.  

Referitor la distribuția suprafețelor de teren agricol, se poate constata că cele arabile 

dețineau cea mai mare pondere (69,47%), urmate de pășuni (20,89%), fânețe (4,87%), livezi și 

pepiniere pomicole, cea mai mică pondere fiind ocupată  în anul 2005 cu vii și pepiniere viticole 

(2,56%), iar tendința de scădere se menţine pe toată perioada analizată. 

La nivelul anului 2005, din structura terenurilor neagricole, pădurile și altă vegetație 

forestieră ocupau cea mai mare parte (77,04%), urmate de suprafețe cu construcții (7,84%) și de 

cele cu ape și bălți (6,54%), de terenurile degradate și neproductive (4,30%), cele mai reduse 

suprafețe fiind ocupate de căi de comunicații și căi ferate (4,25%), În perioada analizată se 

înregistrează o tendință de creștere a acestor suprafeţe, excepție făcând cele ocupate cu căi de 

comunicații și căi ferate, pentru care creșterile ușoare din anii 2007 (4,26%) și 2008 (4,27%) au 

fost urmate de reduceri semnificative, în anul 2012 acestea reprezentând 4,17%. În ceea ce 

priveşte terenurile agricole, suprafeţele ocupate cu vii și pepiniere viticole au înregistrat o 

diminuare de la 2,19% (în anul 2005) la 2,11% (în anul 2012). 

Cele mai mari fluctuații în variația suprafețelor neagricole au fost înregistrate de către 

terenurile ocupate cu ape și bălți. În perioada 2006-2007 acestea reprezentau 6,55% în scădere 

față de anul 2005 , când insumau 6,59%. În 2011 aceasta suprafaţă a înregistrat din nou o 

diminuare, urmată de o creştere semnificativă în anul 2012, când s-a atins o pondere de 6,64%. 
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 Figura nr.  186 - Suprafața fondului funciar din regiunea Sud-Vest Oltenia, în funcție de 

modul de folosință 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

Figura nr.  187 -  Suprafața fondului funciar din regiunea Sud-Vest Oltenia,  în funcție de modul de 
folosință 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

România, cu un fond funciar de 23.839.071 ha, a trecut către forma de proprietate privată 

de la o suprafață de 17.040.004 ha în 2005, la 17.481.690 ha în 2012. Din această suprafață totală, 

regiunea Sud-Vest Oltenia ocupă 2.921.169 ha, proprietatea privată variind de la un minim de 

2.098.230 ha înregistrate în anul 2011 la un maxim de 2.156.150 ha în anul 2009. Totuşi, regiunea 

Sud-Vest Oltenia a înregistrat cele mai reduse valori ale formei de proprietate privată, în 

comparaţie cu celelalte regiuni ale României. 
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În perioada 2005-2012, la nivelul județelor componente, suprafața fondului funciar din 

regiunea Sud-Vest Oltenia, în funcție de forma de proprietate, se prezintă astfel: cea mai mare 

pondere (25,38%) este deţinută de către județul Dolj (în 2012 proprietatea privată ajunge la 

29,32%; județul Gorj înregistreză 19,18%, din care, în proprietate privată, 15,04%; județul 

Mehedinți înregistreză 16,89%, din care, în anul 2012, în proprietate privată de 15,44%; județul 

Olt posedă 18,82%, din care, în anul 2012,  în proprietate privată 22,20%, în timp ce județul Vâlcea 

înregistreză 19,73%, din care 18% în proprietate privată. 

Din datele prezentate pentru fiecare județ în parte, se remarcă faptul că județul Gorj 

deține cea mai redusă suprafață în proprietate privată. 

Dacă pentru județele Dolj, Gorj și Mehedinți se remarcă faptul că suprafaţa ocupată de 

terenurile aflate în proprietate privată a înregistrat o creștere pe toată perioada analizată, pentru 

județele Mehedinți și Vâlcea s-au înregistrat diminuări ale suprafețelor de teren aflate în 

proprietate privată. 

În perioada 2005-2012  suprafața agricolă a României nu a înregistrat variaţii semnificative, 

nici în ceea ce privește suprafața totală, nici în cazul proprietăţii private. În anul 2005 a fost 

înregistrată cea mai întinsă suprafață agricolă, de 14.741.214 ha, în timp ce în anul 2012 s-a 

înregistrat cea mai redusă suprafaţă agricolă, de 14.615.057 ha. Același trend descendent s-a 

înregistrat și pentru suprafețele aflate în proprietate privată, de la 95,56% (2005), la 93,82% 

(2012). 

În acest context, din suprafață agricolă totală a României, regiunea Sud-Vest Oltenia deține 

în 2005 o suprafață de 1.806.606 ha, din care 96,33% în proprietate privată, în 2012 ajungând la 

1.794.613 ha, respectiv 93,30%. 

La nivel de județe, suprafața agricolă se prezintă astfel: din totalul de 1.806.606 ha cât 

însumează regiunea Sud-Vest Oltenia, în 2005  județul Dolj deține 32,42%, județul Gorj – 13,50%, 

județul Mehedinți – 16,28%, județul Olt – 24,20%, iar județul Vâlcea – 13,61%. Din suprafețele 

totale, în proprietate privată, în aceeași perioadă, se înregistrează pentru: județul Dolj – 32,33%; 

județul Gorj – 13,24%; județul Mehedinți – 16,30%; județul Olt – 24,12%, iar pentru județul Vâlcea 

– 14,01%. 

În perioada supusă analizei, aceste suprafețe au cunoscut reduceri anuale mai mult sau 

mai puțin semnificative, însă tendinţa manifestată este cea de scădere. 

În cadrul regiunii,  județul Dolj ocupă primul loc în ceea ce priveşte suprafața fondului 

funciar și deţine o pondere însemnată în proprietate privată. La polul opus se situează județul 

Gorj. 
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Figura nr.  188 -  Suprafața agricolă din România după forma de proprietate,la nivelul regiunilor de 
dezvoltare 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Prin terenuri arabile (A) se înțeleg acele terenuri care se ară atăt în fiecare an, căt şi la 

mai mulţi ani (2-6 ani), cu condiţia ca acestea să fie cultivate cu plante anuale sau perene. 

La nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare suprafața agricolă arabilă din România a 

cunoscut reduceri, atât în ceea ce priveşte suprafaţa totală, cât și în ceea ce priveşte cea în 

proprietate privată. În anul 2006 suprafață totală agricolă arabilă însumează 9.434.542 ha, cea 

mai mare din perioada supusă analizei, din aceasta, proprietatea privată înregistrează o suprafață 

de 9.056.250 ha. Aceste suprafețe au cunoscut o ușoară scădere în anul 2012, ajungându-se la un 

total de 9.392.262 ha, respectiv 8.956.163 ha în proprietate privată. 

Din suprafața agricolă arabilă totală a României, regiunea Sud-Vest Oltenia deține în 2006 

o pondere de 13,32%, dintre care în proprietate privată 13,49%. Tendința manifestată este de 

scădere, dar cu o intensitate mai mică față de alte regiuni, clasându-se pe locul al 5-lea în ceea 

ce privește suprafața agricolă arabilă. 

La nivel regional, cele mai mari ponderi ale suprafețelor agricole private s-au înregistrat 

în Regiunea Sud Muntenia - 21,15%, în anul 2012 și în Regiunea Sud-Est, - 18,55%, în anul 2007. 

Cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Regiunea Centru - 8,23%, în anul 2011 și în Regiunea 

București-Ilfov - 1,02%. 
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Figura nr.  189 -  Suprafața agricolă din regiunea Sud-Vest Oltenia  după forma de proprietate, la 
nivelul județelor 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

În ceea ce privește suprafețele agricole arabile, după forma de proprietate, în regiunea 

Sud-Vest Oltenia, acestea au variat destul de puțin, de la 97,29% în anul 2005, la 96,42% în anul 

2012. Județul Dolj a deținut cele mai mari suprafețe agricole, urmat de județul Olt și Mehedinți. 

Cele mai reduse suprafețe agricole s-au înregistrat în județul Vâlcea. La nivelul județului Gorj s-

a constatat că majoritatea terenurilor agricole sunt în proprietate privată. 

Pășunile și fânețele reprezintă terenuri acoperite cu vegetație ierboasă, instalate pe cale 

naturală, sau regenerată prin însămânțare, destinate pășunatului animalelor și/sau cositului. 

În România, suprafața totală agricolă din categoria pășuni, a variat de la suprafeţe  ce 

însumau  3.364.041 ha (2005) la 3.270.610 ha (2012), tendinţa fiind de scădere şi în ceea ce 

priveşte  proprietatea privată în cayul căreia s-au înregistrat variații cuprinse între 3.132.780 ha 

(2005) si 2.862.031 ha (2012). 

Suprafața agricolă din categoria pășuni a regiunii Sud-Vest Oltenia, reprezintă, în anul 

2012, 11,41% din totalul înregistrat la nivelul regiunilor de dezvoltare şi  11,69% în proprietate 

privată, reprezentând 2,58% din suprafața agricolă a României. Această regiune se plasează pe 

locul al 5-lea în ceea ce privește suprafața ocupată de pășuni și a înregistrat variații mici în timp. 

Cele mai mari ponderi ale suprafeței agricole din categoria pășuni s-au înregistrat în 

regiunea Centru (19,80%) și regiunea Nord-Vest (19,28%), iar cele mai reduse în regiunea București-

Ilfov (0,06%), la nivelul anului 2005, cu tendință de scădere. În ceea ce priveşte proprietatea 

privată, variaţiile sunt nesemnificative, proporţiile păstrându-se oarecum constante. 
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În perioada 2005-2012,  în regiunea Sud-Vest Oltenia, suprafața ocupată cu pășuni, a variat 

de la 377.413 ha (2007) la 380.389 ha (2008), iar cea din proprietate privată de la 318.994 ha 

(2011) la 355.995 (2007). 

Din totalul suprafeței ocupate cu pășuni, cele mai întinse suprafețe sunt situate în județul 

Vâlcea – 28,84%, din care, în proprietate privată -  30,74% (2008), în județul Gorj – 23,51%, 

respectiv 21,18% în proprietate privată, la nivelul aceluiași an. Această valoare a suprafeței de la 

nivelul de proprietate privată a fost depășită în anul 2005 (21,67%). La nivelul județului Dolj, 

suprafețele ocupate cu pășuni au înregistrat creșteri ușoare, ajungându-se la un total de 18,34% 

în anul 2012, din care 20,23% în proprietate privată. 

Suprafața totală ocupată cu fânețe la nivel național era de 1.529.561 ha (2010), cea mai 

mică suprafaţă fiind înregistrată în anul 2005, de 1.514.645 ha, din care, în proprietate privată 

figurau 1.498.054 ha. 

La nivel de regiuni, cele mai mari densități ale suprafețelor ocupate cu fânețe s-au 

înregistrat în regiunea Centru și regiunea Nord-Vest, urmate de regiunea Vest și regiunea Nord-

Est. La polul opus s-au aflat regiunile Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est Și București Ilfov. 

La sfârșitul anului 2011, suprafața ocupată cu fânețe din regiunea Sud-Vest Oltenia 

reprezenta 6,23% din suprafața totală a României, recordul absolut de pană atunci. Regiunea Sud-

Vest Oltenia s-a situat pe locul al-6-lea în privința suprafețelor ocupate cu fânețe, comparativ cu 

celelalte regiuni de dezvoltare. 

Din totalul suprafețelor ocupate de fânețe din regiune, 48,34% se întâlneau în județul Gorj 

(2005), 41,61% în județul Vâlcea și 11,76% în județul Mehedinți. Suprafețele cele mai reduse la 

nivel regional s-au întâlnit în județele Dolj  - 3,35% în anul 2008 și Olt – 0,58% în anul 2012. Dacă 

pentru județul Dolj, suprafața ocupată cu pășuni a rămas aproape constantă în toată perioada 

supusă analizei (2.952 ha – 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011), cu mici variații (2.976 ha – 2012 

și 30.009 ha – 2009), județul Vâlcea a înregistrat creșteri ușoare și a ajuns la un maxim de 40.287 

ha în anul 2011. Aceeași situație s-a menţinut și în județele Gorj și Mehedinți. 

Din aceste suprafețe totale, atât la nivel de regiune, cât și la nivel județ, majoritatea s-au 

aflat în proprietate privată. 

La nivel regional, cele mai mari ponderi privind suprafețele cultivate cu vii și pepiniere 

viticole din totalul suprafeţei României, au fost înregistrate în regiunea Sud-Est, aproximativ 40% 

din totalul suprafeţelor, din care în proprietate privată 40,30%. Urmează regiunea Sud-Vest 

Oltenia, pentru care suprafețele cultivate cu vii și pepiniere viticole însumează aproximativ 18%, 

dintre care 17,16% în proprietate privată. În regiunea Nord-Est, în anul 2005, suprafețele cultivate 

cu vii și pepiniere viticole  reprezentau 15,32%, din care în proprietate privată 15,63%, cu tendință 

de scădere. Toate celelalte regiuni se află la polul opus. 
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Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a plasat pe locul al doilea în ceea ce privește suprafețele 

ocupate cu vii și pepiniere viticole, dar a înregistrat scăderi semnificative ale acestor suprafețe. 

La nivel județean, cele mai mari suprafețe din totalul regiunii se aflau în județul Dolj, 

44,26%, respectiv 42,37% în proprietate privată, în anul 2005. Suprafețele relativ mici cultivate cu 

vii și pepiniere viticole pe care le-a pierdut acest județ indică faptul că aici se întâlnesc condiții 

propice pentru această cultură și aceasta poate reprezenta o sursă importantă de venit, mai ales 

pentru locuitorii din mediul rural. 

Celelalte județe s-au aflat la polul opus, suprafețele fiind mult mai mici, fiecare județ, 

înregistrând anual reduceri de 0,5-1%. Excepție făce județul Mehedinți, care a cunoscut creșteri 

ale acestor procente în perioada 2006-2010. 

Valorificarea fondului funciar agricol, ţinându-se cont de ponderea viilor și pepinierelor 

viticole din județul Dolj și cea a livezilor și pepinierelor pomicole din județul Vâlcea, definesc, în 

sens statistic, oportunitățile economice ale regiunii Sud-Vest Oltenia, de care aceasta poate 

beneficia. Astfel, trecerea către tipul de agricultură extensivă sau intensivă în aceste zone, va 

conduce la dezvoltare, în situaţia în care se va ţine cont de  varietatea condițiilor naturale și se 

va asigura diversitate în utilizarea categoriilor de folosință a fondului funciar agricol. 

Cu toate că valorile ponderale sunt, în general, reduse, nu se poate neglija această 

categorie, întrucât reprezintă o reală oportunitate economică, care, în condițiile unei exploatări 

eficiente, poate conduce la multiplicarea surselor de venit. 

Retrocedarea terenurilor agricole după 1990, desființarea IAS-urilor, costurile de 

întreținere ale unei livezi, lipsa de experiență și de potență financiară a noilor proprietari, precum 

și liberalizarea pieței au afectat grav pomicultura romanesca. Totuşi, mai există încă în România 

bazine pomicole ce produc fructe conform unui standard comercial european.  

La nivel național, în România, în perioada 2005-2012, suprafețele ocupate cu livezi și 

pepiniere pomicole au variat de la 218.241 ha (în proprietate privată- 203.724 ha în 2005) la 

203.724 ha (în proprietate privată 186.800 ha în 2012).  

La nivelul regiunilor de dezvoltare, cele mai mari suprafețe cu livezi și pepiniere pomicole 

s-au întâlnit în regiunile Sud-Muntenia (21,54%, respectiv 22,50% în proprietate privată) și Sud Vest 

Oltenia (21,24%, respectiv 19,90% în proprietate privată), pentru nivelul anului 2005. De remarcat 

faptul că, în cazul acestor suprafețe, tendința a fost de diminuare, însă cu o intensitate mai mică 

față de alte regiuni, cum ar fi regiunile Sud-Est (10,58% în 2005) și București-Ilfov (0,68%), din care 

majoritatea se înregistrau în proprietate privată: 10,30% (2005), respectiv 0,58% (2005).  

Referitor la suprafețele ocupate cu livezi, regiunea Sud-Vest Oltenia s-a plasat pe locul al-

2-lea, față de celelalte regiuni de dezvoltare. 
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În anul 2005 s-au înregistrat în regiunea Sud-Vest Oltenia, cele mai mari suprafețe ocupate 

cu livezi (2,56% din suprafața agricolă a României). Ponderea cea mai ridicată o deţine județul 

Vâlcea, unde livezile reprezintă 30,26%, urmată de județele Gorj și Dolj, cu 19,33%, respectiv 

17,47% din totalul suprafețelor. Cele mai mici suprafețe se înregistrează în județul Olt (15,76%). 

Județul Vâlcea deține la nivelul anului 2005 și cele mai mari suprafețe (33,84%) în 

proprietate privată. Aceste suprafețe, deși au înregistrat un trend descrescător, au pierdut mai 

puțin, comparativ cu alte județe ale regiunii. 

Terenul neagricol reprezintă o suprafaţă de teren care nu este utilizată în scop agricol. 

În perioada 2005-2012, structura totală a fondului funciar din categoria terenuri neagricole 

a înregistrat variaţii semnificative. Astfel, la nivel național exista la începutul perioadei un total 

de 9.097.852 ha, din care în proprietate privată 2.952.879 ha, iar la sfârșitul perioadei s-a ajuns 

la un total de 9.224.014 ha, din care în proprietate privată 3.768.705 ha.  

La nivel regional, majoritatea suprafețelor fondului funciar neagricol se aflau într-o 

proporție considerabilă în proprietate privată: 51,19% din suprafața regiunii Centru, 45,10% din 

suprafața regiunii Nord-Vest, 34,20% din suprafața regiunii Sud-Vest Oltenia și 29,16% din suprafața 

regiunii Vest. În celelalte regiuni, analizând datele, se poate constata că, după forma de 

proprietate a suprafețelor fondului funciar neagricol, acestea se află, încă, într-o proporție 

importantă, în proprietate publică.  

Suprafața ocupată de teren neagricol cea mai redusă a fost înregistrată în Regiunea 

București Ilfov.  

Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al-5-lea,  în anul 2012 înregistrând terenuri 

neagricole  în suprafaţă de 12,21% din totalul înregistrat la nivel naţional. 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în perioada analizată, cele mai mari densități ale 

suprafețelor de terenuri neagricole s-au înregistrat în județul Vâlcea (29,61%), Gorj (28,48%) și 

Mehedinți (17,75%). Din aceste suprafeţe, jumătate sunt în proprietate privată. 

Pădurile sunt una din cele mai importante bogății ale țării. Pe lângă importanța economică, 

pădurile și vegetația forestieră îndeplinesc și funcţia de a păstra și menține mediul curat și 

sănătos. 

Pădurea produce masă lemnoasă pentru consum, însă nu ne putem rezuma numai la acest 

aspect. Ea reprezintă o reală sursă de produse și beneficii considerabile. 

În 2005, suprafața fondului forestier al României măsura 6.742.825 ha, din care 2.012.447 

în proprietate privată. Această suprafață a suferit variații, cu mici excepții (2007 și 2012). Din 

această suprafață totală, cele mai întinse suprafețe s-au întâlnit în regiunile Centru (18,41%), 

Nord-Est (18,25%), Vest (16,28) și Nord-Vest (15,37%), însă au variat, de la an la an, atât crescător, 

cât și descrescător, atât ca suprafață totală, cât și în proprietate privată. 
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Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al-5-lea în ceea ce privește suprafața ocupată 

cu păduri. 

Vegetația forestieră din regiunea Sud-Vest Oltenia a ocupat 12,1% din totalul României 

(2005) și a înregistrat o creștere, până la 12,9% (2011). Pădurile predomină în județele Vâlcea 

(34,7%), unde 54,38% dintre acestea se află în proprietate privată (2011), Gorj (31,98%), cu un 

procent de 22,46% în proprietate privată (2010) și Mehedinți - 17,4% din care 11.04% în proprietate 

privată. 

De remarcat că pădurile din această regiune găsesc condiții favorabile dezvoltării, chiar și 

în bazinul mijlociu al Jiului (județul Gorj), unde predomină specii precum gorun, gârniță și cer. 

Pe lângă acestea, o suprafață însemnată este ocupată cu salcâm, arbore întâlnit în special în 

pădurile din proprietate privată. Este bine cunoscut faptul că, în ultimele decenii, această specie 

s-a dezvoltat în culturi forestiere pe haldele de steril, rezultate în urma activității exploatărilor 

miniere din această zonă. 

În perioada 2005 – 2012 la nivel național, structura fondului funciar din categoria 

suprafețelor ocupate cu ape și bălți nu a înregistrat schimbări semnificative; se poate remarca 

totuși cu o scădere continuă a suprafețelor regiunii Nord-Vest, de la 6,06% în anul 2005, din care 

8,31% în proprietate privată, la 5,68% în anul 2012, din care 0,10% în proprietate privată și regiunea 

Sud-Muntenia,  de la 12,12% în 2005, din care 9,80% în proprietate privată, la 11,87% din care 

11,48% în proprietate privată (2011).  

În ceea ce priveşte suprafeţele ocupate de ape şi bălţi, în regiunea Nord-Est s-a înregistrat 

o creştere lentă, de la 8,50% (2005), la 8,68% (2007), dar și una accelerată în regiunea Sud-Vest 

Oltenia: de la 7,64% (2011), la 8,93% (2012). 

Cele mai întinse suprafețe ocupate cu ape și bălți s-au înregistrat în regiunea Sud-Est 

(54,54%), urmată de regiunea Sud-Muntenia (12,12%) la nivelul anului 2005. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia se situează pe locul al-3-lea, înregistrând creșteri continue ale 

suprafețelor ocupate cu ape și bălți. 

Deși o perioadă a cunoscut o expansiune continuă,  în ultimii ani teritoriul agricol al regiunii 

Sud-Vest Oltenia  s-a redus drastic.  

În ceea ce priveşte supafeţele neagricole, teritoriile ocupate cu ape și bălți au înregistrat 

o creştere accentuată în perioada anilor 2009-2012 față de anul 2005. 

Cele mai întinse suprafețe cu ape și bălți s-au regăsit în județul Dolj, care a înregistrat și 

cele mai mari creșteri ale acestor suprafețe, urmat de județele Olt, Mehedinți și Vâlcea, în timp 

ce județul Gorj a înregistrat cele mai reduse suprafețe. Deși fiecare dintre județele menționate 

posedă suprafeţe mari de luciu de apă, un procent redus dintre acestea se află în proprietate 

privată.  
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Județul Vâlcea a înregistrat aceeași suprafață a terenurilor aflate în proprietate privată pe 

toată perioada analizată, respectiv 109 ha. 

La nivel naţional, suprafața ocupată cu construcții a crescut constant de-a lungul perioadei 

analizate, atât ca suprafață totală, cât și ca proprietate privată. Din totalul suprafeței de fond 

funciar, din categoria celor ocupate cu construcții, cea mai mare pondere a înregistrat-o regiunea 

Sud-Muntenia (18,84%), din care 68,75% în proprietate privată, cea mai redusă rămânând în 

regiunea București-Ilfov (4,02%), din care 68,63% în proprietate privată.  

Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul 5 în topul regiunilor de dezvoltare, cu doar 

13,30% din totalul național, din care 74,71% în proprietate privată. Această regiune a prezentat și 

cea mai redusă creștere, în comparaţie cu celelalte regiuni.  

Regiunea Sud-Vest Oltenia deținea 13,30% din suprafața ocupată cu construcții a României.  

În acest context, procentul cel mai mare este deținut de județul Dolj (34,85% din totalul 

regiunii, din care 75,70% în proprietate privată), urmat de județul Olt (22,63%, respectiv 73,28% 

în proprietate privată). La polul opus se situează județul Vâlcea, cu cea mai redusă suprafaţă 

ocupată cu construcţii (13,15%, respectiv 72,24% în proprietate privată). 

Deși aproape toate județele regiunii au înregistrat creșteri constante și ușoare ale 

suprafețelor ocupate cu construcții, au existat și excepții, precum județul Mehedinți, unde s-a 

înregistrat o diminuare a suprafeţei totale ocupate cu construcţii, cu toate că, la nivel de 

proprietate privată, s–au înregistrat creșteri. 

Suprafața fondului funciar destinat căilor de comunicații și căilor ferate din România, a 

prezentat o situație fluctuantă cu tendință de scădere în aproximativ toate regiunile de 

dezvoltare. Regiunea cu cea mai bogată reţea de căi de comunicații și căi ferate este regiunea 

Sud-Muntenia (16,74%), urmată de regiunile Nord-Est (14,70%) și Sud-Est (14,67%) și regiunea Nord-

Vest (14,43%). 

Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al 6-lea, cu o suprafață relativ redusă 

destinată căilor de comunicații și căilor ferate (12,12%). Un procent redus din aceste suprafeţe s-

a înregistrat ca fiind în proprietate privată. 

În perioada 2005-2012, suprafața fondului funciar din categoria căi de comunicații și căi 

ferate nu a înregistrat schimbări semnificative în regiunea Sud-Vest Oltenia. Majoritatea acestora 

erau înregistrate în județele Dolj (28,36% în 2009 – 28,97% în 2006) și Olt (22,80% în 2006 – 23,83% 

în 2012). 

În 4 din cei 8 ani analizați, în județul Dolj s-a înregistrat aceeași suprafață destinată căilor 

de comunicație și căilor ferate, însă cea din proprietate privată a crescut considerabil, ajungând 

până la un maxim de 13,46% (2012).  
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Cele mai reduse suprafețe de acest tip s-au înregistrat în județele Mehedinți și Vâlcea, cele 

în care, în pofida reducerii suprafaței totale, au înregistrat un ritm constant de crestere al 

suprafețelor aflate în proprietate privată.  

În ceea ce priveşte suprafața fondului funciar din categoria terenuri degradate și 

neproductive din România, la nivel național, în perioada analizată, s-au înregistrat valori 

oscilante, cu tendință de creștere.  

În 2005, cele mai întinse suprafețe s-au înregistrat în regiunea Nord-Est (21,65%), regiunea 

Nord-Vest (20,63%, din care în proprietate privată 23,50%). 

 Cea mai redusă suprafață s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov ( 0,25% din total, 

respectiv 0,12% în proprietate privată). 

Regiunea Sud-Vest Oltenia a ocupat locul al 6-lea în ceea ce privește suprafețele degradate 

și neproductive, înregistrând o ușoară creștere, de la 10,31% (8,53% în proprietate privată) în 2005 

la 10,52% (8,70% în proprietate privată) în 2012. 

Figura nr.  190 -  Suprafața fondului funciar din categoria terenuri degradate și neproductive din 
România, după forma de proprietate, la nivelul regiunilor de dezvoltare 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, județul Gorj a înregistrat cele mai întinse suprafețe 

degradate și neproductive, respectiv 35,14% din total și 28,66% în proprietate privată, înregistrând 

şi  creșterile cele mai accentuate, atât ca suprafață totală, cât și ca suprafaţă aflată în proprietate 

privată. A fost urmat de județul Mehedinți, care a prezentat creșteri ușoare de-a lungul perioadei 

analizate și de județul Vâlcea, care a prezentat reduceri nesemnificative ale acestor suprafețe. 
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Județul Gorj a deținut cele mai întinse suprafețe de teren degradat și neproductiv, întrucât 

activitățile practicate în zonă au fost cele de minerit. La nivelul acestui judeţ se regăsesc 

numeroase halde de steril și depozite de cenușă rezultate în urma acestor activități.  

Haldele de steril sunt depozite heterogene, cu litologie diferită, înglobând diverse proporții 

de nisip, marmă, argilă și pietriș, precum și fragmente de cărbune dispersat. Datorită substratului 

litologic friabil, necoeziv, haldele sunt expuse la eroziune, atât în suprafață, cât și în adâncime. 

În general, stratul de humus lipsește, dar prezența unor cantități mici de argilă sau materie 

organică, în special cărbune dispersat, face ca solul să nu fie complet lipsit de însușiri ale 

fertilității. Sub influența diverșilor factori naturali modelatori (ploaie, vânt, îngheț, dezgheț, etc.) 

haldele tind să-și formeze sisteme hidrografice, morfodinamice proprii, care în funcție de 

caracteristicile haldei, evoluează spre habitate, mai mult sau mai puțin favorabile instalării 

vegetației lemnoase. 

Cele mai reduse astfel de suprafețe s-au înregistrat în județul Olt, unde, în perioada 

analizată, suprafețele degradate și neproductive au înregistrat valori oscilante și în creștere, 

datorate atât condițiilor climatice, fragmentării puternice a terenurilor agricole, precum și a lipsei 

investițiilor în agricultură. Acest lucru este valabil atât pentru județele regiunii, cât și pentru 

toate regiunile. 

Figura nr.  191 -  Suprafața fondului funciar din categoria terenuri degradate și neproductive din 
Regiunea Sud-Vest Oltenia, după forma de proprietate, la nivelul județelor 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 
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b) Zonarea producției (zone cu potențial agricol ineficient valorificat) 

Orientarea spre o agricultură modernă și performantă presupune utilizarea eficientă a 

terenurilor agricole, ținând seama de potențialul biologic al solurilor și de structura culturilor. 

 În vederea valorificării corespunzătoare a suprafețelor de teren destinate agriculturii este 

necesar să se aprofundeze studierea principiilor care stau la baza zonării. În cadrul fiecărei zone 

există suprafețe care sunt propice anumitor culturi datorită expunerii, sau protejării naturale. 

Agricultura joacă un rol important în cadrul regiunii, între județele componente cel mai 

dezvoltat din punct de vedere agricol, conform hărții, fiind judeţul Dolj. Aici s-au înregistrat cele 

mai multe zone compacte, favorabile practicării atât agriculturii, cât și zootehniei (partea 

centrală și de sud). Urmează judeţul Olt, preponderent în partea vestică. În județele Vâlcea, Gorj 

și Mehedinți, agricultura și zootehnia se practică într+o proporţie mai redusă, zonele destinate 

acestor activităţi fiind restrânse și destul de dispersate. 

În ceea ce privește cultivarea cerealelor, se păstrează această ierarhie, cu mențiunea că 

județul Vâlcea înregistrează numai 2 astfel de zone, iar județul Gorj doar 3 zone în care acestea 

se practică. În județul Mehedinți, acestea se cultivă numai în partea estică și sudică, la limitele 

UAT de bază. În județul Dolj, exceptând regiunile orășenești, cultivarea cerealelor se practică pe 

suprafeţe întinse, condițiile fiind propice, atât în ceea ce privește calitatea solului, dar și a 

climatului, care este de tip temperat continental. În județul Olt cultivarea cerealelor se face în 

partea estică și vestică, mai puțin în cea nordică. 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, legumicultura se practică cu preponderență în județele 

Dolj și Olt, unde se întâlnesc cele mai multe bazine legumicole. Se observă totuși 3 zone reduse 

și dispersate de cultură a legumelor şi în județul Mehedinți și unul în județul Vâlcea, la limita UAT 

de bază cu județul Olt. În comparaţie cu ceea ce priveşte cultura cerealelor, realizată pe zone 

compacte, la nivelul județului Dolj, practicarea legumiculturii se face pe zone mai dispersate, în 

special în zona estică, centrală și sudică. În județul Olt, cele mai compacte zone se observă în 

partea vestică. În general, în această regiune, culturile legumicole sunt repartizate în jurul 

orașelor mari, urmărindu-se aprovizionarea populației urbane cu legume proaspete. 

Speciile pomicole și viticole sunt puternic influențate de mediul în care trăiesc perioade 

lungi de timp, astfel că la nivelul lor se succed multe cicluri anuale, fiecare implicând parcurgerea 

unor procese fiziologice complicate. Din această cauză, influența climei și mediului sunt factori 

determinanți în creșterea/descreșterea productivității acestora. Condițiile climatice în care sunt 

răspândite plantațiile pomicole și viticole din România sunt variate și puternic diferențiate între 

ele.  

În regiunea Sud-Vest Oltenia se întâlnesc mai multe zone în care se practică pomicultura, 

viticultura, apicultura și piscicultura. Cele mai numeroase zone sunt concentrate în județul 

Vâlcea, situat în zona subcarpatică (5 zone), în Olt și Dolj (4 zone), Mehedinți și Gorj (2 zone). 
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În regiunea Sud-Vest Oltenia cultivarea speciilor pomicole și viticole este din ce în ce mai 

puțin practicată, datorită schimbărilor climatice, ce s-au dovedit nefavorabile pomiculturii, dar și 

din cauza schimbării formei de proprietate a terenurilor, precum și a fragmentării acestora. 

Zootehnia din regiunea Sud-Vest Oltenia este puțin dezvoltată, zonele destinate practicării 

acesteia fiind destul de reduse. Cele mai multe centre zootehnice se înregistrează în județul Dolj, 

iar cele mai puține în județul Mehedinți. 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, serviciile de turism sunt oferite în toate județele. 

Numeroasele obiective turistice de pe valea Oltului, stațiuni precum Voineasa, Olănești, 

Căciulata, Govora, etc., mănăstirile Tismana, Cozia, Horezu, etc., precum și celebrele opere ale 

lui Brâncuși, dar și alte monumente istorice sunt obiective turistice itinerante. Prin dezvoltarea 

turismului se dezvolta și sectorul serviciilor. 

Industria și construcțiile nu sunt punctul forte al regiunii. Județele Mehedinți și Olt sunt 

cel mai puțin dezvoltate în acest domeniu, pe teritoriul județelor Dolj, Gorj și Vâlcea, existând 

încă unități industriale funcționale. Construcțiile au înregistrat creșteri,mai ales în zonele cu 

potențial turistic, partea de nord - Valea Oltului, stațiunile balneoclimaterice, mănăstirile din 

regiune. Şi transportul fluvial a înregistrat o dezvoltare relativă.  

Judeţul Dolj este cel mai dezvoltat între județele componente ale regiunii Sud-Vest 

Oltenia. Cele mai importante activități se desfășoară în industriile energetică, constructoare de 

mașini, electrotehnică, alimentară, textilă, a materialelor de construcții, a fabricării de 

armament și muniții, industria mobilei, precum și industria de automobile și construcții avioane.  

Județul Mehedinți se caracterizează printr-o intensitate mai scăzută a activităților 

industriale, mai importante fiind: industria energetică, chimică, alimentară, a construcțiilor de 

nave, dar și a lemnului.  

În județul Vâlcea, cea mai importantă industrie este cea chimică, iar în Gorj, industria 

extractivă.  

În ceea ce privește concentrarea activităților economice în agricultură, industrie și servicii, 

se observă că cel mai mare număr de sectoare în UAT de bază se întâlnesc în Dolj, în apropierea 

municipiului Craiva, în partea de est, sud și vest. Urmează, in ordine, județele Olt, Vâlcea, Gorj 

și Mehedinți. Creșterile înregistrate în sectoarele economice importante nu sunt constante, 

acestea înregistrând oscilații importante de la un an la altul. Acest lucru se poate datora, pe de-

o parte, procesului de restructurare economică, care a determinat orientarea unei mari părți a 

populației devenite șomere și în vârstă, către mediul rural, unde se practică o agricultura 

neproductivă, de subzistență și mai mult pentru autoconsum, precum și emigrarii populației 

active, tinere, în alte țări. Cea mai afectată zonă a fost cea minieră a Gorjului, unde activitățile 

de extracție a cărbunelui sunt în continuă scădere. Evoluția negativă din centrele industriale (Tg. 

Cărbunești, Rovinari, Motru, etc.) nu a putut fi compensată prin activitatea productivă din alte 

ramuri. 
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Județul Olt a fost, de asemenea, unul dintre județele unde procesul restructurării 

industriale a avut drept consecință pierderi ale locurilor de muncă. Totuşi, comparativ cu județul 

Gorj, acesta este un județ puternic agricol (Lunca Dunării, de-a lungul râurilor Olt și Olteț – culturi 

legumicole, zone viticole Sâmburești, Dobroteasa, Morunglav, Vitomirești, Strejești, etc.), o mare 

parte a angajaților din industrie reorientându-se către activități agricole și servicii. 

Nivelul redus de dezvoltare al regiunii se datorează volumului scăzut de investiții directe, 

totuşi există câteva afaceri mari și de marcă, precum ALRO și ALPROM Slatina, LAFARGE Tg. Jiu, 

Ford Craiova, OLTCHIM Rm. Vâlcea. 

c) Populația activă în agricultură pe domenii (zone cu excedent/deficit de forță de 
muncă – inclusiv reprezentare pe hartă GIS) 

Populația activă în agricultură reprezintă numărul de persoane care practică activități 

agricole ca activitate principală, sau ca activitate secundară. 

Agricultura predomină în mediul rural ca activitate economică, iar acest fapt se datorează 

în mare parte potențialului natural existent, dar și unor condiții politico- geografice. Localitățile 

rurale care sunt localizate în zone distanțate față de zonele urbane se află într-o dublă poziție, 

pe de o parte, avantajată din punct de vedere agricol, deorece aici există, teoretic, cele mai mari 

suprafețe de teren disponibile, iar pe de altă parte sunt dezavantajate de accesul limitat la o 

infrastructură slab dezvoltată. În aceste zone, populația practică în special agricultura.  

La nivelul mediului rural din regiunea Sud Vest Oltenia, la nivelul anului 2011, s-a 

înregistrat un număr de 302.195 persoane active în agricultură. Dintre acestea, cele mai multe se 

află în județele Dolj și Olt - aproape 28% (în jur de 84.000 persoane).  Județele Gorj, Mehedinți și 

Vâlcea dețineau, la rândul lor, un procent similar din populația activă în agricultură, respectiv 

aproximativ 15%, cca 45.000 persoane fiecare.  
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Figura nr.  192 - Persoane active în agricultură, pe județe ale regiunii Sud Vest Oltenia 

(2011) 

 

Sursa: direcțiile județene de statistică 

Din punct de vedere al zonelor cu cea mai mare populație activă în agricultură, există o 

delimitare clară a zonei de sud a regiunii, unde există comune cu peste 2.000 de persoane active 

în agricultură (județele Dolj și Olt). În județul Dolj există două astfel de zone, respectiv în 

vecinătatea municipiului Calafat, comunele Poiana Mare, Moțăței, Desa și Ciupercenii noi, și în 

vecinătatea orașelor Bechet și Dăbuleni, comunele Daneți, Sadova, sau Amărăștii de Jos și 

Călărași. Zonele sudice prezintă avantajul situării în vecinătatea fluviului Dunărea. Deși în zona 

sudică a județului Dolj există fenomenul deșertificării, localitățile din apropierea Dunării sunt, în 

acelați timp, cel mai eficient irigate. În același timp, orașele din vecinătate reprezintă un foarte 

mare avantaj datorită infrastructurii adiacente, oferind un acces facil către piața de consum. În 

județul Olt, cea mai mare rată de activitate în agricultură se întâlnea în proximitatea orașului 

Corabia (comunele Tia Mare, Izbiceni, Brastavățu, Vădăstrița). În județele Vâlcea și Mehedinți nu 

existau zone de preferință în ceea ce privește populația activă în agricultură, comunele în care 

exista cel mai mare număr de persoane active neînregistrând valori mult peste media județului. 

În Mehedinți exista o preferință pentru zona sudică, din vecinătatea fluviului Dunărea, respectiv 

comunele Șimian, Jiana, Pătulele, Gruia, Devesel. În județul Vâlcea se remarcau comunele Șușani, 

Valea Mare și Fârtățești, aflate în vecinătatea orașului Bălcești, în partea sudică. Și în zona 

montană, spre municipiul Râmnicu Vâlcea, existau comune cu o populație semnificativă activă în 

agricultură: Cernișoara, Stroești, Dănicei etc.  

În județul Gorj, în zona nordică, existau mai multe comune cu populație predominant 

activă în silvicultură, activitățile fiind adaptate condițiilor de relief: Runcu, Crasna, Padeș.  
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În ceea ce privește zonele cu o populație redusă activă în agricultură, se observă două 

tendințe la nivel de județe: comunele din proximitatea orașelor mari, unde sunt mai degrabă 

dezvoltate serviciile, și comunele izolate, cu accesibilitate redusă, situate, de cele mai multe ori 

în zone în care practicarea agriculturii nu este facilă (cum ar fi zonele înalte de munte - exemplu 

comuna Voineasa), unde în schimb există activitate turistică. Pe de altă parte însă, comunele 

izolate au o populație redusă, astfel că ponderea mică a persoanelor active în agricultură nu indică 

neapărat o situație deosebită de alte localități din mediul rural. Nu aceeași situație se regăseşte 

în cazul localităților din apropierea orașelor, unde populația este numeroasă, însă puţin activă în 

agricultură. Ca exemplu: comunele Mischii și Ghercești din județul Dolj, aflate în vecinătatea 

municipiului Craiova, Slătioara, Priseaca, Oporelu și Bălteni din apropierea Slatinei, județul Olt, 

Cireșu și Godeanu din Mehedinți, lângă Drobeta Turnu Severin, Brănești, Bărbătești, Glogova și 

Mătăsari în județul Gorj și Sinești, Tetoiu, Mitrofani, Făurești, Păușești-Maglași în județul Vâlcea.  

Aspectele prezentate pot fi vizualizate teritorial cu ajutorul hărții GIS de mai jos: 

Figura nr.  193 - Populația activă în agricultură, silvicultură și pescuit din mediul 

rural al regiunii Sud Vest Oltenia 

 

Sursa: Prelucrare informații statistice, 2012 
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d) Proprietatea funciară: exploatații agricole: gospodării individuale, familiale, 
societăți agricole (număr, mărimea medie a exploatațiilor), structura 
exploatațiilor agricole după vârsta deținătorului – inclusiv reprezentare pe hartă 
GIS 

Exploatațiile agricole din Romania au ajuns la un număr de 3,856 milioane, iar cele care 

utilizează suprafețe agricole la 3,721 milioane. Suprafața utilizată de aceste exploatații depășește 

13 milioane ha. 

Cel mai mare număr de exploatații agricole s-a înregistrat în regiunea Sud-Muntenia, 

reprezentând 20,75% din numărul total din România și 20,43% din numărul exploatațiilor care 

utilizează suprafața agricolă, urmată fiind de regiunea Nord-Est cu 20,51% din total, respectiv 

20,83% care utilizează suprafața agricolă, iar cel mai mic număr în regiunea București-Ilfov, cu 

0,86%, respectiv 0,78%. 

Deși numărul de exploatații agricole este mult mai redus în regiunea Sud-Est, aceasta 

utilizează o suprafață apropiată de cea din regiunea Sud-Muntenia.  

Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al-3-lea în ceea ce privește numărul de 

exploatații agricole, comparativ cu celelalte zone de dezvoltare, înregistrând 14,95% din total și 

14,90% din cele care utilizează suprafața agricolă. Aceste exploatații s-au realizat pe o suprafață 

ce măsoară cca 12,10% din totalul României. 

Ponderea cea mai ridicată a numărului de exploatații agricole din regiunea Sud-Vest Oltenia 

s-a înregistrat în județele Dolj (25,52%), Olt (23,39%) și Vâlcea (20,75%). La polul opus s-au aflat 

județele Gorj (16,94%) și Mehedinți (13,40%).  

Suprafețele agricole cu astfel de exploatații se situează preponderent în județele Dolj și 

Olt. 
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Figura nr.  194 -  Exploatații agricole și suprafața agricolă utilizată din România, la nivelul regiunilor 
de dezvoltare, 2010 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din Recensământul General Agricol, 2010 

  

Populația din mediul rural este una îmbătrânită, în prezent atragerea și motivarea tinerilor 

fermieri fiind unul dintre obiectivele strategiilor programatice. Analiza situației la nivel regional 

indică faptul că peste 40% dintre exploatațiile agricole, în anul 2010, erau deținute de persoane 

cu vârstă peste 64 de ani. Așa cum arată graficul de mai jos, numărul exploatațiilor agricole este 

direct proporțional cu media de vârstă a deținătorilor. Într-o mare proporție, aceste date reflectă 

și situația demografică la nivelul mediului rural: există o populație tânără în scădere şi o populație 

în vârstă, pensionară. 

Cel mai mic segment de deținători de exploatații agricole era reprezentat de grupa de 

vârstă 14-24. Acest segment a fost și este în continuare vizat de politicile de finanțare, care 

urmăresc să motiveze și să sprijine tinerii fermieri în dezvoltarea  activității agricole și a spiritului 

antreprenorial. În anul 2010, cele mai puține exploatații agricole deținute de tineri fermieri (14-

24 de ani) s-au înregistrat în județele Mehedinți (749 exploatații agricole) și Gorj (824 exploatații), 

în timp ce în Vâlcea, Olt și Dolj au fost înregistrate 998, 1013 și respective 1.101 exploataţii.  
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Figura nr.  195 - Structura exploatațiilor agricole după vârsta deținătorului 

 

Sursa: RPL 2010 

Figura nr.  196 - Structura exploatației agricole după vârsta deținătorului în regiunea 

Sud Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, 2014 
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e) Exploataţiile agricole, suprafaţa agricolă utilizată şi suprafaţa agricolă utilizată 
ce a revenit în medie pe o exploataţie agricolă, după statutul juridic al 
exploataţiilor agricole, din regiunea Sud-Vest Oltenia 

Suprafața totală a unei exploatații agricole este formată din suprafața utilizată, la care se 

adaugă suprafața ocupată cu heleștee, iazuri, bălți, suprafața agricolă neutilizată, suprafața 

împădurită și suprafața ocupată cu clădiri, curți, drumuri, cariere, etc. 

Suprafața agricolă utilizată reprezintă suprafața totală de teren agricol utilizat de o 

unitate, care desfășoară activități agricole într-o anumită regiune. 

În România, exploatațiile agricole sunt de două tipuri: 

- Exploatații agricole fără personalitate juridică. În această categorie intră exploatațiile 

agricole individuale și persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale sau 

întreprinderi familiale. 

- Exploatații agricole cu personalitate juridică. În această categorie sunt incluse regiile 

autonome, societățile agricole, societățile comerciale cu capital majoritar privat, 

societățile comerciale cu capital majoritar de stat, institutele de cercetare, consiliile 

locale, alte instituții publice, unitățile cooperatiste și alte tipuri (fundații, școli). 

Exploatațiile agricole care utilizează suprafața agricolă din regiunea Sud-Vest Oltenia sunt 

destul de numeroase, reprezentând aproximativ 96,19%, ceea ce o suprafață însemnată, dar 

suprafața medie ce revine unei exploatații este relativ redusă, de doar 2,91 ha. 

În ceea ce privește suprafeţele ocupate de exploatațiile agricole fără personalitate 

juridică, la nivel de județe, acestea variază între 1,30 ha ( judeţul Vâlcea) şi 3,93 ha (județul 

Dolj).  

Referitor la exploatațiile cu personalitate juridică, suprafața agricolă ce revine în medie 

unei astfel de exploatații înregistrează valori mult mai ridicate, limitele variind de la 68,76 ha 

(județul Vâlcea) până la 286,35 ha (județul Olt). 

Analizând suprafața medie ce revine unei exploatații agricole individuale, aceasta variază 

între 1,30 ha în județul Vâlcea şi 2,76 ha în județul Mehedinți. 

În regiunea Sud-Vest Oltenia există câteva institute/stațiuni de cercetare și unități școlare 

cu profil agricol (licee) a căror suprafață agricolă medie variază de la 62,38 ha  - Stațiunea de 

Cercetări Pomicole Vâlcea, județul Vâlcea, la 847,65 ha - Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare 

Agricolă Caracal, județul Olt, la 936,92 ha, suprafață deținută de mai multe Stațiuni de Cercetare, 

dintre care Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă pe Nisipuri Dăbuleni, Stațiunea Didactică 

Tâmburești, Stațiunea Didactică Banu Mărăcine, județul Dolj. Județul Gorj deține o suprafață de 

94,48 ha - Stațiunea Rânca cu cercetări în domeniul pajiștilor. 

De menționat ar fi faptul că asociațiile agricole și consiliile locale dețin suprafețe întinse 

în fiecare județ. Cea mai mare suprafață medie o dețin asociațiile agricole din județul Olt, în timp 

ce cea mare suprafață medie deținută de către consiliile locale se întâlnește în județul Gorj.  
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f) Şeful exploataţiei agricole fără personalitate juridică, după gradul de rudenie 
faţă de capul exploataţiei agricole fără personalitate juridică, pe grupe de 
vârstă din regiunea Sud-Vest Oltenia, la nivelul judeţelor, 2010 

Exploatațiile agricole individuale au apărut ca urmare a desființării fostelor cooperative 

agricole de producție și retrocedării terenurilor foștilor proprietari. Aceste tipuri de exploatații 

predomină în România. 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, în categoria șeful exploatației agricole fără personalitate 

juridică se înregistrează un număr total de 570.412 persoane, cei mai numeroşi făcând parte din 

categoria alți membri, urmată de soțul/soția și părinți. De asemenea, în funcție de categoria de 

vârstă, șeful exploatației are vârsta de peste 65 de ani. La nivel de județe se menține aceeași 

situație. 

g) Suprafaţa agricolă neutilizată a exploataţiilor agricole, după statutul juridic al 
exploataţiilor agricole, din Regiunea Sud-Vest Oltenia, la nivelul judeţelor, 2010 

Suprafața agricolă neutilizată reprezintă suprafața agricolă care nu a mai fost lucrată, nu 

a fost cuprinsă în sistemul de rotație a culturilor și nu a fost menținută în bune condiții agricole și 

de mediu. Acest teren poate fi din nou cultivat, utilizând resursele disponibile ale unei exploatații 

agricole.  

Suprafața agricolă neutilizată totală din regiunea Sud Vest Oltenia atingea, la nivelul anului 

2010, 87.993,28 hectare. Cele mai întinse suprafețe agricole neutilizate în cadrul exploatațiilor 

agricole s-au întâlnit în județe Dolj (31,48% din total, cca 20.225 hectare), Vâlcea (21,13%, cca 

13.574 hectare) și Mehedinți (18,33%, cca 11.779 hectare). La polul opus s-a situat județul Gorj 

cu numai 14,34% din totalul regiunii (9.219 hectare) și Olt (9.454 hectare). 

Exploatațiile agricole fără personalitate juridică, PFA, întreprinderile individuale/familiale 

cu suprafețe agricole neutilizate se înregistrează preponderent în județele Dolj și Mehedinți, iar 

regiile autonome numai în județul Dolj. Predomină societățile comerciale cu capital majoritar 

privat, iar cele mai multe s-au înregistrat în județele Dolj (62,74%) și Olt (31,34%).  

 5.2. Cultivarea plantelor - inclusiv în sere şi valorificarea producţiei 

 Suprafeţele agricole cultivate cu principalele culturi pe tipuri de proprietate; 

Principalele culturi din Regiunea Sud-Vest Oltenia sunt: cereale pentru boabe (grâu comun 

și dur, secară, orz și orzoaică, ovăz, porumb, sorg, orez,); leguminoase pentru boabe (mazăre, 

fasole); plante textile (cânepa pentru fibre); plante uleioase (floarea-soarelui, rapiță, soia, in); 

sfecla de zahăr; tutun; plante medicinale și aromatice; cartofi (timpurii, semitimpurii și de vară, 

de toamnă); legume (tomate, vinete, ceapă uscată, usturoi uscat, varză albă, ardei); ciuperci; 

rădăcinoase comestibile; pepeni verzi și galbeni; plante furajere verzi și perene (lucerna, trifoi).  
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Producția primară netă reprezintă masa vegetală totală realizată la unitatea de suprafață 

a unei culturi, cuprinzând părțile aeriene și subterane ale plantei. Se mai numeşte și producție 

vegetală totală. Doar o parte din această producţie este folosită de om – producția agricolă 

(recolta), reprezentând 10-70%, în funcție de specia cultivată, mai mică la cereale și floarea 

soarelui și mai mare la rădăcinoase. 

Producția agricolă este formată din produsul principal și produsul secundar în proporții 

diferite, în funcție de plantă. 

La grâu, de exemplu, produsul principal sunt boabele, iar cel secundar paiele. În acest caz, 

diferența dintre producția vegetală totală și producția agricolă (produsul util), îl reprezintă 

rădăcinile și mireștea ce rămân în sol. 

Nivelul producției vegetale totale, precum și raportul dintre aceasta și producția agricolă, 

ca și raportul dintre produsul principal și cel secundar, depind de următorii factori: 

 biologici: soiul (hibridul) cultivat și valoarea culturală a acestuia; 

 ecologici: relief, climă, structura solului, zonarea ecologică; 

 tehnologici: semănatul, lucrările de îngrijire, fertilizatul, rotația culturilor, 

recoltatul.  

Corelarea optimă a acestor factori măreşte productivitatea plantelor și calitatea producției 

agricole. Cunoașterea și aplicarea acestor reguli reprezintă condiții de bază în agricultură, în 

general. 

Analizând valorile din producția vegetală s-a constatat că aceasta a manifestat o tendință 

generală de reducere atât a randamentelor medii, cât  și a producțiilor totale. Astfel, 

producțiile  medii sunt modeste sau chiar foarte mici la aproape toate culturile, în principal, ca 

urmare a ne-apelării  la factori de producție ce pot conduce la sporuri ale randamentelor 

productive. Caracterul preponderent cerealier al structurii de producție reprezintă un aspect 

negativ al agriculturii românești. Ponderea  suprafețelor ocupate de cereale în toate 

regiunile  este ridicată, chiar dacă acestea nu dispun de condiții agro-pedoclimatice favorabile 

pentru cultivarea speciilor respective.  

În regiunea Sud-Vest Oltenia, între anii 2005-2012 s-au cultivat următoarele specii de 

plante pentru boabe: grâu, secară, orz, orzoaică, hamei, ovăz, porumb, sorg și orez. Acestea au 

ocupat suprafețe variabile, iar producțiile obținute au fost oscilante. Aceasta  s-a datorat variației 

suprafețelor cultivate, dar și influenței condițiilor climatice. În concluzie, suprafețele s-au redus, 

la fel şi producția. 

Suprafața totală a regiunii cultivată cu cereale pentru boabe a scăzut cu 22,6% în 2010 față 

de 2005, apoi a variat atât crescător, cât și descrescător, iar producția s-a redus constant. În anul 

2012, din suprafața regiunii, cele mai întinse suprafeţe cultivate au fost înregistrate în județele 

Dolj (38,31%) și Olt (33,35%), iar cele mai reduse în județul Vâlcea (20,3%). Rezultă de aici că 
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exploatațiile agricole individuale au reprezentat puțin peste 80%, iar sectorul privat 99% din totalul 

regiunii.  

În anul 2012 producțiile obținute în aceste județe au scăzut la jumătate din cele obținute 

în anul 2005 la nivelul regiunii, iar la nivelul județelor menționate cu 56,33%, 41%, respectiv 

63,94%. 

În general, producția de cereale are oscilații în funcție de condițiile climatice, fiind 

influențată și de resursele financiare ale producătorilor agricoli la înființarea culturilor. De aceea, 

producția de cereale pentru boabe cultivate a scăzut atât în sectorul privat, cât și la nivelul 

exploatațiilor agricole individuale. Regiunea Sud-Vest Oltenia dispune de un important potențial 

agricol. În perioada 2005-2012, producția agricolă înregistrează o evoluție diferențiată la nivelul 

județelor, în funcție de condițiile climatice ale zonelor și de modul de realizare a lucrărilor 

agricole. 

În anul 2005, în exploatațiile agricole individuale, s-a obținut cea mai mare producție de 

cereale din toată perioada analizată, reprezentând 87,95% din producția obținută de sectorul 

privat și 87,41% față de totalul regiunii. Din aceste producții, cele mai ridicate ponderi au fost 

înregistrate județul Dolj, cu 87,13%, respectiv 87,07%, urmat de județul Olt, cu 76,83%, respectiv 

75,26%. Cele mai reduse producții s-au obținut în județele Vâlcea și Gorj. 

Grâul și secara s-au cultivat în anul 2012 pe aproximativ 40% din suprafața cultivată de 

cereale, iar orzul și orzoaica pe 3,58%. Secara s-a cultivat pe 0,29%, ovăzul pe 2,61%, porumbul 

pentru boabe pe 52,5%, sorgul pe 0,47%, iar orezul pe 0,15%. 

În toate județele regiunii, suprafețele cultivate cu grâu și secară au scăzut, cele cultivate 

cu orz și orzoaică au oscilat, la fel și cele cu ovăz, iar cele cultivate cu sorg și porumb pentru 

boabe s-au menținut la un nivel constant, sau au crescut. În primii ani luați în studiu, orezul nu se 

cultiva în regiune, dar, începând cu anul 2007, această specie a intrat în cultură în județul Olt şi, 

din 2009, în județul Dolj. 

Dintre principalele componente ale acestei grupe de producții agricole s-au realizat 

următoarele producții totale pe regiune: grâu și secară 1.568 mii tone; orz și orzoaică 104.973 

tone și porumb 1.518 mii tone, în cazul tuturora manifestându-se o tendință de scădere. 

Sorgul și orezul s-au cultivat pe suprafețe restrânse, motiv pentru care și producțiile au 

fost foarte mici. Orzul nu s-a cultivat în 2005, iar orezul nici în 2006. După această perioadă, 

producțiile au crescut în mod constant, exceptând anul 2012, când acestea au fost mai reduse. 

Sorgul s-a cultivat în județele Dolj și Olt, iar dintre aceste județe, Oltul a prezentat 

producții mai mari.  

Producţia de leguminoase pentru boabe s-a majorat cazul exploatațiilor agricole 

individuale, în sectorul privat, cât și în ceea ce privește cantitatea totală. În județul Dolj aceste 

majorări au variat de la 257 tone (2007), la 3.444 tone (2011) în sectorul privat, iar la nivelul 

exploatațiilor individuale de la 177 tone, la 3.077 tone în aceeași perioadă, probabil datorită 
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creşterii atât a randamentului la hectar, cât și a suprafeţei cultivate. Mazărea și fasolea au fost 

cele mai cultivate dintre leguminoasele pentru boabe. 

Până în anul 1990 în România se cultivau peste 50.000 ha cu cânepa pentru fibră, asigurând 

în cea mai mare măsură necesarul industriei textile românești, dar în aceeași măsură constituind 

și o sursă de materie primă pentru activitatea artizanală și meșteșugărească din spațiul rural. 

Suprafețele cultivate cu cânepă pentru fibră s-au redus an de an, culminând cu anul 1999, când 

reducerea a fost de 95%. În județul Dolj s-a mai cultivat cânepă pe suprafețe foarte restrânse, 

obținându-se doar 30 tone, în anul 2010. 

În țara noastră sunt condiții favorabile din punct de vedere pedoclimatic,  iar din punct de 

vedere al calității s-au omologat soiuri de cânepă diocă și monoică cu un conținut de fibră de 20-

21% și un randament la fuior cuprins între 41-48%. 

Producţia totală de plante uleioase a crescut cu 44,16% în anul 2011 față de anul 2005, 

datorită creşterii suprafeţei cultivate, dar şi a randamentelor la hectar. Cele mai mari creșteri s-

au înregistrat în județele Dolj și Olt, însă aceste creșteri au variat de la an la an, în funcție de 

condițiile climatice. Producțiile de floarea-soarelui cele mai reduse    s-au obținut în județele Gorj 

și Vâlcea. Creșteri însemnate ale producțiilor s-au observat în județul Olt și Dolj. În ultimii ani 

cultivarea de floarea-soarelui a cunoscut o creștere semnificativă ca suprafață și producție totală, 

depășind prognozele. Această situație s-a creat consecinţă a faptului că fabricile de ulei au 

încheiat parteneriate corespunzătoare cu producătorii de semințe de floarea soarelui, fiind 

realizată valorificarea rapidă și plata la timp a producției. 

În ultimii ani s-a constatat o creștere a suprafeței cultivată cu rapiță și implicit și a 

producțiilor obținute. Dacă în anul 2005 nu se cultiva rapiță în exploatații agricole individuale, în 

perioada următoare cultura aceastei plante a devenit din ce în ce mai răspândită, totuşi mai puțin 

în județele Vâlcea și Gorj. Ponderea cea mai ridicată a producțiilor de rapiță s-a realizat în județul 

Dolj, cu tendință constantă de creștere, urmat de județul Olt. Aceste creşteri ale producţiei s-au 

înregistrat ca o consecinţă a suplimentării suprafeţei cultivate.  

Suprafeţele cultivate cu soia pentru boabe au scăzut și astfel și producția, de la un total al 

regiunii de 3.559 tone în anul 2005, la 30 tone în anul 2009. Aceste reduceri ale producției au fost 

variabile în perioada analizată. În sectorul privat se mai cultivă soia pentru boabe doar în județele 

Dolj și Olt, însă doar pe suprafețe restrânse. Cultura de soia a fost și este mai greu acceptată de 

producătorii agricoli din cauza tehnologiei mai deosebite utilizate. 

Suprafețele destinate cultivării inului pentru ulei au fost inexistente în regiunea Sud-Vest 

Oltenia, datorită lipsei de fonduri pentru înființarea culturii de către producătorii individuali și 

asociațiile agricole, lipsei mașinilor de recoltat, disfuncționalităților în preluarea producției de la 

producători de către fabricile de ulei. Deși, la nivel național     s-au creat soiuri rezistente, 

adaptate la condițiile climatice și cu producții mari, în această regiune s-au cultivat numai 

suprafețe foarte mici în anii 2006, 2008 și 2010, când s-au obținut producții totale de 2 tone, 166 
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tone numai în județul Olt și 237 tone, respectiv 233 tone în județul Dolj și 4 tone în județul Olt, 

în perioadele menționate anterior. 

Cultura de sfeclă de zahăr a înregistrat an de an regrese prin reducerea suprafeței cultivate 

și a producției obținute. Reducerea drastică a suprafeței cultivate cu sfeclă de zahăr s-a 

manifestat ca o consecinţă a lipsei de colaborare și susținere a cultivatorilor de sfeclă care au fost 

decapitalizați, a faptului ca privatizarea fabricilor de zahăr s-a făcut cu întârziere și ca urmare a 

susținerii insuficiente a acestei culturi cu subvenții de la buget. 

Producţia totală de sfeclă de zahăr, deși s-a majorat la începutul perioadei de analiză, cu 

74,66% în anul 2006 față de 2005, s-a redus cu 8,31% în anul 2007, apoi nu s-a mai cultivat deloc 

până în anul 2012, când producțiile au fost nesemnificative cantitativ, de doar 104 tone, provenite 

de la exploatațiile agricole din județul Mehedinți. 

În România există condiții naturale și o lungă tradiție pentru a se produce tutun. Producția 

din regiunea Sud-Vest Oltenia a fluctuat, de la un județ la altul și a prezentat reduceri 

semnificative. În anul 2009 tutunul nu s-a cultivat deloc. Exploatațiile agricole din județul Dolj au 

obținut producții de 50,78% din producțiile realizate de sectorul privat, dar și din producția totală 

a regiunii.  

Cultura de tutun, mai ales a soiurilor superioare, reprezintă o alternativă reală de 

diversificare a culturilor agricole în zonele mai sărace, unde calitatea solului este mai redusă și 

de asemenea, poate asigura într-o măsură mai mare necesarul de materii prime pentru industria 

de tutun românească. 

Variația în suprafețele și producțiile de plante medicinale și aromatice se datorează 

faptului că oamenii au început să se reîntoarcă la condimentarea mâncărurilor cu plante aromatice 

și să utilizeze plante medicinale în tratamentul diferitelor afecțiuni. Mai mult decât atât, industria 

cosmetică și a produselor de igienă a devenit un client fidel al fermierilor care cultivă astfel de 

plante. Cererea pentru aceste produse a crescut, atât în ceea ce privește plantele proaspete, cât 

și cele uscate. 

Suprafeţele cultivate cu plante medicinale şi aromatice au crescut în ultimii ani, astfel că 

producția totală a regiunii Sud-Vest Oltenia a variat de la 76 tone în anul 2005, la 4.394 tone în 

anul 2010. Din aceste producții totale, cele mai mari ponderi s-au înregistrat în județele Olt, 

84,16% și Mehedinți, 15,36%. 

La nivelul exploatațiilor agricole individuale, plantele medicinale și aromatice se cultivă 

din anul 2007 în județele Mehedinți și Dolj, unde producțiile au variat. La nivelul regiunii există 

un potenţial imens în acest domeniu, sute de hectare de teren încă nelucrate putând fi cultivate 

cu astfel de specii, care nu necesită o îngrijire deosebită. De asemenea, neutilizarea în ultimii ani 

a îngrăşămintelor chimice pe suprafeţe întinse de teren oferă posibilitatea realizării unor culturi 

ecologice,  pe un teren purificat, iar produsele obţinute din astfel de plante sunt extrem de 

căutate pe piaţa externă. 
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Cultura de cartofi din ultima perioadă a satisfăcut necesarul de consum, asigurând cererea 

de pe piața la preţuri accesibile. Producţia de cartofi a variat în timpul perioadei analizate, 

înregistrând o creştere, de la 90.760 tone în anul 2007, la 253.904 tone în anul 2011. Această 

creștere s-a realizat pe fondul creşterii randamentului la hectar, dar și a suprafeţelor cultivate. 

Aceste producții au fost asigurate în cea mai mare parte de sectorul privat. 

La nivelul exploatațiilor agricole individuale, cele mai mari producții de cartofi s-au 

înregistrat în județele Vâlcea, Gorj și Mehedinți. În aceste județe, producțiile au crescut constant, 

exceptând anii 2007 și 2012. 

La legume, producţia totală a fost mai mare cu 63,11% în anul 2011, față de anul 2007 

datorită, probabil, creşterii producţiilor medii la hectar, deşi suprafeţele cultivate au avut o 

uşoară scădere. Producţii mai însemnate s-au obținut la: tomate, ceapă uscată, varză albă, ardei 

și mai reduse la vinete și usturoi uscat. 

Ciupercile au început a fi cultivate în regiunea Sud-Vest Oltenia, județul Dolj, în sectorul 

privat, începând cu anul 2007, când producțiile au fost mici, de doar 11 tone, după care au scăzut 

la 7 tone în anul 2008.  În anul 2009  producțiile de ciuperci au fost reduse, în anul 2010 nu s-au 

mai cultivat în niciun județ, iar în anul 2012 s-a înregistrat o producție de 48 tone numai în județul 

Olt. Exploatațiile agricole individuale nu cultivă ciuperci, deși acestea sunt ideale pentru culturile 

fermierilor, deoarece pot fi crescute în spații închise, au productivitate ridicată și se poate folosi 

de forța de muncă a familiei. 

Producția totală de rădăcinoase comestibile din regiune a prezentat variații datorate 

influenței condițiilor climatice. 

Exploatațiile agricole individuale din regiune produceau aproximativ 84,62% din sectorul 

privat și 65,98% din totalul regiunii, în anul 2005. Aceste producții au crescut semnificativ în anul 

2011, care a fost un an agricol foarte bun. 

În general, ponderea cea mai mare a producției de rădăcinoase se obține în județul Dolj, 

urmat de județele Gorj și Olt. În anul 2006, județul Dolj a produs 95,26% din totalul regiunii dar 

această pondere s-a redus ulterior. Cele mai reduse producții de rădăcinoase   s-au obținut în 

județele Mehedinți şi Vâlcea, în anul 2005. Totuşi, în ambele județe s-au înregistrat apoi creșteri 

ușoare. 

Din totalul de legume cultivate în regiunea Sud-Vest Oltenia, predomină cele cultivate în 

câmp și solarii, însă datele disponibile sunt numai pentru anii 2005 și 2006. Diferența de producție 

dintre cei doi ani a fost relativ mică și a variat de la județ la județ, atât în sens crescător, cât și 

descrescător. Producțiile obținute de exploatațiile agricole individuale au predominat comparativ 

cu cele din sectorul privat și cu producția totală. 

Referitor la legumele cultivate în câmp, acestea nu s-au cultivat în anul 2005. Apoi s-au 

cultivat, iar producțiile totale obținute în anii următori au crescut constant. Cele mai mari ponderi 

s-au obținut în județele Dolj și Olt. 
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De asemenea, în anul 2005, nu s-au cultivat legume nici în solarii, iar în anul 2006, 

producțiile obținute în acest sistem de cultură au înregistrat creșteri semnificative, după care 

acestea au variat de la an la an. Cele mai ridicate producții s-au obținut în anul 2005, în 

exploatațiile agricole individuale din județul Olt; ulterior acestea s-au redus semnificativ. În 

județul Dolj producțiile de legume din solarii au crescut constant. 

Producția de legume proaspete din grădinile familiale, respectiv producția din exploatațiile 

agricole reprezintă 100% din producția sectorului privat, cât și din cea totală a regiunii. Cele mai 

mari producții de legume proaspete provin din grădinile familiale din județele Olt, Gorj și Dolj. 

În anul 2011 s-a obținut o producție totală de 187.964 tone de pepeni verzi și galbeni, cu 

92.552 tone mai mult faţă de anul 2007, când  s-a obținut cea mai mică producție totală. Din 

această producție maximă, cea mai mare pondere au realizat-o exploatațiile agricole individuale 

din județul Dolj, 72,81% din sectorul privat și aproximativ 72,80% din totalul regiunii Sud-Vest 

Oltenia. Producții mai reduse s-au obținut și în județele Olt și Mehedinți. 

Producția totală de furaje verzi din terenul arabil a variat an de an, în sens crescător, 

ajungând la nivelul anului 2011 la cea mai ridicată valoare, de 850.387 tone, cu un plus de 304.117 

tone față de anul 2007. În sectorul privat se producea 82,91%, iar în exploatațiile agricole 

individuale 64,80% din totalul regiunii Sud-Vest Oltenia, în anul 2005. Aceste proporții au crescut 

semnificativ în anii următori. 

Producții mari de furaje verzi se produc în județele Dolj, Vâlcea și Olt. 

În ceea ce privește furajele perene, s-au constatat variații ale producțiilor, în funcție de 

condițiile climatice ale județului. Exploatațiile agricole individuale din județele Olt și Gorj 

produceau în anul 2006 cea mai mare parte a producției de furaje perene din regiune (25,04%, 

respectiv 18,14%), însă în anii următori au scăzut constant și semnificativ, mai ales în județul Gorj 

(11,10%). 

Lucerna în echivalent masă verde a fost planta furajeră care a înregistrat cele mai mari 

ponderi și producții, urmată fiind de trifoi. 

Furajele verzi anuale au înregistrat producții semnificative, însă acestea au variat în 

funcție de condițiile climatice. Dintre județele cu cele mai ridicate producții, se pot menționa 

Dolj, cu aproximativ 57,40% în anul 2011 și Mehedinți, cu 46,50% în anul 2012 din totalul regiunii. 

Producția totală de porumb furajer este redusă în regiunea Sud-Vest Oltenia. Variația 

dintre producția modestă din anul 2005 și cea din anul 2006 indică posibilitățile zonei. Județul 

Mehedinți este cel care a realizat o producție de 42.546 tone porumb furajer în anul 2007. După 

acest an producțiile s-au redus drastic, ajungându-se ca în anii 2008, 2009 și 2010 să nu se mai 

cultive deloc. Producții variabile s-a obținut şi în județul Dolj, la nivelul exploatațiilor agricole 

individuale, 33,41% din producția sectorului privat în anul 2005, iar în anul 2008 nu s-a mai cultivat 

deloc. Cele mai variabile producții de porumb furajer din sectorul privat s-au îregistrat în județul 

Olt. 
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Producțiile totale de rădăcinoase furajere din sectorul privat au oscilat de la 6.355 tone în 

anul 2007, la 30,782 tone în anul 2006, apoi acestea s-au redus semnificativ.  

Din producțiile totale, exploatațiile agricole individuale au realizat cea mai mare pondere 

din producția de rădăcinoase furajere din sectorul privat, dar și din producția totală. Județul Gorj 

este cel care a asigurat 79,48% din producția de rădăcinoase furajere la nivelul anului 2005. Aceste 

producții s-au redus semnificativ în anii următori. Județul Vâlcea asigura aproape 13,34% din 

totalul regiunii tot în anul 2005, apoi producțiile au crescut până la aproximativ 34% în anul 2006, 

după care s-au redus. În județul Olt, producții de rădăcinoase furajere s-au obținut numai în anii 

2005 și 2006; în anii următori s-a renunțat la cultivarea acestora. 

 Suprafeţele agricole cultivate pe care sunt amplasate sere şi producţia acestora 

În România, suprafeţele agricole cultivate pe care au fost amplasate sere, în perioada 2005 

– 2012, au prezentat reduceri semnificative, de la 1.127 ha în anul 2005, la 274 ha în anul 2010, 

după care au înregistrat creșteri ușoare. Din aceste suprafețe totale, cele mai mari suprafețe 

cultivate pe care sunt amplasate sere s-au aflat în regiunea București-Ilfov (65,75%), urmată de 

regiunile Nord-Vest (9,14%) și Centru (8,07%) în anul 2005. Ulterior aceste suprafețe sau redus 

dramatic în toate aceste trei regiuni. Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al-4-lea, cu 

7,36% din totalul suprafeței în aceeași perioadă, apoi s-au constatat variații oscilante crescătoare 

(2006) și descrescătoare. 

Suprafeţele reduse pe care sunt amplasate sere indică faptul că legumele obținute aici 

asigură aprovizionarea numai pentru perioada de sezon, în perioadele de extra sezon fiind 

deficitare, rezulând necesitatea de a importa.  

Figura nr.  197 - Suprafețe agricole cultivate pe care sunt amplasate sere, din România, la 

nivelul regiunilor de dezvoltare 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 
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Din totalul suprafețelor cultivate pe care sunt amplasate sere din regiunea Sud-Vest 

Oltenia, județul Dolj este cel care înglobează aproape toată suprafața. Aceasta a prezentat însă 

variații în timp, în sens descrescător. Județul Mehedinți prezenta 1 ha de suprafețe cultivate pe 

care erau amplasate sere, dar a ajuns la 15 ha în anul 2012, iar începând cu anul 2011 astfel de 

suprafeţe s-au cultivat și în județul Vâlcea. Județele Gorj și Olt prezintă suprafețe reduse pe care 

să fie amplasate sere. 

Figura nr.  198 - Suprafețe agricole cultivate pe care sunt amplasate sere, din Regiunea Sud-

Vest Oltenia, la nivelul județelor 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Suprafeţele agricole cultivate cu legume în solarii şi sere au crescut constant de la an la 

an, în perioada analizată (2006 – 2012). 

La nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 2006, cele mai mari suprafețe au fost cultivate 

în regiunea Sud-Est, aproximativ 37,74% din totalul țării. În perioada 2007 – 2009 această pondere 

a scăzut, dar a crescut semnificativ în perioada următoare și a ajuns în anul 2012 la 42,84%. Pe 

locul al-2-lea s-a plasat regiunea Sud-Vest Oltenia, cu 27,34% în anul 2006, suprafață ce s-a redus 

la aproape jumătate în perioada următoare, 2007 – 2010 și a crescut apoi, ajungând în anul 2012 

la un procent de 11,48%. 

Dintre regiunile care au înregistrat variații mari ale suprafețelor cultivate cu legume, dar 

care ulterior au prezentat creșteri semnificative se pot menționa: Regiunile Nord-Vest, de la 0,78% 

în anul 2007, la 7,17% în anul 2012; Nord-Est, de la 1,34% în anul 2006, la 13,04% în anul 2011 și 

Sud-Muntenia, de la 13,55% în anul 2006, la 19,02%. 

Cele mai mici suprafețe cultivate cu legume s-au înregistrat în regiunea Centru și au oscilat 

de la 0,09% în anul 2006 la 0,34% în anul 2011. 

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

364 
 

Figura nr.  199- Suprafețe agricole cultivate cu legume în solarii și sere,din România, la 

nivelul regiunilor de dezvoltare 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

În anul 2006, în regiunea Sud-Vest Oltenia ponderea suprafeţelor cultivate cu legume in 

totalul celor înregistrate la nivel naţional a fost de 27,34%. Apoi suprafețele s-au restrâns până la 

un minim de 11,19%, în anul 2005, în perioada următoare înregistrându-se creșteri constante ale 

acestor suprafețe. 

Dintre județele în care s-au cultivat cele mai întinse suprafețe se pot menționa Olt și Dolj, 

care înglobează aproape toată suprafața din această regiune. Judeţul Olt cultiva legume pe o 

suprafaţă de 74,28% din totalul suprafeţei cultivate cu legume la nivelul regiunii, în anul 2006, 

însă ulterior suprafețele s-au restrâns drastic, iar judeţul Dolj pe o suprafaţă de 25,21% în același 

an, ajungând la un maxim de 57,25% în anul 2011. 

În județele Mehedinți și Vâlcea suprafețele cultivate sunt reduse, iar în județul Gorj cultura 

legumelor au început în anul 2012. 
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Figura nr.  200 -  Suprafețe agricole cultivate cu legume în solarii și sere,  din Regiunea Sud-Vest 
Oltenia, la nivelul județelor 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 Producţia agricolă pe aceste suprafeţe cultivate, evoluţia producţiilor obţinute 

Producția totală de cereale pentru boabe s-a caracterizat în perioada 2005 – 2012 printr-o 

scădere de aproximativ 40,40%.  La nivelul României, producția de cereale a oscilat între minimul 

de 7.814.825 milioane tone (producție obținută în anul 2007) și maximul de 20.842.160 milioane 

tone (producție obținută în anul 2011). Variabilitatea ridicată a producției se datorează în mod 

direct evoluției productivității la hectar, care la rându-i este influențată de condițiile climatice. 

La nivelul regiunilor de dezvoltare, variabilitatea este aceeași. Astfel, dintre cele 8 regiuni 

analizate,  cele mai bune producții au realizat regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est în anul 2011 

(+22,21%, respectiv 23,96% față de anul 2007 când s-au înregistrat cele mai reduse producții în 

toate regiunile). 

Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a plasat pe locul al-3-lea față de celelalte regiuni ca nivel al 

producțiilor totale de cereale boabe. În această regiune, producția de cereale a fost în anul 2005 

de 3.228.805 milioane tone și a scăzut continuu până în anul 2007, când producția a fost de 

668.808 mii tone. Începând cu anul 2008, producția a început din nou să crească, ajungând în anul 

2011 la 2.836.775 milioane tone (cu 23,58% mai mult decât în anul 2007). 

Producția totală de cereale pentru boabe aferentă exploatațiilor agricole individuale 

reprezintă 75,90% din totalul obținut de sectorul privat și 74,91 % din producția totală. În regiunea 

Sud-Vest Oltenia, s-a realizat 15,09% din sectorul privat și 14,59% din total, în anul 2005, ceea ce 

a plasat această regiune pe primul loc. După acest an producțiile au scăzut, ceea ce s-a întâmplat 

şi în cazul celorlalte regiuni de dezvoltare. 
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Producțiile de grâu și secară din anul 2005 au totalizat 7.389.626 tone, cea mai mare din 

perioada analizată. Producții apropiate de aceasta s-au realizat și în anii 2008 și 2011. 

Făcând o comparație între producțiile totale și cele obținute de fiecare regiune în parte, 

s-a constatat că cea mai mare pondere a producțiilor de grâu și secară a fost înregistrată în 

regiunea Sud-Muntenia (27,03%). Pe locul al doilea s-a plasat regiunea Sud-Vest Oltenia cu 21,22%, 

urmată de aproape de regiunea Sud-Est cu 16,09% în anul 2005. În toate dintre aceste regiuni, anii 

următori (2006 - 2007) au realizat producții mai reduse, iar apoi au început din nou să crească. 

Referitor la producțiile realizate de exploatațiile agricole individuale, s-a constatat că 

acestea plasează regiunea Sud-Vest Oltenia pe primul loc, cu un procent de 17,52% din producția 

realizată de sectorul privat și 17,26% din producția totală a anului 2005. Aceste procente au scăzut 

constant în perioada următoare. 

În ceea ce privește producția separată de secară, aceasta a prezentat variații oscilante de 

la an la an, în funcție de condițiile climatice și suprafețele cultivate. Același lucru s-a observat și 

pentru cultura de grâu la nivelul tuturor regiunilor.  

Pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, nivelul scăzut al veniturilor agricultorilor determină 

imposibilitatea controlării producției agricole în cazul confruntării cu boli și dăunători, producția 

fluctuând de la un an la altul, rezultatul fiind o producție redusă destinată comercializării și 

bineînțeles venituri reduse și variabile pentru fermieri.  

Analizând producțiile totale de orz și orzoaică în perioada 2005 – 2012 s-a observat o 

scădere a acestora de la 1.079.148 tone în anul 2005, la 772.929 mii tone în anul 2006, cea mai 

drastică scădere înregistrându-se în anul 2007- 531.420 tone (-49,24%). Creșteri mici s-au 

înregistrat între anii 2008 – 2011, dar în anul 2012 producţiile s-au redus din nou. 

Din producțiile totale, regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est au înregistrat cele mai mari 

cantități: 20,97%, respectiv 18,70%. 

În anul 2005, regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul a-6-lea în ceea ce privește 

producția totală de orz și orzoaică. Raportând producțiile înregistrate de exploatațiile agricole 

individuale din această regiune în cei 8 ani, s-au observat scăderi ale producției acestor specii. 

Făcând o comparație între producțiile obținute în anul 2005 și anul 2012, s-au constatat atât 

scăderi (2006-2008), cât și creșteri (2009). 

Referitor la producțiile totale de hamei, în perioada 2005-2012 s-a constatat o evoluție 

fluctuantă, de la 435 tone în anul 2006, la un minim de 117 tone în anul 2011. Aceste producții 

foarte mici pentru țara noastră, s-au produs în regiunea Centru (100%, exceptând anul 2008 când 

o producție de 22 tone dintr-un total de 235 tone, s-a produs și în regiunea Sud-Est). În regiunea 

Sud-Vest Oltenia nu se cultivă hamei. 

Producțiile totale de ovăz au realizat variații mici în perioada analizată. Acestea au fost 

diferite în funcție de condițiile de cultură din fiecare regiune. Capacitatea de producție a ovăzului 
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este destul de mare, însă producțiile realizate au fost mici, probabil din cauză că a fost cultivat 

pe terenuri mai sărace sau slab fertilizate. 

Cea mai ridicată producție totală din perioada analizată a fost de 382.030 tone realizată 

în anul 2008, din care 21,04% a produs regiunea Nord-Est, însă regiunea Nord-Vest a produs 24,95% 

din producția totală a anului 2005. Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al-6-lea în ceea 

ce privește producția totală de ovăz. Din totalul maxim al zonei realizat în anul 2008, exploatațiile 

agricole individuale au produs 93,08% din producția sectorului privat și 8,87% din total. De 

menționat pentru această regiune ar fi faptul că producțiile au variat în limite foarte mici, 

exceptând anul 2007, când s-a obținut cea mai mică producție, dar acest fapt a fost valabil pentru 

toate regiunile. 

Cea mai mare producție de porumb boabe din perioada analizată s-a realizat în anul 2011, 

care a fost un an de excepție, când s-au obținut 11.717.591 tone. Față de această producție, în 

anii 2005 și 2010, producțiile au fost relativ apropiate, iar în ceilalți ani mult mai reduse. Regiunea 

Sud-Est este cea care produce cele mai mari ponderi, din producțiile totale, aproximativ 20,95% 

(2011). Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al-3-lea, cu ponderi ce au variat de la 8,18% 

(2007), până la 13,40% (2011). Aceste ponderi ale producțiilor obținute s-au realizat într-un 

procent de 98% de către exploatațiile agricole individuale din sectorul privat. 

Sorgul este o specie care, la începutul perioadei de analiză, prezenta producții modeste, 

însă acestea au crescut constant, datorită faptului că a început a fi cultivat în exploatațiile 

agricole individuale din sectorul privat. Cele mai mari producții totale s-au obținut în anul 2011 

(39.696 tone), din care în regiunea Sud-Muntenia s-au realizat 28,50%, urmată de regiunea Vest 

cu 25,44% și regiunea Sud-Est cu 19,66%. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a plasat pe locul al-4-lea în privința producției totale de sorg. 

Exploatațiile agricole individuale din această regiune au obținut producții ce au variat de la 0 tone 

în anul 2005, la 5.530 tone în anul 2011. În sectorul privat, ponderile de participare la realizarea 

producției din regiune au variat de la 1,42% în anul 2006, la 16,75% în anul 2011. 

Producția de orez se caracterizează prin tendințe contrare (diminuare ușoară, creștere, 

diminuare drastică), în funcție de regiune. Referitor la producția totală s-a putut constata o 

creștere constantă a acesteia. Cele mai ridicate producții totale s-au obținut în regiunile Sud-Est 

și Sud-Muntenia, urmate de regiunile Nord-Vest și Vest. Regiunea Sud-Vest Oltenia a început să 

cultive orez începând cu anul 2007, când producția a fost modestă, de numai 1.156 tone, însă anii 

următori a crescut continuu, ajungând în anul 2011 la 12.949 tone. Aceste producții s-au obținut 

în sectorul privat, dar la nivelul regiunii exploatațiile agricole individuale nu cultivă orez. 

Urmărind evoluția producțiilor din regiune, se poate spune că această cultură este pe cale să 

devină competitivă, față de culturile alternative, garantând producții bune pe suprafețe reduse. 
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Producția agricolă vegetală de cereale boabe, pe forme de proprietate, din 
regiunea Sud-Vest Oltenia (2005-2012) 

Producțiile totale de cereale pentru boabe s-au situat între un minim de 668.808 tone 

(2007) și un maxim de 3.228.805 tone (2005). Comparativ cu anul 2005, producțiile obținute în 

ceilalți ani au variat în sens descrescător. Din aceste producții totale, cele mai mari ponderi le-a 

asigurat județul Dolj, urmat de județul Olt și Mehedinți. 

Sectorul privat a asigurat 99,38% din producțiile totale ale anului 2005, iar exploatațiile 

agricole individuale 87,41% din totalul regiunii. 

La fel ca și în cazul producției totale, sectorul privat, respectiv exploatațiile agricole din 

Dolj, asigură cea mai mare parte din producțiile de cereale din fiecare an, însă acestea au fost în 

continuă scădere, exceptând anul 2011. Cele mai reduse producții de cereale se înregistrează în 

județul Vâlcea. 

Grâul și secara sunt cerealierele care dețin cea mai mare pondere a producțiilor din totalul 

cerealelor pentru boabe. Producțiile totale din perioada de analiză au scăzut constant la nivelul 

regiunii, ajungând de la un maxim de 1.568.599 tone în anul 2005, la un minim de 313.449 tone în 

anul 2007. Dintre județele cu cea mai mare participare la realizarea acestor producții totale se 

pot menționa: Dolj (49,63%), Olt (28,95%) și Mehedinți (14,60%). Cele mai reduse producții s-au 

obținut în județul Vâlcea (3,22%) (2005). Atât la nivelul exploatațiilor agricole, cât și la nivelul 

sectorului privat, s-au păstrat proporțiile de participare la realizarea producției de grâu și secară. 

Astfel, în aceeași perioadă, exploatațiile agricole din Dolj au produs 50,89% din totalul 

exploatațiilor, 41,76% din totalul sectorului privat și 41,38% din totalul regiunii.  

Grâul dur se cultivă numai în județele Dolj și Olt, însă producțiile au fost foarte mici. În 

anii 2005 și 2007 nu s-a cultivat nici în aceste județe. Județul Olt a înregistrat cea mai mare 

producție totală în anul 2010, adică 4.016 tone, iar județul Dolj în anul 2009, respectiv 3.157 tone. 

În ceilalți ani când s-a mai cultivat grâu dur, producțiile au fost în scădere, apoi nu s-a mai cultivat 

deloc. Județul Mehedinți a obținut, în singurul an în care a fost cultivat grâu dur, o producție de 

110 tone. 

Sorgul și orezul sunt specii care se cultivă mai puțin în Regiunea Sud Vest Oltenia și ambele 

specii au înregistrat creșteri ale producțiilor în perioada anilor 2007 – 2011, mai ales la orez, și o 

ușoară scădere în anul 2012. 

 

d) Suprafețe ocupate cu vii și pepiniere pomicole 
 

Cultura viței de vie necesită, asemeni culturii pomilor fructiferi, un volum mare de muncă 

manuală, neautomatizată, și este pretențioasă din punct de vedere al condițiilor climatice. Vița 

de vie necesită un teren bine irigat, multă lumină solară și nu suportă temperaturile scăzute din 

zonele cu altitudine.  
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La nivelul anului 2012, regiunea Sud Vest Oltenia se situa pe locul al doilea în ceea ce 

privește suprafețele cultivate cu vii pe rod, numărând 35.329 hectare, în timp ce pe locul întâi se 

clasa regiunea Sud Est, cu 69.978 hectare, unde condițiile geografice sunt prielnice, iar cultura 

viilor este o activitate cu tradiție. Spre deosebire de restul regiunilor, în Sud Vest Oltenia a fost 

înregistrată o creștere a suprafețelor cultivate cu vii, fapt reflectat prin diferența de 3.672 

hectare înregistrată în anul 2012 față de anul 2005. Această creștere nu a fost constantă, la nivelul 

anului 2008 înregistrându-se chiar o scădere, însă anul 2012 a reprezentat un punct de apogeu.  

Figura nr.  201 - Suprafața viilor pe rod, la nivelul regiunilor de dezvoltare (2005 – 

2012) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, 2013 

 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, județul Dolj a deținut detașat, în decursul perioadei 

2005 – 2012, cele mai întinse suprafețe cultivate cu vii. Cel mai cunoscut areal viticol din Dolj se 

află în zona Segarcea, zonă care întrunește toate condițiile necesare viticulturii și care are tradiție 

în acest sens. Județele Olt și Mehedinți dețin suprafețe relativ întinse de vii (7.398 hectare 

Mehedinți și 6.822 hectare Olt), fiind de asemenea avantajate de poziționarea geografică. Cele 

mai puțin extinse suprafețe viticole au fost, în perioada analizată, Gorj (3.844 hectare) și Vâlcea 

(4.544 hectare). Județul Vâlcea însă este cunoscut pentru activitatea viniviticolă desfășurată aici, 

în special în jumătatea sudică (Drăgășani, Prundeni), unde relieful colinar, puțin înalt, orientat 

spre est oferă condiții propice cultivării viilor. 
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Figura nr.  202 - Suprafața viilor pe rod, la nivelul județelor regiunii Sud Vest Oltenia 

(2005 – 2012) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, 2013 

 

Pepinierele pomicole sunt o categorie specială pentru producția agricolă. Plantarea 

pomilor fructiferi necesită un proces laborios de planificare și management al resurselor, 

producţia efectivă de fructe realizându-se după un număr de ani de la plantarea puieților. 

Întreținerea pepinierelor poate fi foarte costisitoare, atât din punct de vedere al resurselor, cât 

și al forței de muncă, o parte a procedurilor necesare neputând fi automatizate, ca în cazul 

cultivării plantelor.  

Regiunea Sud Vest Oltenia se afla, la nivelul anului 2012, pe locul al doilea din punct de 

vedere al suprafeţelor cultivate cu livezi şi pepiniere pomicole, după regiunea Sud Muntenia, 

deţinând 39.888 hectare în acest sens, reprezentând 20,3% din totalul înregistrat la niveț național. 

Poziţionarea regiunii  este avantajoasă, pomii sunt protejați de temperaturile scăzute și de 

fenomenele de băltire, dacă suprafața este cât mai plană. În toate regiunile, în perioada 2005 – 

2012, a fost înregistrată o scădere constantă a suprafețelor cultivate cu livezi și pepiniere 

pomicole. 
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Figura nr.  203 -Suprafața livezilor și pepinierelor pomicole, la nivelul regiunilor de 

dezvoltare (2005 – 2012) 

 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, 2013 

 

La nivel de regiune, cultivarea pomilor fructiferi nu se realizează doar în zonele de câmpie, 

ci din contră, se practică mai degrabă în județele din partea de nord, Vâlcea ocupând pe toată 

perioada analizată locul întâi în ceea ce privește suprafețele cultivate (12.940 hectare). Pe poziții 

similare se situează județele Dolj și Gorj, ambele înregistrând suprafețe de aproximativ 7.400 

hectare. Județul Dolj înregistrează un grad foarte diversificat al soiurilor cultivate. Cele mai 

restrânse suprafețe au fost înregistrate în județele Mehedinți (6.923 hectare) și Olt (5.030 

hectare). 

Preponderența livezilor și pepinierelor pomicole din județele din zona nordică a regiunii 

poate fi explicată prin adaptarea activităților agricole la condițiile geografice, având în vedere că 

cerealele și vița de vie nu pot fi cultivate în zone înalte și denivelate. 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

h
e

ct
ar

e

Nord Vest

Centru

Nord Est

Sud Est

Sud Muntenia

București - Ilfov

Sud Vest Oltenia

Vest



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

372 
 

Figura nr.  204 - Suprafața livezilor și pepinierelor pomicole, la nivelul județelor 

regiunii Sud Vest Oltenia (2005 – 2012) 

 

 Sursa: Institutul Național de Statistică, 2013 

 

e) Suprafețe ocupate cu pepeni verzi și galbeni 

 

Pepenele verde este o plantă anuală, pretențioasă în ceea ce privește lumina și 

temperaturile. Din acest punct de vedere, cele mai întinse suprafețe cultivate cu pepeni 

verzi și galbeni se regăsesc în regiunile cu relief jos, de câmpie.  Astfel, pe toată perioada 

de analiză 2005 – 2010, cele mai întinse suprafețe cultivate se regăseau în regiunile Sud 

Est (10.174 hectare în anul 2014), Sud Vest Oltenia (8.785 hectare) și Sud Muntenia (6.101 

hectare), sensibil mai restrânse în Nord Est (3.142 hectare) și Vest (2.308 hectare) și foarte 

restrânse în regiunile montane Centru (152 hectare) și Nord Vest (608 hectare).  

Suprafețele cultivate cu pepeni, în perioada 2005 – 2008, s-au redus anual, o 

creştere înregistrându-se începând cu anul 2009, când diferențele dintre suprafețele 

cultivate cu pepeni ale regiunilor clasate pe primele locuri s-au mai echilibrat. Astfel, 

după anul 2009, suprafața cultivată cu pepeni verzi și galbeni a regiunii Sud Vest Oltenia 

a crescut de la 7.2012 hectare la 8.785 hectare, în timp ce suprafața regiunii Nord vest s-

a redus de la 13.728 hectare la 10.174.  
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Figura nr.  205 - Evoluția suprafețelor cultivate cu pepeni verzi și galbeni, la 

nivelul regiunilor de dezvoltare (2005 – 2012) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

 

La nivel de județe ale regiunii Sud Vest Oltenia, cultivarea pepenilor verzi și galbeni 

este caracteristică în special județului Dolj, care la nivelul anului 2012 deținea 69% din 

suprafețele totale ale regiunii cultivate (6.038 hectare). Spre deosebire de acesta, 

județele Mehedinți și Olt dețineau fiecare sub 1.600 hectare. Pentru județele Gorj și 

Vâlcea nu au putut fi identificate date consistente, ceea ce sugerează, posibil, o activitate 

slabă în acest sector. Pe parcursul perioadei de analiză, județele Dolj și Olt au fost 

singurele care au înregistrat o creștere a suprafețelor cultivate, în timp ce Mehedinți a 

înregistrat o evoluție negativă, dar nu constantă. Pepenii verzi și galbeni rămân o cultură 

preferată de zonele de câmpie, calde, având în vedere specificul fructelor.  
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Figura nr.  206 - Evoluția suprafețelor cultivate cu pepeni verzi și galbeni, la 

nivelul județelor regiunii Sud Vest Oltenia (2005 – 2012) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

 

Concluzii: 

Teritoriul agricol al regiunii Sud-Vest Oltenia a scăzut concomitent cu creșterea celui 

neagricol. Din analiza suprafețelor agricole deținute de regiunea Sud-Vest Oltenia, se constată că 

aceasta prezintă un potențial agricol considerabil, iar oportunitățile pentru dezvoltarea sectorului 

agricol constau în eficientizarea utilizării resurselor de apă în agricultură, prin retehnologizarea 

sistemelor de irigare și prin investiții în acest domeniu, care să conducă la practicarea unei 

agriculturi eficiente, iar fermierii și populația din regiunile rurale să beneficieze de cât mai mult 

sprijin în dezvoltare. 

Analiza resurselor funciare agricole din spațiul regiunii Sud-Vest Oltenia ar trebui abordată 

nu numai ca structură, ci și din punct de vedere al calității resurselor funciare, pentru o apreciere 

reală a fondului funciar efectiv și accesibil pentru dezvoltarea producției agricole. 

Lipsa de valorificare a fructelor, atât în stare proaspătă, cât și procesată, nu justifică 

întreținerea livezilor. 

Producțiile agricole reduse obținute în regiunea Sud-Vest Oltenia, în cazul majorităţii 

speciilor cultivate, indică practicarea unei agriculturi neperformante. De asemenea, viticultura 

este într-un proces de transformare, cu influențe negative asupra calității – extinderea nepermisă 

a suprafețelor hibride în detrimentul plantațiilor nobile. 
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5.3. Zootehnia în regiunea Sud Vest Oltenia - inclusiv valorificarea producției 

a) Efectivele de animale, pe categorii de animale, forme de proprietate, din 
România, la nivelul regiunilor de dezvoltare (2005 – 2012) 

Zootehnia este un sector cu un potențial considerabil ce ar trebui să ocupe, prin tradiţie, 

un loc important în structura agriculturii româneşti. Aceasta reprezintă un factor important al 

stabilităţii sociale şi al menţinerii echilibrului ecologic, fiind în acelaşi timp principala ramură 

productivă care asigură hrana populaţiei şi importante cantităţi de materii prime pentru industriile 

alimentare, dar şi nealimentare. 

În România, creşterea animalelor, la fel ca şi în întregul sector agricol, prezintă probleme 

structurale grave, datorate fragmentării excesive a proprietăţii, productivităţii scăzute dar şi 

autoconsumului ridicat în ferme. 

Performanţa sectorului zootehnic românesc înregistrează un nivel scăzut. Lipsa 

competitivităţii este reflectată în nivelul redus al productivităţii muncii, în creşterea economică 

scăzută şi într-un deficit al balanţelor comerciale agroalimentare, având în vedere că agricultura 

şi industria alimentară nu reuşesc să ţină pasul cu creşterea cererii de produse alimentare, 

determinată de creşterea economică. 

Zootehnia este o ramură importantă a agriculturii pentru că, pe de o parte valorifică 

superior producţia vegetală, iar pe de altă parte asigură o parte însemnată din hrana omului şi 

furnizează materia primă pentru industria alimentară. Creşterea animalelor a cunoscut modificări 

structurale în România după 1989, prin trecerea de la proprietatea de stat la cea particulară a 

unor importante efective de animale, dar şi prin scăderea numărului şi calităţii acestora, fapt 

reflectat în preţurile de pe piaţă. Ca urmare, scăderea consumului de produse animaliere a condus 

la o invazie a pieţei cu alimente importate, mai ieftine. Un alt rol al zootehniei este şi cel legat 

de oportunităţile pe care le oferă forţei de muncă. 

În România, creşterea animalelor poate reprezenta o ramură de bază a economiei agricole, 

având în vedere avantajele datorate de factorii naturali și pedoclimatici asupra producţiei. Cu 

toate acestea, trebuie subliniat faptul că agricultura României, deci şi sectorul zootehnic, sunt 

entităţi neomogene, ce încă mai continuă să înregistreze modificări din punct de vedere al 

structurilor de exploatare, instabile sub raportul formării unor structuri de producţie care să 

răspundă cerinţelor pieţei şi utilizării eficiente a resurselor naturale şi umane din spaţiul rural.  

Numărul total de capete de bovine a înregistrat în România diferențe considerabile de la 

un an la altul. Cel mai mare număr s-a identificat în anul 2006, apoi tendința a fost de scădere, 

până la un minim de 1.988.939 capete în anul 2011. Din totalul înregistrat pentru fiecare an, cea 

mai ridicată pondere a obținut-o regiunea Nord-Est, cu vârful de creștere în anul 2007 (24,78%), 

aceasta fiind urmată de regiunile Nord-Vest (17%) și Sud-Muntenia (14,91%). 
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Faţă de cel mai mare număr de capete de bovine, regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe 

o poziţie mult inferioară în clasamentul regiunilor și anume pe locul al-6-lea, cu un procent de 

11,20% în anul 2007, aceasta surclasând doar regiunile Vest și București-Ilfov. La fel ca toate 

celelalte regiuni, după o ușoară tendință de creștere realizată în perioada 2006-2007, au urmat 

reduceri ale efectivului de bovine până în anul 2012.  

Din numărul total de bovine pe fiecare regiune, sectorul privat a asigurat aproximativ 

99,45%, iar exploatațiile agricole individuale 96,61% din totalul anului 2005. Aceste procente s-au 

redus deoarece și numărul efectivelor de bovine a scăzut. 

Referitor la numărul de vaci, bivolițe și junici, se poate remarcă o scadere, de la 1.811.987 

(2005), la 1.264.951 (2012). Cele mai multe sunt înregistrate în  regiunea Nord-Est (22,57%), 

urmează regiunile Nord-Vest (18,15%) și Sud-Muntenia (15,95%). La nivelul anului 2005, regiunea 

Sud-Vest Oltenia se plasează pe locul al-5-lea (9,96% din totalul înregistrat la nivel naţional). 

Numărul total de capete de vaci, bivolițe și junici din exploatațiile agricole individuale a 

fost în continuă scădere, același lucru observându-se și pentru numărul total din sectorul privat, 

dar și pentru cel al României. În anul 2005, exploatațiile agricole individuale asigurau 97,92% din 

totalul sectorului privat și 97,56% din totalul României, iar în anul 2012 s-a ajuns la 94,77% din 

sectorul privat, respectiv 94,55% din total. Cea mai mare pondere o realizau exploatațiile agricole 

din regiunea Nord-Est (22,27% din totalul sectorului privat și 22,19% din totalul României). 

În România, efectivele totale de porcine au crescut în perioada 2005-2006 și au scăzut în 

perioada 2007-2012. 

Regiunea Sud-Muntenia s-a situat pe locul 1 în ierarhia celor 8 regiuni analizate, urmată de 

regiunea Nord-Vest, în timp ce pe locul al-3-lea s-a situat regiunea Sud-Vest Oltenia. 

Se remarcă faptul că dezvoltarea ramurii zootehnice reprezentate de creşterea porcinelor 

a cunoscut evoluţii distincte în regiunile studiate, caracterizate în marea lor majoritate, de 

tendinţe variate. Excepţia face regiunea Sud-Est, care s-a dezvoltat constant în acest sector, astfel 

încât numărul capetelor de porcine a variat și crescut continuu  în perioada 2005 - în 2010, când 

s-a înregistrat 16,72%. O evoluţie aproape similară s-a evidenţiat şi în regiunea Vest, unde 

ponderea efectivelor de porcine a crescut de la 11,66% în anul 2005 la 14,74% în 2007, urmat de 

un uşor declin în perioada cuprinsă între anii 2008 – 2012. În toate celelalte regiuni, în perioada 

2008-2012, s-a înregistrat o scădere a efectivelor de porcine, comparativ cu perioada anterioară, 

2005-2007. 

Exploatațiile agricole individuale au asigurat 84,47% din totalul sectorului privat și 83,72% 

din totalul României (2005), iar ponderile au cunoscut reduceri semnificative. 

Numărul scroafelor de prăsilă au înregistrat, variații și, după o ușoară creștere în 2006 

(520.454) față de 2005, au urmat scăderi până în 2010 (355.603). Regiunea Nord-Vest deține 

ponderea cea mai mare (15,39%), urmată de regiunea Sud-Est (15,37%) și regiunea Sud-Muntenia 

(15,04%). Majoritatea regiunilor de dezvoltare au înregistrat reduceri ale numărului de scroafe de 
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prăsilă, excepție făcând regiunea Vest, unde s-au observat variații mai mult în sens crescător. 

Anul 2006 a fost anul când s-a constatat cel mai mare număr de scroafe. 

România deține un număr însemnat de efective de capete de ovine, iar în cea mai mare 

parte a intervalului analizat, 2005 – 2012, numărul lor a crescut constant. 

În anul 2005, din numărul de 7.61.958 capete ovine, regiunea Centru deținea cea mai mare 

pondere cu 20,49%, urmată de regiunile Sud-Est (16,77%) și Nord-Est (16,48%). Cu proporții 

apropiate s-au înscris și regiunile Nord-Vest și Vest, iar pe locul al-6-lea s-a situat regiunea Sud-

Vest Oltenia, cu doar 8,58%. La nivelul tuturor acestor regiuni s-au observat creșteri mai mari ale 

ponderilor inițiale până în anul 2009, după care s-a constatat o reducere a numărului de ovine. 

La ponderea deținută de fiecare regiune, cel mai mult au contribuit exploatațiile agricole 

individuale: 98,36% în anul 2005, respectiv 97,90% în anul 2012 din total, deci sectorul privat a 

fost cel care a produs cele mai mari proporții, adică 99,77%, respectiv 99,86%. 

În ceea ce priveşte efectivele de caprine, s-a remarcat o dublare a numărului total, 

regiunea Sud-Est situându-se pe primul loc în perioada analizată, respectiv 2005 – 2012, urmată 

de regiunile Sud-Vest Oltenia şi Sud-Muntenia, în timp ce regiunea București-Ilfov a înregistrat 

cele mai mici valori, sectorul creşterii caprinelor începând totuși să ocupe o poziţie importantă în 

zootehnia acestei regiuni. În acest context, regiunea Sud-Vest Oltenia se situează pe locul doi în 

ierarhia regiunilor analizate, diferenţele dintre aceasta şi Regiunea Sud-Est, primul loc, fiind la 

început mai mică, de 36.351 capete (2005), apoi mai mare, respectiv 74.019 capete (2012). 

Sectorul privat este cel s-a înregistrat 99,95% din numărul total de caprine, în exploatații 

individuale 99,07% (2005), respectiv 98,60% (2012). 

Dinamica efectivelor de cabaline în cele 8 regiuni de dezvoltare înregistrată în perioada 

2005-2012, a prezentat o fluctuația a efectivelor. În ansamblu, s-a observat o scădere la nivelul 

anului 2006 care a fost urmată de o creștere ușoară în anul 2007, apoi scăderea a fost continuă și 

constantă până în anul 2012. În anul 2007, regiunea Nord-Est a deținut cel mai mare număr de 

cabaline, 207.397 capete (24,05%) în scădere până în anul 2012. 

Regiunile Sud-Est și Sud Muntenia ocupă locurile următoare, cu un număr considerabil de 

mare de cai la nivelul anului 2007 (17,03%, respectiv 15,81%). Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a plasat 

pe locul al-5-lea (12,36% în anul 2005) și, alături de regiunea Centru, s-a distins prin tendința mai 

puțin accentuată a scăderii efectivelor de cabaline, până la nivelul anului 2009, urmată de o 

scădere mai mare. 

Din numărul total al efectivelor de cabaline de la nivelul fiecărei regiuni, cea mai mare 

pondere a fost asigurată de sectorul privat și exploatațiile agricole individuale, care au prezentat 

același trend de scădere a numărului de cai. 

În România, în anul 2005 existau 762.201capete de cabalinele de muncă. După o scădere a 

efectivelor înregistrate în anul 2006 când au atins un minim de 720.710 capete, în anul 2007 a 
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urmat o creștere, fără însă ca numărul din 2005 să fie atins (750.608), dar, în intervalul 2007-

2012, a urmat o scădere. 

Pe primul loc, cu un număr considerabil de cabaline de muncă s-a plasat regiunea Nord-Est 

(25,30%), urmată de regiunile Sud-Muntenia (17,07%) şi Sud-Est (16,67%) în anul 2005. Regiunea 

Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al-5-lea (12,16%), însă, contrar tendinței naționale de scădere 

a numărului de cabaline de muncă, în perioada anilor 2007-2009 numărul acestora a crescut 

semnificativ (16,32%). 

Exploatațiile agricole individuale au deținut 99,81% din sectorul privat și 99,60% din 

numărul total al cabalinelor de muncă. 

În sectorul creșterii păsărilor, evoluția pozitivă a fost modestă. Numărul total al păsărilor 

a variat. Astfel, s-a evidențiat o creștere ușoară în anul 2008, după o scădere continuă față de 

anul 2005, fără însă a depăși numărul din acest an. A urmat altă perioadă de scădere a numărului 

de păsări, urmată de o ușoară creștere în anul 2012. 

Regiunea Sud-Muntenia a prezentat cel mai mare număr de păsări, cu tendință de creștere, 

urmată de regiunea Nord-Est. Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a plasat pe locul al-4-lea în privința 

numărului de păsări și după o perioadă constantă, între anii 2005-2008, a urmat o scădere 

nesemnificativă.  

Sectorul privat a asigurat 99,28% din numărul total de păsări, iar exploatațiile agricole 

individuale 75,25%, dar și la nivelul acestora tendința a fost tot de scădere. 

Numărul total al păsărilor ouătoare adulte a înregistrat o creștere modestă în anul 2006 

comparativ cu anul 2005, apoi numărul acestora a variat destul de puțin. Regiunea Sud-Muntenia 

s-a plasat pe primul loc în ceea ce privește numărul păsărilor ouătoare adulte (24,98% - 2012), 

urmată de regiunea Nord-Est (18,53% - 2006), dar la nivelul acestei regiuni tendința a fost de 

scădere. Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al-4-lea (16,01% - 2007), dar numărul 

păsărilor ouătoare adulte a variat destul de puțin în perioada analizată. Pe ultimul loc s-a situat 

regiunea București-Ilfov (2,41% - 2006), unde numărul păsărilor outoare s-a redus drastic în 

perioada analizată. 

Sectorul privat a asigurat 99,98%, iar exploatațiile agricole individuale 82,78% din numărul 

total al păsărilor ouătore adulte (2012). 

În perioada analizată (2005-2012), apicultura s-a dezvoltat mult în România, numărul 

familiilor de albine ajungând la 1.254.039 (2012), această creștere datorându-se faptului că în 

acest sector s-au accesat sume substanțiale, atât de la bugetul de stat, cât și din fondurile 

europene. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe primul loc (17,41%) față de celelalte regiuni în 

privința numărului de familii de albine, la nivelul anului 2012. Regiunile Sud-Muntenia și Nord-Est 

s-au plasat pe locurile următoare, cu aproximativ 14,80% și 13,61% din numărul total al familiilor 

de albine la nivelul aceluiași an. Față de aceste regiuni, regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat o 
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creștere spectaculoasă față de anul 2005, numărul familiilor de albine aproape dublându-se. 

Creșteri la fel de mari s-au observat și în Regiunea Vest (13,40% - 2012 față de 12,06%).  

Sectorul privat a asigurat 99,86% (2005) și 99,96% (2012) din numărul total al familiilor de 

albine, iar exploatațiile agricole individuale 99,24%, respectiv 99,21%. 

Numărul de iepuri crescuți  în zootehnie scăzut continuu. Dacă in 2005 numărul total era 

de 569.602, în 2012 acesta s-a redus până la 297.308 . În regiunile Nord-Est și Nord-Vest s-au 

înregistrat cele mai însemnate efective, 24,00%, respectiv 23,84%, în anul 2005, în timp ce 

regiunea Centru a prezentat 18,66%. Regiunea Sud-vest Oltenia s-a situat pe locul al-5-lea, cu 

6,67%. 

Din numărul total de iepuri, sectorul privat a fost cel care a asigurat 99,55%, iar 

exploatațiile agricole individuale 99,41% (2005). Scăderi mai puțin semnificative ale numărului de 

iepuri s-au observat în sectorul privat până în anul 2009, apoi în anul 2010 scăderea a fost mult 

mai mare, urmată  în perioada următoare de o creștere modestă. Același lucru s-a observat și la 

nivelul exploatațiilor individuale. 

Fluctuaţiile mari înregistrate în ceea ce priveşte evoluţia efectivelor de animale de fermă, 

în perioada 2005 – 2012, s-au datorat atât schimbărilor realităţilor comerciale ale României, cât 

și cerinţelor pieţei. Tendinţa actuală în zootehnie ar trebui să fie aceea de susţinere, pe termen 

lung, a acestui sector. Dezvoltarea fermelor româneşti este determinată de o serie de 

caracteristici cum sunt: mărimea fermelor, dotarea tehnică a acestora, condiţiile naturale în care 

îşi desfăşoară activitatea, etc. 

b) Efectivele de animale, pe categorii de animale, forme de proprietate, din regiunea Sud-
Vest Oltenia, la nivelul judeţelor (2005 – 2012) 
 

Analizând evoluţia anuală a numărului de efective de bovine din regiunea Sud-Vest Oltenia, 

se constată trendul constant descendent al evoluţiei acestora începând cu anul 2007 , tendinţă, 

în mare parte, similară cu cea înregistrată la nivel naţional. 

În judeţul Vâlcea, în perioada 2005-2007, s-a înregistrat cea mai mare pondere a numărului 

de bovine (25,07% - 26,72%), însă trendul perioadei a fost unul descendent (24,80% - 2012). 

Urmează județul Gorj (23,47% - 2005), în care s-a același trend (24,19%), dar scăderea înregistrată 

a fost mai redusă. Pe locul al-3-lea s-a regăsit județul Olt (20,58%), unde, de asemenea, numărul 

bovinelor s-a redus considerabil. Pe ultimul loc s-a situat județul Mehedinți (13,70% - 2005). Aceste 

reduceri semnificative ale numărului de bovine indică o conjunctură nefavorabilă creşterii acestei 

specii la nivelul regiunii, fapt existent și la nivel național. 

Exploatațiile agricole individuale au asigurat 99,22% din sectorul privat și 98,87% din totalul 

regiunii în anul 2005 și a ajuns la 99,23%, respectiv 99,90% în anul 2012. 
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Figura nr.  207 -  Efective de bovine la nivelul județelor din regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 
2005-2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Referitor la numărul de vaci, bivolițe și junici se apreciază că numărul acestora a scăzut 

începând cu anul 2007, aspect valabil în toate județele regiunii. În ceea ce privește efectivele de 

vaci, bivolițe și junici, pe primul loc s-a situat județul Gorj, urmat de județele Olt și Vâlcea, iar 

pe ultimul loc s-a situat județul Mehedinți. Ca și în cazul numărului total al bovinelor, exploatațiile 

agricole individuale au fost cele care au avut cea mai mare contribuție la realizarea numărului de 

efective de vaci, bivolițe și junici, atât în sectorul privat, cât și în totalul regiunii. 

Efectivele de junici au păstrat trendul descrescător atât la nivel de regiune, cât și la nivel 

de județ. Cel mai mare număr de junici s-a înregistrat în județul Olt în anul 2005 (5.322 capete), 

dar acesta a suferit o scădere până în anul 2010, când s-au înregistrat 507 capete. Urmează 

județele Gorj și Mehedinți, la nivelul cărora reducerea efectivelor de junici a fost mai puțin 

semnificativă. 

În privința numărului total de vaci și bivolițe, la nivelul regiunii, reducerea acestora a fost 

mai puțin semnificativă, iar variația lor a fost mai întâi ascendentă (2005-2007), apoi descendentă, 

până la nivelul anului 2012. 

În anul 2005, județul cu cel mai mare număr de vaci și bivolițe a fost Gorj (22,62%), urmat 

de județele Vâlcea (21,78%) și Olt (21,67%), dar și Dolj (20,57%), iar cel mai mic număr s-a întâlnit 

în județul Mehedinți (13,35%). La nivelul anului 2012, primul loc ocupat de județul Gorj, a fost 

înlocuit de județul Vâlcea, unde reducerea efectivelor de vaci şi bivolițe a fost mai mică. 
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În ceea ce priveşte evoluţia anuală a numărului de porcine în regiunea Sud-Vest Oltenia, în 

perioada 2005 – 2007, s-a constatat o evoluţie constantă crescătoare, apoi în perioada 2008-2012 

o evoluţie constantă descrescătoare, similară, în mare parte, cu cea înregistrată la nivel naţional, 

în aceeaşi perioadă.  

În judeţul Gorj efectivele au scăzut foarte mult, la aproape jumătate în anul 2012, 

respectiv cu 48,63% faţă de anul 2005 când s-a atins valoarea maximă a acestora. Efectivele de 

porcine în anul 2005 înregistrate în judeţul Gorj au fost de 216.359 capete, fiind superioare celor 

existente în celelalte județe. 

În judeţul Mehedinți numărul efectivelor de porcine înregistrate în acelaşi interval a fost 

cel mai redus din regiune comparativ, deşi, spre deosebire de situaţia evidenţiată în celelalte 

județe, la sfârşitul intervalului de timp luat în studiu, numărul efectivelor de porcine fiind de 

85.638 capete. 

Cea mai mare pondere la realizarea numărului total de porcine au prezentat-o exploatațiile 

agricole individuale, 95,29% din totalul sectorului privat și 94,80% din totalul regiunii în anul 2007. 

Se constată faptul că ramura zootehniei reprezentată de creşterea porcinelor la nivelul 

regiunii a înregistrat o dezvoltare mult mai extinsă în prima perioadă (2005-2007) comparativ cu 

perioada următoare (2008-2012), dezvoltare evidenţiată și la nivel naţional. 

Figura nr.  208 -  Efective de porcine la nivelul județelor din regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 
2005 - 2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

0 50 100 150 200 250

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

To
ta

l
Se

ct
o

r 
p

ri
va

t
Ex

p
l. 

ag
ri

c.
 in

d
iv

.

mii

2012

2011

2010

2009

2008

207

2006

2005



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

382 
 

Efectivul de scroafe de prăsilă a înregistrat o scădere semnificativă în perioada anilor 2006-

2009 și o creștere mică în 2010-2012, în comparație cu anul 2005 când s-a înregistrat cel mai înalt 

nivel din perioada analizată. 

Cel mai afectat județ al regiunii în privința reducerii numărului de scroafe de prăsilă a fost 

județul Gorj, care, deși în anul 2005 a prezentat cel mai mare număr de scroafe (12.902 capete), 

în 2009 a înregistrat o reducere drastică, cu mai mult de jumătate (4.225 capete). În județul Olt, 

situat pe locul al-2-lea în cadrul regiunii, s-a observat o creștere a numărului de scroafe în ultimii 

ani comparativ cu primii ani din perioada analizată și față de perioada de declin din anii 2009-

2010. Pe ultimul loc s-a situat județul Mehedinți, unde, de asemenea, s-a constatat o ușoară 

creștere în ultimul timp. 

Referitor la numărul total al efectivului de scrofițe pentru reproducție și numărul acestora 

a fost variabil, atât în sens ascendent, cât și descendent. Astfel, după creșteri consecutive ale 

efectivelor de scrofițe, ajungându-se în anul 2007 la un număr de 8.018 capete, au urmat scăderi 

până în anul 2009, iar din anul 2010 numărul acestora s-a menținut la un nivel relativ constant. 

Cel mai mare număr de scrofițe s-a constatat în județul Vâlcea, dar numărul lor a scăzut 

semnificativ, ajungând în anul 2010 cu 34,50% mai puțin decât în anul 2006. Același fenomen s-a 

observat și în județele Olt și Gorj, unde reducerile au fost mai mici. Pe ultimul loc în cadrul 

regiunii s-a plasat județul Dolj, care la nivelul anului 2006 și 2012 a prezentat creșteri  mai mari. 

Evoluţia numărului de ovine în regiunea Sud-Vest Oltenia în perioada 2005 – 2012 se 

deosebeşte de cea înregistrată la nivel naţional, în aceeaşi perioadă. La nivel regional aceasta a 

înregistrat o creştere constantă din anul 2005 (653.336 capete) până în anul 2008 (717.818 

capete), pentru ca în anul 2010, să se înregistreze o uşoară scădere (600.861 capete). 

În judeţul Dolj, în anul 2008, efectivul de ovine a înregistrat cele mai mari valori: 244.363 

capete, reprezentând 34,04%, % din totalul înregistrat în regiunea Sud-Vest Oltenia. A fost urmat 

de județul Olt, cu 20,75% (2007) și județul Mehedinți, cu 16,21% (2009). 

În judeţul Vâlcea numărul anual al efectivelor de ovine înregistrate în acelaşi interval de 

timp a fost inferior celui existent la nivel regional, evoluţia fiind caracterizată de un trend 

predominant ascendent.  

Sectorul privat al regiunii a produs 99,98% din total, iar exploatațiile agricole individuale 

99,73% din același total. 
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Figura nr.  209 -  Efective de ovine la nivelul județelor din regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 
2005 - 2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

La nivelul anului 2012, în ceea ce privește efectivele de oi și mioare, regiunea Sud-Vest 

Oltenia înregistrează un număr mai mare decât în anul 2005, dar mai mic decât  în anul 2008 

(633.178 capete). 

Județul Dolj s-a situat pe primul loc (35,16% -2009) în comparație cu județe Olt (21,29% -

2007), Mehedinți (15,93% - 2009) și Gorj (15,60% - 2007), în timp ce județul Vâlcea, s-a situat pe 

ultimul loc (15,18% - 2008). 

Din anul 2005, efectivele de caprine în regiunea Sud-Vest Oltenia au prezentat creșteri 

majore, ajungând în anul 2012 la 246.666 capete.  

Un număr mare de caprine s-a înregistrat în judeţul Dolj în perioada 2005 – 2012, superior 

celui înregistrat la nivelul celorlalte județe, în fiecare an al perioadei analizate. A fost urmat de 

județele Mehedinți și Olt, pe ultimul loc situându-se judeţul Gorj. 
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Figura nr.  210 - Efective de caprine la nivelul județelor din regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 
2005 - 2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Evoluţia efectivelor de capre în perioada 2005 – 2012 a evidenţiat faptul că, în general, 

acest sector al zootehniei poate înregistra creșteri considerabile într-un timp relativ mic. Numărul 

de capre a crescut de la 120.006 capete (2005) până la 207.698 capete (2012). Se constată, aşadar, 

că, în sectorul caprin, s-a înregistrat un reviriment în toate județele regiunii. Județele Dolj și Olt 

s-au situat pe primele locuri (38,52%, respectiv 25,28% - 2012), urmate fiind de județul Mehedinți 

(20,59 - 2010). 

Numărul cabalinelor din regiunea Sud-Vest Oltenia a crescut în perioada 2005-2009, 

urmatoarea perioadă, până în anul 2012, fiind caracterizată de o scădere. Numărul efectivului de 

cabaline cel mai redus s-a înregistrat în anul 2012 (79.845 capete). 

Pe primul loc în regiune, în funcție de numărul total de cabaline, se află județul Dolj 

(29,31% - 2008), urmat fiind de județul Olt (26,99% - 2009), iar pe ultimul loc s-a situat județul 

Vâlcea (7,46% - 2006). 

În sectorul privat al regiunii s-au întâlnit 99,63% din total, iar în exploatațiile agricole 

individuale 99,62% (2009). 
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Figura nr.  211 -  Efective de cabaline la nivelul județelor din regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 
2005 - 2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Efectivul cabalinelor de muncă din regiunea Sud-Vest Oltenia este destul de însemnat, 

acesta variind de la 70.573 capete în anul 2012 până la 124.710 capete în anul 2010. Până la 

nivelul anului 2009 s-a constatat un trend crescător al cabalinelor de muncă, apoi numărul lor s-a 

redus semnificativ. 

Cel mai mare număr de cabaline de muncă s-a înregistrat în județul Dolj, urmat de Olt. Un 

număr mult mai mic de astfel de animale s-au înregistrat și județele Mehedinți, Gorj și Vâlcea. 

Din numărul total al cabalinelor de muncă, cea mai mare pondere s-a regăsit în sectorul 

privat (93,37%), respectiv în exploatațiile agricole individuale (93,36% - 2009).  

În regiunea Sud-Vest Oltenia pentru anul 2005 existau 11.120.048 capete de păsări și după 

o perioadă de creștere, până în anul 2008, numărul acestora s-a redus apoi, ajungându-se la un 

minim de 9.992.444 capete păsări (2010), urmat iarăși de o tendință de creștere. 

Județul Dolj s-a situat pe primul loc în privința efectivului de păsări, variația fiind în 

perioada analizată când ascendentă, când descendentă. Cel mai mare număr de păsări s-a 

înregistrat în anul 2011, când ponderea a ajuns la 31,13%. Acesta fost urmat de județul Olt, care, 

în anul 2008, a prezentat o pondere de 26,20% și județul Gorj, care în anul 2007 a avut o pondere 

de 24,23%. 
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Figura nr.  212 -  Efective de păsări la nivelul județelor din regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 
2005 - 2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Dinamica efectivelor de păsări ouătoare din regiunea Sud-Vest Oltenia a prezentat pe 

ansamblu un trend descrescător. Deși a existat o perioadă de creștere între anii 2007-2008, a 

urmat o reducere a numărului acestora până la un minim de 6.100.803 capete (2011). 

Județele Olt și Dolj au prezentat cele mai ridicate ponderi ale numărului de păsări ouătoare 

(28,44%, respectiv 26,25% - 2005), însă numai județul Dolj s-a distins cu o tendință mai accentuată 

de creștere a acestor efective, iar acest lucru s-a întâmplat în perioada 2011-2012, după ce în 

prealabil s-a înregistrat o perioadă de scădere. Județul Vâlcea a reușit să mențină un număr 

aproape constant al afectivelor de păsări ouătoare, în timp ce județul Gorj a înregistrat reduceri 

semnificative. Județul Mehedinți a prezentat cel mai redus efectiv de astfel de păsări și după o 

creștere ușoară și constantă cuprinsă între anii 2005-2008, a urmat perioada de declin. 

Exploatațiile agricole individuale au asigurat 99,16% din totalul sectorului privat și 99,12% 

din totalul regiunii în anul 2008 și au ajuns la 96,75% în anul 2012. 

Creșterea albinelor este relativ bine dezvoltată în toate județele regiunii Sud-Vest Oltenia. 

Județul Vâlcea devine renumit pentru numărul mare de familii de albine pe care îl deține, creștere 

evidentă din anul 2005 când deținea 33.267 familii de albine (28,33%), la 77.923 familii de albine 

(35,68%) în 2012. După creșteri consecutive ale numărului de familii de albine și județele Gorj, 

Dolj și Mehedinți au ajuns să dețină un număr semnificativ de astfel de familii, adică 19,09%, 

18,68%, respectiv 14,17% din totalul regiunii (2012). 
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 Exploatațiile agricole individuale au fost cele care au deținut 99,83% din totalul sectorului 

privat și totalul regiunii (2005) și au ajuns la 99,45%, respectiv 99,91% din totalul regiunii. 

Figura nr.  213 -  Familii de albine la nivelul județelor din regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 2005 
- 2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Varațiile de climă și floră de pe teritoriul regiunii impun în diferite județe sisteme de 

exploatare diferite. Este necesar ca ameliorarea acestei specii să vizeze producerea de albine 

adaptate principalelor tipuri climatice și de floră ale regiunii și de sisteme de exploatare – pastoral 

sau staționar. 

În ceea ce privește efectivele de iepuri recenzate în ultimii ani la nivelul regiunii Sud-Vest 

Oltenia, acestea sunt de natură a atrage atenția asupra unei involuții a acestora. Numărul total al 

iepurilor a scăzut semnificativ ajungând până la valori cuprinse între 38.021 (2005) și 10.469 

(2012). 

Densitățile în care se găsesc diferă de la județ la județ. Astfel, cele mai mari densități s-

au întâlnit în județele Dolj și Vâlcea, dar numărul lor s-a redus drastic sau chiar au dispărut în 

totalitate (Vâlcea în anii 2011-2012 nu mai prezintă astfel de animale). În județele Olt și 

Mehedinți, numărul acestora, deși a fost mai redus de la începutul perioadei analizate, acesta a 

avut chiar și ani în care numărul lor a crescut, dar și ani când s-au menținut la valori apropiate de 

cele inițiale. Cele mai reduse densități s-au observat în județul Mehedinți. 

Sectorul privat este cel care a generat întreg efectivul de iepuri al regiunii. 

Braconajul și numărul mare de dăunători ai speciei au condus la reducerea numărului de 

iepuri. Cauzele au fost și mecanizarea și chimizarea excesivă a agriculturii, însă revenirea la 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

To
ta

l
Se

ct
o

r 
p

ri
va

t
Ex

p
l. 

ag
ri

c.
 in

d
iv

.

mii

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

388 
 

agricultura de subzistență, practicată pe numeroase parcele, pe suprafațe mici, precum și lăsarea 

unor suprafețe de teren arabil nelucrate, ar putea conduce la creșterea numărului acestora. 

Figura nr.  214 - Efectivul de iepuri la nivelul județelor din regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 
2005 - 2012 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

c) Animale ce revin la 100 de hectare 

 

Bovinele sunt animale de talie mare, crescute pentru producție animală, atât carne cât și 

produse lactate. Dintre toate categoriile de animale, bovinele sunt în cel mai restrâns număr. 

Fiind relativ dificil de întreținut, bovinele au o productivitate bună dar necesită resurse 

considerabile. Variația numărului de bovine crescute se datorează în special prețului crescut al 

cerealelor și nutrețului. În special în regiunile cu suprafețe întinse de câmpie, cum este și Sud 

Vest Oltenia, există riscul un producții agricole vegetale slabe datorită secetei sau altor condiții 

neprielnice. În acest caz, prețurile cerealelor și nutrețului cresc, situație în care creșterea 

bovinelor devine neprofitabilă.  

Pe toată perioada analizată, cele mai multe bovine /100 ha erau crescute în proprietate 

privată. În anul 2012 s-au înregistrat 16,4 bovine/100 ha în mediul privat, față de o medie, la nivel 

național, de 14,8. Având în vedere că cea mai mare pare a suprafețelor agricole se află în 

proprietate privată, este evidentă capacitatea scăzută a fermierilor de a întreține animalele de 

talie mare, comparativ cu efectivele de animale de talie mai mică aflate tot în proprietate privată. 
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Regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat în anul 2012 un număr mic de bovine la suta de 

hectare din proprietate privată, respectiv 12,7. Comparativ, în același an, regiunea Nord Est a 

înregistrat 29,1, regiunea Nord Vest 21,3, iar regiunea Centru 19,4. Regiunile Sud Est, Sud 

Muntenia, Vest și București – Ilfov au înregistrat valori mai mici decât Sud Vest Oltenia, sub 12. 

Preponderența bovinelor în regiunile cu zone montane indică modul în care activitățile zootehnice 

s-au specializat în funcție de condițiile geografice. În zonele montane, există mai multe pășuni și, 

în general, terenuri pe care nu se pot cultiva plante agricole și care devin, astfel, propice creșterii 

animalelor.  

 

Figura nr.  215 - Bovine la suta de hectare, pe regiuni de dezvoltare (2005 – 2013) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

 

Numărul bovinelor /100 ha, în decursul perioadei de analiză, a scăzut. Factorii 

determinanți pentru această evoluție sunt, în mod indirect, determinați de criza economică. 

Seceta din ultimii ani, starea proastă a sistemelor de irigații și prețul ridicat pentru apă, prețurile 

tot mai mici pe care fermierii le-au putut obține pentru produsele din carne au transformat 

creșterea bovinelor într-o activitate puțin avantajoasă din punct de vedere financiar. Când nu mai 

pot fi întreținute, singura soluție rămâne tăierea animalelor. Numărul de bovine s-a redus mai 

mult pe proprietățile private, unde, în regiunea Sud Vest Oltenia, în anul 2012 au fost înregistrate 

cu peste 42% mai puține bovine /100 ha față de anul 2005. În schimb, per total numărul de bovine 

din regiune a scăzut cu doar 36%.  

La nivel de județe, situația bovinelor/100 ha a reflectat situația de la nivelul întregii 

regiuni. Cele mai mari scăderi ale numărului de bovine la suta de hectare au fost înregistrate în 

județul Vâlcea (14,2 capete în total și 26,1 în proprietate privată) și județul Gorj (10,6 capete în 
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total și 17,9 în proprietate privată. Județul Olt a înregistrat de asemenea la nivelul anului 2012 o 

diferență semnificativă de bovine față de anul 2005, datele colectate sugerând o scădere de 8 

capete de bovine la suta de hectare, în timp ce județul Mehedinți a înregistrat o scădere de 6,4 

capete. Cele mai mici scăderi le-a înregistrat județul Dolj, atât per total cât și în proprietate 

privată. Cu toate acestea, județul Dolj a avut, încă din 2005, cel mai mic număr de bovine la suta 

de hectare (9,5), aproape de două ori mai puțin decât județul clasat pe penultimul loc (Mehedinţi, 

cu 15,6 capete de bovine). 

 

Figura nr.  216 - Bovine la suta de hectare, pe județe ale regiunii Sud Vest Oltenia (2005 

– 2013) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

 

Spre deosebire de bovine, porcinele sunt preferate de crescătorii privați. Pentru toate 

regiunile, în perioada analizată au fost înregistrate numere mai mari de porcine la suta de hectare 

pe proprietățile private decât în total. Porcinele sunt o specie foarte practică și mai ușor de 

întreținut decât bovinele. Necesită un spațiu mai mic, sunt nepretențioase în ceea ce privește 

hrănirea iar carnea este ușor de pregătit în gospodării. În ceea ce privește numărul de porcine la 

suta de hectare la nivel național, regiunea Sud Vest Oltenia a ocupat în fiecare an al perioadei 

2005 – 2012 locul al cincilea, cu un număr de 56,5 capete înregistrate în 2012, sub media națională. 

Cel mai mare număr de porcine a fost înregistrat în regiunea București – Ilfov, unde au fost 

înregistrate 112,2 capete la suta de hectare. Pe locul doi s-au situat regiunea Vest, cu 92,1, urmată 

de Centru cu 71,7 și Nord Est cu 71,1. Încă o dată, regiunile din zonele predominant de câmpie 

(Sud Muntenia, Sud Est, Nord Est) au înregistrat un număr de sub 50 de porcine la suta de hectare.   
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Figura nr.  217 - Porcine la suta de hectare, pe regiuni de dezvoltare (2005 – 2013) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia s-a înregistrat o diferențiere clară între județele din 

zona de munte și cele din zona de câmpie, numărul de porcine variind. Astfel, județele Gorj și 

Vâlcea au înregistrat constant valori mult mai ridicate decât restul județelor. Fenomenul se 

explică prin faptul că zootehnia este practicată mult mai intensiv în zona de munte, în timp ce 

activitatea agricolă din zona de câmpie se axează pe cultura cerealelor. Și în cazul porcinelor, 

numărul de capete la suta de hectare a scăzut foarte mult din 2005 până în 2012. Cele mai 

semnificative reduceri, procentual, au fost înregistrate la nivelul județelor care au înregistrat, 

totodată, și cele mai mari valori: Gorj, o scădere de 52%, ajungând de la 226 la 107 porcine la 

suta de hectare, și o scădere de 26%, de la 196 la 145. Pentru celelalte județe, scăderile au fost 

mai mici, de sub 17%. La nivelul anului 2012, au fost înregistrate 54 de porcine la suta de hectare 

în județul Olt, 48 în Mehedinți și 36 în Dolj.   
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Figura nr.  218 - Porcine la suta de hectare, pe județe ale regiunii Sud Vest Oltenia (2005 

– 2013) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

 

Ovinele și caprinele sunt singura categorie de animale în cazul căreia s-a înregistrat o 

creștere a efectivului de animale la suta de hectare în perioada analizată 2005 – 2012, atât la 

nivelul județelor regiunii Sud Vest Oltenia cât și la nivel național. La nivelul regiunilor, situația 

numărului de ovine și caprine la suta de hectare este relativ mai echilibrată decât în cazul 

porcinelor, deși regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat în continuare printre cele mai mici valori. 

Astfel, în anul 2005 se situa pe locul al șaselea, cu un număr de 48,6 ovine și caprine la suta de 

hectare, și ajungând la 52,9 în anul 2012, cu o diferență de 8,85% mai mult. Regiunea cu cel mai 

mare număr de ovine și caprine la suta de hectare a fost regiunea Centru, care a înregistrat în 

anul 2012 116 capete la suta de hectare. În cazul acestei categorii de animale, creșterile numărului 

de capete raportat la suta de hectare au fost mai mici în cazul proprietăților private.  
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Figura nr.  219 - Ovine și caprine la suta de hectare, pe regiuni de dezvoltare (2005 – 

2013) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 

 

La nivelul județelor regiunii Sud Vest Oltenia, pe perioada de analiză 2005 – 2012, au existat 

două județe care au înregistrat o scădere a numărului de capete de ovine și caprine la suta de 

hectare, însă doar în proprietate privată. Astfel, județul Gorj a scăzut cu 4,6 capete/100 ha până 

în anul 2012, iar județul Dolj a scăzut cu 0,4 capete/100 ha. Și de această dată, cele mai multe 

animale raportate la suta de hectare au fost înregistrate în județele din zona de munte, Vâlcea 

(64,4 capete/100 ha în anul 2012) și Gorj (55,9capete/100 ha). 

 

Figura nr.  220 - Ovine și caprine la suta de hectare, pe județe ale regiunii Sud Vest 

Oltenia (2005 – 2013) 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO Online, 2013 
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c) Producția agricolă animală pe forme de proprietate 

Regiunea Sud Vest Oltenia este avantajată de poziționarea geografică, care influențează 

în mod pozitiv producția agricolă. Spre deosebire de alte regiuni, regiunea Sud Vest Oltenia are 

un sector de cultivare a plantelor foarte bine dezvoltat și, proporțional, sectoare zootehnice și 

pomicole mai puțin evidente.  

La nivel național, regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat, pe toată perioada analizată, cea 

mai puțină greutate în viu a animalelor destinare sacrificării. La nivelul anului 2012  se 

înregistrează 100.401 tone greutate vie. Analizând situația celorlalte regiuni cu activitate agricolă 

intensă, se poate vorbi de un potențial relativ nevalorificat la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia: 

regiunea Sud Muntenia, deși are, de asemenea, un sector al cultivării plantelor foarte puternic 

dezvoltat, a înregistrat în anul 2012 291.575 tone greutate vie, de aproape trei ori mai mult. Din 

punct de vedere al evoluției din perioada 2005-2012, greutatea în viu produsă la nivelul fiecărei 

regiuni a scăzut, regiunea Sud Vest Oltenia înregistrând o scădere semnificativă, de aproximativ 

30%.   

Tabel nr. 62 - Greutate în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum, la nivelul 

regiunilor de dezvoltare (2005 – 2012) 

 

Sursa: Institutul național de Statistică, 2013 

Creșterea animalelor, ca și activitate, ar trebui să revină în special zonelor de munte ale 

regiunii, indicatorii disponibili pentru greutatea în viu totală arată că în județe ca Vâlcea, unde 

cultivarea plantelor este de asemenea foarte slab reprezentată, greutatea în viu a animalelor 

destinate sacrificării a înregistrat un declin semnificativ, scăzând cu peste 40%, în timp ce în 
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județul Olt, unde creșterea animalelor ca activitate este mult mai redusă, greutatea în viu a 

crescut. Evoluția indicatorilor sugerează o reprofilare a activității zootehnice și nu o scădere a 

interestului pentru practicarea zootehniei. Așa cum arată analiza indicatorilor privind efectivele 

de animale raportate la suta de hectare, județele din zona de munte înregistrau un număr mult 

mai mare de animale, diferența dintre valorile înregistrate arătând de fapt că producția animală 

efectivă a fost mai eficientă decât sacrificarea animalelor, în zonele de munte, în timp ce în 

județele din zona de câmpie a fost preferată sacrificarea animalelor. Motivul poate coincide cu 

însăși cauza pentru care sectorul zootehnic este mai dezvoltat în partea de nord a regiunii: 

bovinele, caprinele, ovinele sunt animale de talie mare și care sunt adesea lăsate la pășunat, 

soluție nefezabilă în cazul județelor din zonele cu suprafețe cultivate întinse. Aici, sacrificarea 

animalelor este mai profitabilă datorită costurilor ridicate ale furajelor.  

Figura nr.  221 - Greutate în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum, la 

nivelul județelor regiunii Sud Vest Oltenia (2005 – 2012) 

 

Sursa: Institutul național de Statistică, 2013 

Din analiza numărului de animale/100 ha reiese faptul că animalele de talie mare, 

respectiv bovinele, sunt mai puțin prezente pe exploatațiile individuale și preferate de mediul 

privat din considerente de eficiență. Acest fapt nu se reflectă însă în ceea ce privește animalele 
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mari și pentru categoria păsări. Sectorul privat din județul Gorj a înregistrat valori foarte ridicate 

în sectorul privat începând cu anul 2006, menținându-se pe toată perioada pe primul loc la nivel 

regional.  

Porcinele a fost cele mai sacrificate animale, județele Vâlcea și Mehedinți înregistrând cele 

mai mici valori pe toată perioada analizată, în 2012 ajungând la aproape jumătate din celelalte 

județe. În ceea ce privește greutatea în viu a bovinelor, județul Vâlcea s-a remarcat înregistrând, 

alături de județul Gorj, peste 4.400 tone greutate în viu, în condițiile în care județul Dolj a 

înregistrat valori foarte scăzute, de sub jumătate.  

În ceea ce privește producția de lapte, la nivel național, regiunea Sud Vest Oltenia ocupa, 

în anul 2012, locul al șaselea, poziționându-se totuși înaintea regiunilor Vest și București – Ilfov, 

cu 4.809 mii hectolitri de lapte, de aproape două ori mai puțin decât regiunile Nord Est (10.810 

mii hl) și Nord Vest (8.990 mii hl). Deși regiunea Sud Muntenia a înregistrat și o greutate mai mare 

a animalelor destinate sacrificării, a înregistrat de asemenea și o cantitate mai mare de lapte 

produs. Regiunea Sud Vest Oltenia nu înregistrează valori ridicate, pentru nici una dintre 

categoriile de lapte de consum.  

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, județul Olt se remarca, în anul 2012, prin producția 

mare de lapte (1.155 mii hl și 1.131 mii hl). Având în vedere că la nivel de regiune au fost produși 

4.809 mii hl de lapte dintre care 4.785 pe exploatații agricole individuale, cea mai mare parte a 

laptelui de consum este, practic, produs de fermierii particulari și apoi comercializat fie în zonele 

urbane, fie vândut mai departe spre alți producători/procesatori. 

Producția laptelui de vacă și bivoliță a scăzut semnificativ, cu aproximativ 40%, în perioada 

analizată, în județele Dolj, Olt și Vâlcea și mai puțin în județul Gorj, în timp ce în Mehedinți au 

fost produse cantități echilibrate în fiecare an. Acest tip de lapte este cel mai răspândit, fiind 

preferat pentru consum. Faptul că producția a scăzut poate indica faptul că întreținerea 

animalelor de talie mare a devenit mult prea costisitoare, cu atât mai mult cu cât s-au înregistrat 

valori ridicate ale greutății vii destinate sacrificării, pentru această categorie. Și aici, cea mai 

mare parte este produsă în sectorul privat, excepție făcând județul Dolj, unde în anul 2012 au 

fost produși 2 mii hl lapte în sectorul public.  

Producția de lapte de oaie și capră a înregistrat fluctuații mult mai mari la nivel de județe. 

Pe parcursul perioadei analizate, la nivel de regiune, cantitatea de lapte produs a crescut de la 

694 mii hl la 885 mii hl, creștere datorată în special exploatațiilor agricole individuale din județul 

Olt, unde producția s-a dublat (de la 141 mii hl la 289 mii hl). Producția a crescut și în județele 

Dolj, Mehedinți și Gorj, însă a scăzut în județul Vâlcea, unde în 2005 fusese înregistrată o producție 

mică de lapte de oaie și capră în sectorul public, producție care a dispărut în anul următor.  
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Regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat și cele mai mici valori pentru producția de lână, 

situându-se la nivelul anului 2012 pe locul 7 la nivel național, înaintea regiunii București – Ilfov. 

Regiunea a înregistrat 1.571 tone de lână produse, față de regiunea Centru care a înregistrat 4.044 

tone. Cu excepția regiunii București – Ilfov, celelalte regiuni au înregistrat valori cuprinse între 

2.000t și 3.000t. Având în vedere că oile și caprele sunt crescute în special în zonele înalte, este 

normal ca în regiunile Sud Vest Oltenia și Sud Muntenia să fie înregistrați indicatori foarte mici.  

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, cu excepția județului Dolj, producția de lână a fost 

echilibrată între județe, cu valori relativ mai ridicate în județele Mehedinți și Vâlcea (273 tone și 

280 tone în anul 2012). În Dolj, deși specificul județului nu încurajează zootehnia, a fost 

înregistrată o producție ridicată de lână, care a cunoscut un apogeu la nivelul anului 2008 (947 

tone) și a scăzut apoi până în 2012, ajungând la 530 tone, dar reprezentând o valoare de aproape 

două ori mai ridicată decât în celelalte județe.  

În ceea ce privește producția de ouă, regiunea Sud Vest Oltenia s-a poziționat mai sus ca 

în cazul celorlalte categorii de produse animale, respectiv pe locul al 4-lea, cu o producție de 834 

de milioane de bucăți. Regiunile cu cea mai mare productivitate în acest sector au fost Sud 

Muntenia (1.485 milioane bucăți) și Sud Est (1.137 milioane bucăți).   

La nivelul regiunii, județele Dolj și Olt au înrgistrat cele mai multe milioane de bucăți în 

ceea ce privește producția de ouă (244 și 211), pe locul al treilea poziționându-se județul Vâlcea 

(160), urmat de Gorj (116) și Mehedinți (103). Creșterea păsărilor este activitatea zootehnică cel 

mai facil de implementat în zonele cu suprafețe cultivate întinse, cu atât mai mult cu cât acestea 

pot fi hrănite cu majoritatea tipurilor de semințe produse aici. Astfel, potențialul zonelor 

geografice pare a fi exploatat în mod corect, proporțional, din acest punct de vedere.  

 

Concluzii 

În ceea ce priveşte variația efectivelor de animale din România, se constată coerenţa 

politicilor de dezvoltare a acestui sector până în anul 2008, pentru efectivele de bovine, ovine şi 

porcine, iar pentru cele de caprine, până în anul 2012. Se înregistrează un declin al efectivelor de 

ovine, care însă a cunoscut un reviriment în anul 2011, ceea ce aduce perspective optimiste pentru 

aceste ramuri ale zootehniei. 

Cele mai coerente politici agricole au fost înregistrate în regiunea Sud-Muntenia, care, cu 

excepţia sectorului creşterii iepurilor, a prezentat un trend constant ascendent pe parcursul 

perioadei analizate. Analizând evoluţia anuală a numărului de bovine, porcine, ovine şi caprine în 

regiunea Sud-Vest Oltenia, se constată trendul constant descendent al evoluţiei acestora, 

tendinţă, în mare parte, similară cu cea înregistrată la nivel naţional. 
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În România, nevoia de modernizare a sistemelor de lucru și a măsurilor de asistenţă prin 

instrumente de politică agricolă implementate prin intermediul structurilor ministerului de resort 

în teritoriu, prin consilierea asupra propriilor produse, acordată de marile firme producătoare de 

input-uri agricole sau chiar prin consilierea oferită în regim privat de diverse firme, este foarte 

mare. 

Componenta durabilă a managementului creşterii animalelor, atât în România, cât şi la 

nivel european, implică un management superior al resurselor naturale necesare asigurării unei 

alimentaţii corespunzătoare, realizat printr-o serie de practici specifice, dintre care amintim: 

diversificarea culturilor, menţinerea pajiştilor permanente, conservarea zonelor de interes 

ecologic, dar şi a unor elemente de peisaj. 

La momentul de faţă, pentru a găsi un numitor comun pentru dezvoltarea creşterii 

animalelor şi constrângerile ecologice, sunt încurajate activităţile ce pun accent pe cercetare – 

dezvoltare şi inovare, printr-o mai strânsă legătură între activitatea direct productivă şi cea 

ştiinţifică. Contribuţia pe care creşterea animalelor o poate aduce dezvoltării rurale este în bună 

parte condiţionată, pe lângă un management adecvat condiţiilor locale şi cerinţelor pieţei, şi de 

îmbunătăţirea gestionării riscurilor, stimularea utilizării eficiente a resurselor şi promovarea 

incluziunii sociale. 

În ceea ce privește distribuirea numărului de animale de pe exploatațiile agricole, 

raportate la suta de hectare, cele mai mari valori se regăseau la nivelul zonelor montane, unde 

zootehnia este preferată cultivării plantelor din considerente ce țin de specificul geografic, atât 

ca relief cât și ca temperaturi. În regiunea Sud Vest Oltenia, județele Gorj și Vâlcea au înregistrat 

constant cele mai mari valori pentru efectivele de animale la suta de hectare, în timp ce județul 

Dolj a înregistrat valori foarte mici. Dintre principalele specii de animale, bovinele sunt cel mai 

puțin numeroase în proprietatea privată, în timp ce porcinele sunt, din contră, preferate de către 

gospodăriile private. Având în vedere situația economică incertă și costurile de întreținere, se 

poate constata că exploatațiile private nu sunt capabile să întrețină creșterea unor animale de 

talie mare și pretențioase, cum sunt bovinele. Producția agricolă mai slabă din ultimii ani, 

datorată în primul rând secetei, a determinat și o rată mai mare a sacrificării animalelor pentru 

care nu a fost posibilă asigurarea hranei, astfel că pentru aceste categorii numărul de capete la 

suta de hectare a scăzut atât la nivel de județe cât și național. Numărul ovinelor și caprinelor este 

singurul care a înregistrat creșteri, inclusiv în proprietățile private, aceste categorii implicând 

costuri de creștere mult mai mici. 

În ceea ce privește producția animală, regiunea Sud Vest Oltenia pare să aibă un potențial 

ineficient exploatat, având în vedere că se situează în permanență mult sub valorile aferente 

regiunii Sud Muntenia, căreia îi corespund aceleași caracteristici geogrfice și pedoclimatice. Deși 

regiunea Olteniei este cunoscută pentru activitatea intensivă de cultivare a plantelor, zootehnia 

ar putea prezenta avantaje în sensul că poate valorifica resturile vegetale neutilizate și, în plus, 
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poate produce îngrășăminte pentru terenurile cultivate. Cu toate acestea, în zonele de câmpie 

sunt preferate păsările.  

Județele Dolj și Olt îregistrează, cu preponderență, cele mai mari valori pentru fiecare 

dintre categoriile de produse animale, în timp ce Vâlcea și Gorj prezintă câteva aspecte de 

adaptare la condițiile de relief, de exemplu aici sunt exploatate cu precădere animalele de talie 

mare, în timp ce în zonele de câmpie sunt preferate păsările. Județul Mehedinți are un sector 

zootehnic foarte slab dezvoltat, înregistrând aproape pentru toate categoriile cele mai scăzute 

valori în perioadele analizate. 

 

5.4. Acvacultura și piscicultura în regiunea Sud Muntenia – inclusiv exploatații și amenajări 

piscicole, valorificarea producției piscicole, comerțul intern și internațional; 

a) Număr amenajări piscicole, pepiniere/crescătorii, unităţi de pescuit 

În perioada 2006-2012, la nivel naţional, cele mai multe nou înfiinţate amenajări piscicole 

s-au înregistrat în regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est şi Nord-Est, întrucât acestea sunt regiuni 

străbătute de un număr mare de cursuri de apă. 

Numărul pepinierelor/crescătoriilor piscicole nou înfiinţate în fiecare an, din regiunea Sud-

Vest Oltenia, în perioada 2006 – 2012 a fost redus, acesta variind de la 1 (2007) până la 29 (2009), 

după care numărul s-a redus la 4 (2010,2012) și 12 (2011). Se constată aşadar că în perioada 2006-

2012 au fost înfiinţate 50 de noi pepiniere/crescătorii piscicole la nivelul regiunii. 

Din cele 50 de amenajări piscicole înfiinţate în perioada 2006-2012 la nivelul regiunii Sud 

vest Oltenia, cele mai multe au fost create în anul 2009, distribuite astfel: 9 în județul Mehedinți, 

7 în județele Dolj și Olt, 4 în județul Gorj și 2 în județul Vâlcea (2009). În ceilalți ani numărul 

amanajărilor piscicole nou înfiinţate a fost redus, acesta fiind cuprins între 1-3, iar în anul 2006, 

în această regiune nu s-au întâlnit astfel de amenajări. 

b) Suprafaţa ocupată de amenajări piscicole 

La nivel naţional, în anul 2012, suprafaţa ocupată cu amenajări piscicole a crescut cu  

11.574,93 hectare, cele mai mari extinderi ale acestor suprafeţe fiind înregistrate în regiunile Sud 

Est şi Sud Muntenia, ca urmare a numărului mai mare de amenajări piscicole înfiinţate pe teritoriul 

acestora. La nivelul aceluiaşi an, cea mai redusă extindere a suprafeţelor ocupate cu amenajări 

pisciole s-a înregistrat în regiunea Sud Vest Oltenia, pe fondul înfiinţării unui număr redus de 

pepiniere şi crescătorii pisciole. 

Suprafaţa pepinierelor/crescătoriilor piscicole nou înfiinţate în fiecare an, din regiunea 

Sud-Vest Oltenia, în perioada 2006 – 2012, s-a situat între valori foarte oscilante, în sens 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

400 
 

descrescător. În anul 2006, neîntâlnindu-se noi amenajări piscicole, suprafața nu a mai fost 

extinsă. În anul 2007, suprafața s-a extins cu 388,57 ha, fapt determinat de amenajările nou 

înfiinţate din județul Dolj. 

Între anii 2009-2012, judeţele Mehedinţi şi Vâlcea au înregistrat cele mai mari valori ale 

suprafeţelor aferente pepinierelor nou înfiinţate (de peste 1.100 de ha, în fiecare dintre aceste 

judeţe, la nivelul anului 2011). 

  

Toate județele regiunii Sud-Vest Oltenia au prezentat o variație foarte inconstantă a 

extinderii suprafețelor ocupate cu amenajări piscicole, atât crescător, cât mai ales descrescător, 

suprafața extinsă la nivelul fiecărui an variind de la 16,63 ha (2012), la 25,53 ha (2010), la 986,82 

ha (2009) și 2.653,86 ha (2011). S-a putut aprecia că anul 2011 a fost cel mai bogat în astfel de 

amenajări. 

c) Unităţi de procesare/ambalare a producţiei piscicole 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, în anii 2010, 2013 și 2014 s-au depus un număr de 14 proiecte 

de finanțare din Fondul European pentru Pescuit și s-au finalizat tot atâtea, obiectivul fiind 

înființarea de firme piscicole și unități de procesare/ambalare, cu o valoare totală de 

91.384.458,36 lei. 

Dintre acestea, 5 proiecte s-au finalizat în 2014, 7 în 2013 și 2 în 2010. 

Din cele 5 proiecte finalizate în anul 2014, câte 2 au fost în județele Dolj (unul pe măsura 

2/2.1 și altul pe măsura 4/4.1) și Gorj (unul pe măsura 2/2.1 și altul pe măsura 2/2.3) și unul 

singur în Vâlcea (măsura 2/2.3), în valoare de 19.466.883,08 lei. 

 În anul 2013, din cele 7 proiecte finalizate, 3 au fost pentru ferme din Dolj, 2 pentru Olt 

și unul pentru Mehedinți, aplicate pe măsurile 2/2.1 și 2/2.3 şi având o valoare de 69.565.332,81 

lei. Din cele două proiecte ale anului 2010, unul a fost în județul Olt și altul în Gorj, în valoare de 

2.352.242,47 lei, acestea fiind aplicate pe măsura 2/2.1. 
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5.5. Apicultura și sericicultura în regiunea Sud Muntenia - inclusiv valorificarea producției 

a) Număr de apicultori pe moduri de organizare; 

Numărul total de apicultori din România, înscriși într-o formă asociativă,  din perioada 2008 

– 2011, a prezentat un trend crescător de la 3.713 (2008) la 25.216 (2011). 

La nivelul regiunilor de dezvoltare s-a constatat, de asemenea, o creștere continuă a 

numărului de apicultori ce s-au înscris într-o formă asociativă, iar cele mai mari ponderi s-a întâlnit 

în regiunile Vest (20,28%), Nord-Vest (14,53%), Sud-Vest Oltenia (13,83%) și Sud-Muntenia 

(13,68%), în anul 2011. Regiunea București-Ilfov, deși a prezentat cele mai reduse ponderi (0,89%) 

a înregistrat și ea creșteri însemnate, de la 30 (2008), la 224 (2011). 

În regiunea Vest, numărul apicultorilor care s-au asociat a crescut cu 44% în anul 2011 față 

de anul 2008, urmată fiind de regiunile Nord-Est (24,38%) și Sud-Muntenia (23,1%), dar și regiunile 

Sud-Est (14,67%) și București-Ilfov (13,39%). În regiunile Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest, creșterile 

au fost mai mici, de 12,21%, respectiv 9,96%. 

Figura nr.  222 -  Numărul de apicultori din România, înscriși într-o formă asociativă, la nivelul 
regiunilor de dezvoltare (2008 – 2011) 

 
Sursa: MADR, 2013 

Numărul total de apicultori din regiunea Sud-Vest Oltenia, înscriși într-o formă asociativă,  

a variat de la 426 în anul 2008, la 3.488 în anul 2011. 

Pentru toate județele regiunii s-au constatat creșteri anuale semnificative ale numărului 

de apicultori, cele mai mari înregistrându-se în județul Mehedinți. 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

n
u

m
ăr

 a
p

ic
u

lt
o

ri

2008

2009

2010

2011



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

402 
 

Cele mai mare ponderi ale numărului de apicultori ce s-au asociat, s-au înregistrat în 

județul Mehedinți (30,64%), urmat fiind de județele Dolj (17,91%) și Gorj (17,34%), în anul 2011. 

În județele Olt și Vâlcea, valorile au fost de 17,23% și 16,86% în aceeași perioadă. 

Figura nr.  223 -  Numărul de apicultori din regiunea Sud-Vest Oltenia, înscriși într-o formă asociativă,  
la nivelul judeţelor (2008 – 2011) 

 
Sursa: MADR, 2013 

Numărul total al formelor asociative ale apicultorilor din România a prezentat un trend 

anual ascendent și acesta a crescut de la 59 în 2008 la 110 în 2011. Pe primul loc în cadrul regiunilor 

ca număr de forme asociate s-a înscris regiunea Sud-Est. Aceasta a fost urmată de regiunile Sud-

Muntenia și Sud-Vest Oltenia, care în anul 2011 au prezentat același număr de asociații (17). 

Regiunea București-Ilfov a avut o singură formă asociativă pe parcursul întregii perioade analizate, 

iar regiunea Nord-Est a prezentat o creștere a acestor forme, de la 6 la 15.  

Numărul total al formelor asociative ale apicultorilor din regiunea Sud-Vest Oltenia a 

crescut de la 9 la 17, cele mai multe regăsindu-se în județul Mehedinți. În județul Olt numărul 

acestora a crescut de la 2 (2008-2010) la 4 (2011), iar în județul Vâlcea de la 1 la 3, în aceeași 

perioadă. În județele Dolj și Gorj, numărul a crescut de la 1 la 2, în perioade diferite.  
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Figura nr.  224 -  Numărul formelor asociative ale apicultorilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia, la 
nivelul judeţelor (2008 – 2011) 

 
Sursa: MADR, 2013 

 

b) Dinamica familiilor de albine şi a producţiei de miere în perioada 2005-2011 

Numărul total al familiilor de albine din România a crescut în mod constant până în anul 

2010, apoi s-au observat reduceri mici urmate iarăși de creșteri. Cel mai mare număr de familii 

de albine s-a înregistrat în anul 2010 (1.274.917 față de 888.180 în 2005). 

În anul 2012, cea mai mare pondere a numărului de familii de albine s-a regăsit în regiunea 

Sud-Vest Oltenia (17,41%). Aceasta a fost urmată de regiunile Centru (15,05%) și Sud-Muntenia 

(4,79%). Cea mai mică pondere s-a întâlnit în regiunea București-Ilfov (1,50%). Toate regiunile au 

prezentat creșteri ale numărului familiilor de albine, însă cele mai constante s-au observat în 

regiunile Centru și Vest, în timp ce în celelalte regiuni în anumiți ani sau perioade s-au mai constat 

și scăderi. 

Sectorul privat a fost cel care a asigurat acest număr al familiilor de albine, astfel că în 

2005 acesta deținea 99,86% din totalul familiilor de albine din România, iar în 2012 s-a ajuns la 

99,96%. Exploatațiile agricole individuale au asigurat 99,37%, respectiv 99,25% din totalul 

sectorului privat în aceeași perioadă. 

În perioada cuprinsă între 2009-2012, numărul familiilor de albine din regiunea Sud-Vest 

Oltenia a crescut destul de mult față de anul 2006, când s-a înregistrat un număr de 103.602 

familii, evidenţiindu-se o creștere de 47,44%.  

Față de numărul total al familiilor de albine din regiune la nivelul anului 2012, județul 

Vâlcea a prezentat cea mai mare pondere (35,68%) și a fost urmat de județele Gorj (19.09%) și 

Dolj (18,68%). Județul Olt a prezentat cea mai redusă pondere a numărului familiilor de albine 

(12,36%), în timp ce județul Mehedinți a prezentat cea mai mică și inconstantă creștere.   

0

1

2

3

4

5

6

7

Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea

2008

2009

2010

2011



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

404 
 

Figura nr.  225 -  Familii de albine pe forme de proprietate, la nivelul județelor din regiunea Sud Vest 
Oltenia, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: Prelucrarea datelor obținute din baza de date INS TEMPO 2013 

Concluzii 

Tendințele actuale de creștere ale sectorului apicol vizează creșterea producției de miere, 

în concordanță cu solicitările din ce în ce mai mari primte, atât pe piața internă, cât mai ales, pe 

cea externă. În acest context, regiunea Sud Vest Oltenia prezintă un real potenţial de dezvoltare, 

pe teritoriul acesteia existând numeroase zone bogate în plante melifere, precum salcâm, tei, 

floarea-soarelui, etc. Judeţele Vâlcea şi Gorj prezintă cele mai favorabile condiţii pentru 

practicarea apiculturii, aspect relevat şi de numărul mare de familii de albine înregistrate pe 

teritoriul acestora. 
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5.6. Sectorul semincer în regiunea Sud-Vest Oltenia 

a) Număr de producători de semințe selecționate 

Numărul total al producătorilor de semințe selecționate din România a fost în continuă 

creștere între anii 2005-2008, apoi între anii 2009-2010 s-a redus puțin, iar în anul 2011, numărul 

acestora a crescut iar, fără însă a depăși maximul din anul 2009, adică 4.633. 

Regiunea Sud-Muntenia s-a situat pe primul loc în ierarhia regiunilor, în privința numărului 

de producători de semințe selecționate, cu o pondere de 33,32%, în timp ce regiunea București-

Ilfov s-a plasat pe ultimul loc, cu 1,86% în anul 2011. Dacă la nivelul regiunii Sud-Muntenia, trendul 

a fost crescător pentru numărul de producători, în regiunea București-Ilfov, acesta a fost 

descrescător. Și în regiunea Sud-Est, situată pe locul al-2-lea, numărul acestora a crescut anual, 

ajungând de la 982 în 2005 la 1065 în 2011 (23,93%). Pe locurile următoare s-a situat regiunile 

Nord-Est (12,13%), Centru (6,56%) și Vest (9,68%) - 2011. Pentru regiunile Nord-Vest și Centru, 

numărul producătorilor de semințe selecționate a scăzut, iar pentru regiunea Nord-Est, a crescut. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a plasat pe locul al-6-lea, cu valori ce s-au încadrat între 352 

(2005) și 303 (2011), trendul fiind unul descrescător. 

Figura nr.  226 -  Numărul de producători de semințe selecționate, la nivelul regiunilor de dezvoltare  
(2005 – 2011) 

 
Sursa: Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor, 2012 

b) Tipurile de semințe selecționate produse 

La nivel naţional, cele mai produse seminţe selecţionate sunt cele de cereale, oleaginoase 

şi textile, plante furajere şi legume. Alte seminţe selecţionate produse în cantităţi mai reduse, 
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sunt cele de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, cartof pentru sămânţă şi material săditor fructifer, 

plante ornamentale şi plante medicinale şi aromatice. 

Aceste tipuri de seminţe se produc şi la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, unde singurele 

tipuri de seminţe selecţionate care nu se produc sunt tutunul şi ciupercile comestibile. 

c) Cantitatea de semințe produse 

Cantităţile de seminţe selecţionate, recoltate în regiunea Sud-Vest Oltenia, pe grupe de 

cultură, în perioada 2005 – 2012, au prezentat o variabilitate anuală foarte mare. Astfel, în anul 

2008 s-a recoltat cea mai mare cantitate de cereale, iar în anul 2009, cea mai redusă cantitate. 

La această grupă de cultură, județul Dolj a prezentat cea mai mare pondere, fiind urmat de 

județele Olt și Mehedinți. În județul Vâlcea, în anul 2005 nu s-au recoltat astfel de semințe, iar în 

perioada următoarele, cantitățile recoltate au fost foarte mici. 

Referitor la cantitățile de semințe de oleaginoase și textile, s-a constatat o creștere 

continuă a acestora, excepție făcând anul 2009. În anul 2012, creșterea față de anul 2005 a fost 

de 21,22%. Județul Dolj a contribuit cu cantități însemnate la producția regiunii de oleaginoase și 

textile, astfel încât cantitățile recoltate au crescut de la 27 t (2005) la 710 t (2012). Județul Olt 

a prezentat o situație anuală inconstantă, cantitățile oscilând de la 35 t (2007), la 790 t (2009). 

Din județele Gorj și Vâlcea nu s-au recoltat semințe selecționate de oleaginoase și textile, iar în 

județul Mehedinți, cantitățile au variat de la 0 t (2005), la 1.363,5 t (2008), apoi au scăzut 

semnificativ.  

În ceea ce privește cantitatea de semințe selecționate de plante furajere, aceasta a scăzut 

semnificativ în anul 2006 față de anul 2005, apoi a crescut în mod constant între anii 2007-2009 și 

iarăși s-a redus. Cantitățile au variat de la 53 t (2011), la 361,5 t (2009). Din județele Olt (247 t - 

2009) și Dolj (181 t -2008) s-au recoltat cele mai mari cantități de semințe selecționate de plante 

furajere. În ambele județe, în ceilalți ani, cantitățile s-au redus. La fel de reduse au fost și 

cantitățile recoltate din județul Mehedinți, în timp ce în județul Gorj, doar în anul 2006, s-au 

recoltat 1,5t. 

În regiunea Sud-Vest Oltenia nu s-a recoltat semințe selecționate de sfeclă de zahăr. 

Semințe selecționate de legume s-a recoltat doar în județul Dolj. Cantitățile au variat de 

la 0,88 t (2012), la 8,56 t (2007), acestea fiind și cantitățile regiunii. 

De asemenea, în regiunea Sud-Vest Oltenia nu s-a recoltat semințe selecționate de cartof 

de sămânță. 

În ceea ce priveşte cantitățile de material săditor fructifer, acestea au fost foarte mici și 

s-au recoltat numai între anii 2006-2009 din județul Vâlcea, între 2008-2009 și din județul Dolj, 

precum și din județul Gorj între 2007-2009. Cantitățile au variat de la 1,12 t (2006), la 3,87 t 

(2008). 
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 În regiunea Sud-Vest Oltenia în perioada 2005-2012, nu s-au recoltat semințe selecționate 

de plante ornamentale, plante medicinale și aromatice, tutun și ciuperci comestibile. 

Cantităţi de seminţe selecţionate recoltate în România, pe grupa de cultură, la 
nivelul regiunilor de dezvoltare (2005 – 2012) 

Cantitatea totală de semințe selecționate de cereale din România s-a situat între valori 

cuprinse între 167.816,55 t (2009) și 878.850,3 t (2008). Cantitatea de semințe a prezentat un 

trend crescător din 2005 până în 2008 și din 2010 până în 2012. Cele mai reduse cantități s-au 

obținut în 2009. Față de aceste cantități totale de semințe de cereale, regiunea Sud-Muntenia a 

prezentat cea mai mare pondere (39,13%), urmată de regiunea Sud-Est (24,32%), iar regiunea 

București-Ilfov, cea mai mică (2,07%) - 2008. Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al-5-

lea în privința cantității de semințe selecționate de cereale. Toate regiunile de dezvoltare au 

prezentat același trend național de creștere menționat anterior. 

Referitor la cantitatea totală de semințe selecționate de oleaginoase și textile, s-a putut 

aprecia că aceasta a prezentat o situație anuală fluctuantă. Cea mai ridicată cantitate s-a obținut 

în anul 2007 (32.710,9 t), iar cea mai redusă în anul 2012 (18.960,77 t). Față de aceste cantități, 

regiunea Sud-Muntenia a prezentat cele mai mari ponderi, urmată de regiunea Sud-Est, unde 

trendul a fost ascendent în perioada 2005-2007, iar apoi deși cantitățile s-au redus puțin și au fost 

mai variabile, tot s-au menținut la un nivel mai ridicat, comparativ cu celelalte regiuni. Regiunea 

Centru a avut cele mai mici ponderi, însă și aceasta a înregistrat creșteri semnificative, mai ales 

în anul 2012. Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a plasat pe locul al-7-lea, cantitățile variind de la 255 t 

(2005), la 2.476 t (2008). 

Cantitățile de semințe de plante furajere selecționate au crescut constant din 2005 până 

în 2008, apoi s-au redus ușor. Și pentru această categorie, regiunea Sud-Muntenia a prezentat cea 

mai mare pondere, urmată de regiunile Vest și Sud-Est. În aceste regiuni, creșterile din 2012, 

comparativ cu 2005 au fost de 19,0%, 34,53%, respectiv 28,68%. Cele mai reduse ponderi a 

prezentat regiunea Centru, în timp ce regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al-6-lea, 

cantitățile anuale fiind foarte inconstante. 

În România, cantitățile totale de semințe selecționate de sfeclă de zahăr/furajeră au fost 

foarte reduse, iar din anul 2009 nu s-au mai recoltat deloc. În anul 2005, s-au recoltat 4.05 t din 

regiunea Centru, în anul 2006, 4,2 t din regiunea Sud-Est, iar în anul 2007, 3 t, respectiv 1 t în 

2008 din regiunea Nord-Est. 

Cantitatea totală de semințe selecționate de legume din România a înregistrat o situație 

anuală foarte fluctuantă. Acestea s-au încadrat între 164,98 t (2012) și 2.347,11 t (2007). Față de 

cantitatea totală maximă, regiunea Nord-Vest a prezentat cea mai mare cantitate (2.221,81 t), 

adică 93,58%. În ceilalți ani, cantitățile s-au redus drastic, ajungând la un minim de 7,07 t (2010). 

În celelalte regiuni, cantitățile au fost relativ mici, pe ultimul loc situându-se regiunea Centru. 
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Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a plasat pe locul al-7-lea, în ierarhia regiunilor, cantitățile din această 

regiune fiind de 8,56 t (2007) și 0,88 t (2012). 

Referitor la cantitatea totală de semințe selecționate de cartof pentru sămânță, aceasta a 

prezentat un trend crescător din 2005 până în 2007, când s-a obținut cea mai mare cantitate, de 

58.694,95 t, apoi s-a redus treptat, până la un minim de 7.315 t (2012). Regiunea Centru a 

contribuit cu cele mai mari cantități la totalul României, urmată de regiunile Nord-Est, Vest și 

Nord-Vest. În celelalte regiuni nu s-au recoltat semințe din această categorie. 

În privința cantității totale de material săditor fructifer, deși este foarte mică, s-a 

constatat că aceasta, după o ușoară creștere, s-a redus complet în anul 2012. Dintre regiunile din 

care s-a recoltat material săditor fructifer, cantități mai mari s-au înregistrat  în Sud-Est, Centru 

și Nord-Est, dar și acestea s-au redus semnificativ. Regiunea Sud-Vest Oltenia nu a produs material 

din această categorie în anul 2005, iar în perioada 2006-2009, când a produs cantități foarte mici, 

s-a situat pe locul al-5-lea. Regiunea București-Ilfov s-a situat pe ultimul loc, cantitățile din 

această regiune variind de la 0 t (2007, 2010-2012), la 0,40 t (2009). 

Cantitatea totală de semințe de plante ornamentale a fost foarte mică, iar în 2009-2010 și 

2012 nu s-au recoltat astfel de semințe. Regiunea Centru a fost cea care a produs cantitățile din 

anul 2005 și 2006, iar în 2007 alături de această regiune s-au mai produs cantități mici și în 

regiunea Sud-Est, iar în anul 2011, cantitatea de 0,07 t a fost asigurată de regiunea Vest. 

Cantitatea de semințe selecționate de plante medicinale și aromatice a României a crescut 

semnificativ în 2006 comparativ cu 2005, apoi din 2007 trendul a fost descendent, cantitățile 

reducându-se drastic. La cantitățile totale foarte reduse, au contribuit numai regiunile Sud-Est și 

Sud-Muntenia, precum și București-Ilfov între 2011-2012. 

Semințe selecționate de tutun s-au produs numai în regiunile Vest (0,4 t) și Sud-Muntenia 

(0,1 t), iar ciuperci comestibile numai în regiunea Nord-Est, iar din 2008, nici în această regiune. 

Agenţi economici înregistraţi, producători de seminţe selecţionate, din 
Regiunea Sud-Vest Oltenia, pe grupa de cultură, la nivelul judeţelor (2005 – 2012) 

Numărul total al agenților economici înregistrați ca producători de semințe selecționate 

din regiunea Sud-Vest Oltenia, pentru grupa de culturi cerealiere a scăzut în mod constant, de la 

334 în 2005, la 287 în 2011. Cei mai mulți s-au regăsit în județul Dolj, urmat de județele Olt, 

Mehedinți, Vâlcea și Gorj.  

În privința numărului de agenți economici înregistrați, producători de semințe selecționate 

de oleaginoase și textile, acesta a crescut până în 2008, apoi s-a redus ușor, fără să depășească 

minimul din 2005, de 79 de agenți. În județele Dolj și Olt s-au întâlnit cei mai mulți agenți, în timp 

ce în județul Gorj nu sunt asemenea agenți. În județul Mehedinți, numărul acestora a crescut 

continuu, de la 5 în 2005 la 26 în 2012. 
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Numărul de agenți economici înregistrați, producători de semințe selecționate de plante 

furajere este relativ redus, valorile încadrându-se între 75 (2005) și 131 (2008), şi  117 (2010-

2011). În județul Olt, numărul acestora s-a dublat, iar în județul Dolj s-a redus de la 42 în 2008, 

la 31 în 2012. În județul Vâlcea, numărul agenților s-a menținut aproape constant, în timp ce în 

județul Mehedinți s-a observat cea mai spectaculoasă creștere a acestora, de la 5 (2005), la 27 

(2012). În județul Gorj, creșterea a fost de la 1 la 3. 

Referitor la numărul agenților economici înregistrați, producători de semințe selecționate 

de sfeclă de zahăr/furajeră, s-a constatat că pentru această categorie numărul s-a menținut 

relativ constant, minimul fiind de 13 agenți (2005) și maximul de 18 (2009). Cei mai mulți s-au 

regăsit în județul Dolj, urmat de județele Olt, Mehedinți și Vâlcea, iar în județul Gorj, nu au fost 

înregistraţi astfel de agenți economici. 

În privința numărului de agenți economici înregistrați, producători de semințe selecționate 

de legume s-a constatat că numărul lor a scăzut continuu, iar cei mai mulți s-au regăsit în județele 

Dolj și Olt. În județul Mehedinți, numărul lor a crescut de la 8 în 2005, la 13 în 2008, apoi s-a redus 

la 9 în 2011. În județul Gorj, numărul a rămas același (1), iar în județul Vâlcea a scăzut. 

Numărul agenților economici înregistrați care produc semințe selecționate de cartof de 

sămânță s-a redus de la 19 (2005), la 12 (2011). Județul Dolj prezenta cea mai mare pondere, de 

36,84% (2005), însă s-a redus la 28,57% (2012). În județul Mehedinți, numărul lor a crescut ușor, 

în timp ce în județul Olt s-a menținut constant. În județul Gorj s-au observat variații anuale mici, 

iar în județul Vâlcea, numărul lor s-a redus complet, începând cu anul 2011. 

Numărul de agenți economici înregistrați ce produc material săditor fructifer a crescut cu 

8,8% în 2012 față de 2005, iar cei mai mulți s-au regăsit în județele Olt și Dolj, dar trendul a fost 

descrescător. În județele Gorj și Mehedinți, numărul lor a crescut, în timp ce în județul Vâlcea, a 

scăzut, apoi în anul 2012 a ajuns la același număr ca în 2005 (5). 

Numărul agenților economici înregistrați, producători de semințe selecționate de plante 

ornamentale a variat atât crescător, cât și descrescător, iar dintre aceștia, cei mai mulți s-au 

observat în județul Dolj. În județul Olt numărul s-a redus de la 9 (2005), la 4 (2011-2012), iar în 

județele Gorj, Mehedinți și Vâlcea, numărul acestora a variat de la un an la altul. 

Numărul agenților economici înregistrați, producători de semințe selecționate de plante 

medicinale și aromatice a fost foarte mic, acesta variind de la 6 (2005, 2012), la 10 (2008). În 

județul Dolj s-au înregistrat 3 agenți, mai toată perioada analizată, iar în județul Olt, numărul a 

crescut de la 2 (2005, 2012), la 4 (2006-2010). În județul Mehedinți, în anul 2005 su s-au întâlnit 

agenți economici pentru această categorie, apoi în perioada următoare doar unul, iar în județul 

Vâlcea, singurul agent din perioada 2005-2008, s-a desființat. 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, nu s-au regăsit agenți economici înregistrați, producători de 

semințe selecționate de tutun și ciuperci comestibile. 
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Agenţi economici înregistraţi, producători de seminţe selecţionate, din regiunea 
Sud-Vest Oltenia, la nivelul judeţelor (2005 – 2012) 

Numărul total al agenților economici înregistrați, producători de semințe selecționate au 

prezentat o evoluție anuală ascendentă. Astfel, cel mai mic număr de agenți s-a întâlnit în anul 

2005 (649), iar cel mai mare în anul 2008 (764). Față de acest număr total al regiunii Sud-Vest 

Oltenia, ponderea cea mai mare s-a regăsit în județul Dolj, 44,83% în 2005 și în urma evoluției 

descendente și relativ constante a acestora, ponderea s-a redus la 35,1% (2012). A fost urmat de 

județul Olt, la nivelul căruia ponderile au fost de 30,04% și în urma evoluției crescătoare a ajuns 

la 37,12% în aceeași perioadă. În județul Mehedinți, numărul de agenți economici înregistrați a 

crescut de la 78 în anul 2005, la 147 în 2008, apoi s-a redus puțin. În județul Vâlcea, numărul 

agenților a scăzut, de asemenea, în timp ce în județul Gorj, după scăderi ușoare, numărul lor a 

ajuns cu puțin peste minimul din 2005. 

Figura nr.  227 Agenţi economici înregistraţi, producători de seminţe selecţionate, la nivelul județelor 
din regiunea Sud Vest Oltenia, în perioada 2005 - 2012 

 
Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor, 2013 

Agenţi economici înregistraţi, producători de seminţe selecţionate, din 
România, pe grupa de cultură, la nivelul regiunilor de dezvoltare (2005 – 2012) 

Agenții economici înregistrați ca producători de semințe selecționate din România, pentru 

grupa cereale a prezentat un trend crescător până în anul 2008, apoi numărul acestora s-a redus, 

dar nu a coborât sub minimul anului 2006, respectiv 3.855 agenți. Cel mai mare număr, adică 

4.267 agenți s-a înregistrat  în anul 2008, apoi acesta a scăzut până la 4.039 agenți în 2011. Față 

de acest număr total al agenților economici, producători de semințe selecționate de cereale, 

regiunea Sud-Muntenia s-a situat pe primul loc în ierarhia regiunilor, cu o pondere minimă de 

26,71% în anul 2005, iar după evoluția crescătoare a acestora, ponderea a ajuns la 33,77% în anul 
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2012. Pe locul al-2-lea s-a plasat regiunea Nord-Est, care de asemenea, a prezentat o evoluție 

crescătoare. Pe ultimul loc, s-a situat regiunea București-Ilfov, unde numărul agenților s-a redus 

de la 95 în anul 2005, la 66 în anii 2009-2010. Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a plasat pe locul al-5-

lea, evoluția în această regiune fiind descrescătoare, ponderile variind de la 8,58% în anul 2005, 

la 7,1% în anul 2011. În regiunile Nord-Vest și Centru, evoluția a fost inconstantă, dar 

descrescătoare, în timp ce în regiunile Nord-Est și Vest, evoluția a fost crescătoare sau a rămas la 

un nivel constant. 

Referitor la numărul agenților economici înregistrați, producători de semințe selecționate 

de oleaginoase și textile din România, s-a constatat că numărul acestora a crescut cu 35,61% în 

anul 2012 comparativ cu anul 2005. Numărul acestora a fost de 1.239 în anul 2005 și 3.479 în anul 

2012. Ponderea cea mai mare s-a înregistrat în regiunea Sud-Muntenia, adică 36,16% (2005) și 

39,72% (2012). Pe locul secund s-a situat regiunea Sud-Est, iar pe ultimul loc s-a plasat regiunea 

Centru sau în anumiți ani, regiunea București-Ilfov, datorită reducerii numărului de agenți. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al-7-lea, evoluția fiind usor ascendentă. În celelalte 

regiuni s-au înregistrat creșteri semnificative ale numărului de agenți economici se pot menționa 

regiunile Sud-Est, cu 40,45%, Nord-Est, cu 27,4% și Vest, cu 14,75% în 2012 față de 2005. 

Concluzii: 

Deşi deţine un potenţial agricol semnificativ, datele analizate pe parcursul acestui 

subcapitol evidenţiază faptul că sectorul semincer al regiunii Sud Vest Oltenia prezintă un grad de 

dezvoltare relativ redus, pe fondul manifestării unui interes scăzut al agenților economici pentru 

diversificarea speciilor cultivate. Regiunea înregistrează un număr scăzut al producătorilor de 

seminţe selecţionate, inferior celui înregistrat la nivel naţional, în celelalte regiuni de dezvoltare. 

În acest context, se observă că şi cantitatea de seminţe selecţionate a fost redusă, la nivelul 

regiunii principalele tipuri de seminţe selecţionate cultivate fiind cele de cereale. 
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5.7. Silvicultura în regiunea Sud-Vest Oltenia - inclusiv valorificarea producţiei 

Silvicultura este știința de a planta, administra, utiliza, conserva și regenera pădurile și 

resursele asociate acestora, în vederea atingerii unor obiective stabilite în prealabil. Scopul 

principal al silviculturii este de a crea și implementa sisteme viabile de gestionare a pădurilor, 

astfel încât acestea să poată fi exploatate în folosul comunității fără însă a afecta în mod negativ 

mediul înconjurător. 

Silvicultura presupune un proces permanent de menținere și restabilire a unui echilibru 

adecvat și pe termen lung al ecosistemelor forestiere. Silvicultura modernă, în general, se 

confruntă cu mai multe provocări, generate în special de nevoia comunităților de a exploata 

resursele forestiere. Ecosistemele forestiere sunt considerate cea mai importantă componentă a 

biosferei, distrugerea acestora putând rezulta în  dispariția anumitor specii de plante și animale, 

intensificarea poluării aerului și modificarea peisajului. Pe lângă aceasta, tăierea perdelelor 

forestiere poate expune alte arii de activitate la diferite riscuri. În cazul regiunii Sud Vest Oltenia, 

perdelele forestiere au rolul de a proteja teritoriul de extinderea nisipurilor, proces care constă 

în deplasarea nisipurilor de către vânt și care poate rezulta în extinderea zonelor deșertificate. 

Nu în ultimul rând, perdelele forestiere protejează pământul, inclusiv exploatațiile agricole, 

împotriva căldurii solare excesive, dar și a viscolelor și fenomenelor de troienire din sezonul rece.   

a) Suprafaţa fondului forestier, la nivel naţional, pe regiuni de dezvoltare şi pe 
judeţe. Evoluţia fondului forestier în perioada 2005-2011/2012, pe regiuni de 
dezvoltare şi pe judeţe. -Reprezentare pe hartă GIS 

În prezent, în România există o preocupare tot mai mare pentru gestionarea ecosistemelor 

forestiere și pentru ameliorarea genetică a speciilor de arbori și varietăți. Silvicultura presupune, 

de asemenea, dezvoltarea de metode mai bune pentru plantarea, protejarea, tăierea și 

prelucrarea lemnului. România s-a confruntat și se confruntă cu problema tăierilor ilegale de 

păduri. Pentru a fi preîntâmpinate aceste probleme, fondul forestier este supravegheat și protejat 

de către ocoalele silvice, însă acțiunile demarate în acest sens se confruntă cu aceeași problemă 

întâlnită și în administrarea terenurilor agricole: există o fragmentare excesivă a proprietăților la 

nivel național, ceea ce ridică probleme atunci când proprietarii nu dispun de fondurile necesare 

sau nu sunt de acord cu inițiativele autorităților locale sau ale altor instituții abilitate în acest 

sens. Împădurirea zonelor afectate a devenit astfel o problemă de actualitate. Deși din punct de 

vedere statistic fondul forestier din fiecare dintre regiunile de dezvoltare ale României a 

înregistrat o evoluție pozitivă, împăduririle s-au realizat într-un ritm lent și pe suprafețe foarte 

reduse ca dimensiune.  
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Figura nr.  228 -  Suprafața fondului forestier, pe regiuni de dezvoltare (2005 – 2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

În anul 2005, în România, exista un total de 6.390,6 mii hectare de pădure, ajungând, în 

2012, la 6.529,1 mii de hectare. Regiunea în care s-au împădurit cele mai întinse suprafețe de 

teren a fost regiunea Centru, cu peste 69 de mii de hectare, urmată de regiunile Vest și Nord Vest. 

Toate aceste trei regiuni au o pondere semnificativă din teritoriu care aparține fondului forestier, 

în special datorită regiunilor de munte. În regiunile cu o suprafață forestieră redusă, respectiv Sud 

Vest Oltenia, Sud Est și București – Ilfov, nu s-au efectuat împăduriri semnificative, singura regiune 

dintre cele trei care a înregistrat în această perioadă o evoluție pozitivă fiind Sud Vest Oltenia, 

unde fondul forestier a crescut cu 6,8 mii hectare. Cele trei regiuni au un teritoriu constituit în 

principal din zone de câmpie, unde, din punct de vedere al utilizării terenurilor, este în general 

preferată practicarea agriculturii, cu excepția regiunii București – Ilfov, care este cea mai 

urbanizată regiune și pe teritoriul căreia extinderea diverselor sectoare de activitate economică 

impune expansiunea teritorială a localităților și, prin urmare, schimbarea destinației terenurilor 

împădurite și agricole.      

Situația fondului forestier de la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia este prezentată în figura 

următoare. 
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Figura nr.  229 -  Suprafața fondului forestier în regiunea Sud Vest Oltenia, pe județe (2005 – 
2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

Figura nr.  230 - Suprafața medie a fondului forestier la nivel de județe, în regiunea Sud 

Vest Oltenia, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, 2014 
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Peste jumătate din suprafețele fondului forestier din regiune aparțin de cele două județe 

din nordul regiunii, respectiv Gorj și Vâlcea, pe teritoriul cărora trece lanțul muntos carpatic. 

Județele Dolj și Olt au cele mai restrânse suprafețe de fond forestier. În aceste două județe, 

situate în zona de câmpie, predomină terenurile agricole dedicate cultivării plantelor, activitate 

pentru care există, de asemenea, un potențial ridicat. În nici unul dintre cele două județe nu au 

fost realizate împăduriri semnificative, însă evoluția fondului forestier a fost totuși una pozitivă, 

numărul hectarelor împădurile depășind pe cel al terenurilor pe care s-au executat defrișări.  

În județul Dolj, județ din zona de câmpie, nu există suprafețe mari de păduri naturale 

sălbatice. Suprafețele împădurite artificial au rolul de a reduce din viteza vântului, astfel încât 

să se diminueze procesul de spulberare și împrăștiere a nisipurilor care amenință în special zonele 

agricole și activitatea desfășurată. În acest sens, Ocoalele Silvice de la Dăbuleni și Sadova 

administrează în total 1.200 de hectare de perdele forestiere, cu toate că distribuirea dispersată 

a acestor perdele forestiere îngreunează mult procesul de administrare.  

Figura nr.  231 -  Suprafaţa medie a fondului forestier din România, la nivel de regiuni, în perioada 
2005-2012 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, INS TEMPO Online, 2013 

 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

416 
 

b) Structura fondului forestier pe tipuri de proprietate 

Administrarea și exploatarea terenurilor este o activitate care solicită un volum mare de 

resurse, atât umane cât și materiale și presupune un proces continuu de monitorizare, verificare 

și luare de decizii, respectiv noi investiții dacă acest lucru devine necesar ca urmare a unor 

evenimente neprevăzute. De aceea, atât exploatarea forestieră cât și cea agricolă se realizează 

în mod mai eficient pe suprafețe mari, întinse, decât pe suprafețe reduse, care ar solicita 

mobilizări suplimentare ale respectivelor resurse utilizate.  

Situația fragmentării terenurilor forestiere este similară cu cea a terenurilor agricole, în 

sensul că există un grad foarte mare de fragmentare, ceea ce face dificilă administrarea fondului 

forestier ca și tot unitar. În primul rând, cea mai comună problemă întâmpinată este cea a tăierilor 

ilegale de pe exploatațiile private mici, ai căror proprietari nu își permit să contracteze servicii 

de pază. Tăierile ilegale pot avea consecințe grave asupra mediului, habitatelor naturale dar și a 

comunităților sau exploatațiilor agricole care au fost inițial protejate de perdele forestiere. O altă 

problemă cu un grad de incidență ridicat este reprezentată de situațiile în care vegetația 

forestieră se îmbolnăvește sau este atacată de dăunători, iar proprietarul nu își permite tratarea 

și remedierea corespunzătoare a acesteia, rezultând în extinderea zonei afectate și către 

sectoarele forestiere inițial sănătoase și posibil compromiterea definitivă a acestora.  

Pe de altă parte, la nivel de țară, fondul forestier se află în cea mai mare parte în 

proprietate publică, terenurile proprietate privată reprezentând, pe tot parcursul perioadei 

analizate, mai puțin de jumătate din totalul terenurilor împădurite, ceea ce indică faptul că 

administrarea fondului forestier poate fi coordonată în mod unitar pentru cea mai mare parte a 

acestuia. Concret, cele mai întinse suprafețe împădurite se află în zonele de munte sau de deal, 

în timp ce în zonele de câmpie predomină exploatațiile agricole de subzistență și semisubzistență, 

pentru extinderea cărora, de-a lungul timpului, suprafețele forestiere au fost defrișate iar 

destinația terenurilor respective schimbată.  
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Figura nr.  232 -  Suprafața fondului forestier pe tipuri de proprietate, pe regiuni de 
dezvoltare (2005 – 2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Regiunile Nord Vest și Centru, care au și cele mai întinse suprafețe împădurite, dețin cel 

mai mare procent de fond forestier aflat în proprietate privată, respectiv 51% și 56%. Motivul 

pentru care proprietățile private din aceste regiuni dețin suprafețe mai mari împădurite constă și 

în faptul că, în zonele montane, nu există potențial și condiții pentru practicarea genului de 

agricultură cerealieră pe suprafețe întinse, practicată în regiunile cu zone extinse de câmpie, și 

din acest motiv tăierea copacilor nu este necesară.  

Dintre regiunile cu suprafețe de vegetație forestieră mai reduse aflate în proprietate 

privată, regiunea Sud Vest Oltenia deține o pondere relativ ridicată, respectiv 36,9%, comparativ 

cu 8,9% înregistrată în regiunea București – Ilfov sau 23,8% în Sud Est, regiune cu care, prin prisma 

structurii activităților agricole, se aseamănă cel mai mult.  

Situația suprafeței fondului forestier pe forme de proprietate în regiunea Sud Vest Oltenia 

este prezentată în figura de mai jos. 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

N
o

rd
 V

es
t

C
e

n
tr

u

N
o

rd
 E

st

Su
d

 E
st

Su
d

 M
u

n
te

n
ia

B
u

cu
re

şt
i -

 Il
fo

v

Su
d

 V
es

t 
O

lt
en

ia

V
e

st

N
o

rd
 V

es
t

C
e

n
tr

u

N
o

rd
 E

st

Su
d

 E
st

Su
d

 M
u

n
te

n
ia

B
u

cu
re

şt
i -

 Il
fo

v

Su
d

 V
es

t 
O

lt
en

ia

V
e

st

Total Proprietate privată

H
e

ct
ar

e

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

418 
 

Figura nr.  233 -  Suprafața fondului forestier pe tipuri de proprietate în regiunea Sud Vest 
Oltenia, pe județe (2005 – 2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, forma de proprietate a terenurilor fondului forestier 

este principala problemă în ceea ce privește asigurarea pazei pădurilor împotriva tăierilor ilegale. 

În județul Dolj inițiativele de protejare a terenurilor împădurile au venit din partea proprietarilor 

privați, astfel că, în anul 2012, Direcția Silvică Dolj a asigurat prin contracte de prestări servicii 

silvice paza a 8.258 hectare de terenuri împădurite aflate în proprietate privată. Fenomenul de 

tăieri ilegale însă nu a putut fi eliminat în totalitate, în principal din cauza existenței unui număr 

foarte mare de suprafețe de păduri constituite în proprietăți de dimensiuni foarte mici, între 0,1 

– 0,2 hectare, pentru care nu s-a putut asigura un sistem de supraveghere atât de complex și care 

ar fi solicitat eforturi și resurse umane considerabile. În plus, nu toți proprietarii privați au fost 

de acord cu semnarea unor astfel de contracte cu Direcția Silvică, fragmentând astfel și mai mult 

suprafețele care ar fi avut nevoie de protecție.  

Pentru rezolvarea acestor aspecte, s-a luat în considerare înființarea unei forme asociative 

între administrația locală și proprietarii de păduri, însă deocamdată nu s-a ajuns la un consens, 

protecția fondului forestier al județului Dolj rămânând în continuare o problemă delicată.  

La nivelul județului Gorj, deși există o suprafață foarte mare de păduri, acesta 

poziționându-se în anul 2012 pe locul doi la nivel de regiune, după județul Vâlcea, proprietatea 

privată nu reprezenta decât o pondere de 25,7%. Condițiile pedoclimatice favorabile din acest 

județ au permis dezvoltarea unor specii complexe și variate de vegetație forestieră, fapt care a 

impus și luarea unor măsuri specifice astfel încât să  fie asigurată o administrare responsabilă și 

durabilă a fondului forestier. Astfel, la nivel de județ există un număr de 11 ocoale silvice care își 
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desfășoară activitatea și în zonele de câmpie, cât și în cele de deal și munte. Obiectivul principal 

al acestor ocoale silvice este realizarea unor venituri cât mai mari prin activități desfășurate în 

mod eficient și cu un fond de cheltuieli cât mai redus, astfel că s-a evitat în mare măsură 

fragmentarea fondului forestier, situație întâlnită în celelalte județe din regiune.  

Județul Mehedinți se află într-o situație similară județului Gorj, având o pondere foarte 

scăzută, de 22,5% la nivelul anului 2012, a proprietăților private în cadrul fondului forestier, ceea 

ce a permis administrarea responsabilă a acestuia și menținerea unor suprafețe forestiere întinse.  

Județul Olt deține, per total, cea mai redusă suprafață forestieră din regiune, înregistrată 

în anul 2012 ca având 59.988 hectare. Dintre acestea, aproape jumătate, reprezentând un procent 

de 42%, se află în proprietate privată. Având în vedere gradul foarte redus de împădurire al 

județului, Direcția Silvică Olt și-a asumat ca responsabilitate principală regenerarea suprafețelor 

din fondul forestier de stat, însă fără implicații în cadrul proprietăților private. Analizând datele 

statistice colectate din perioada analizată 2005 – 2012, ponderea terenurilor forestiere aflate în 

proprietate a crescut până la nivelul anului 2012, când a înregistrat o scădere nesemnificativă. 

Această evoluție poate sugera pe de o parte o eficiență mai mare a împăduririlor în sectorul privat, 

iar pe de altă parte poate indica intensificarea fenomenelor de tăieri ilegale de pe terenurile din 

proprietatea publică, supravegheate necoresponzător. 

Județul Vâlcea deține, la nivel de regiune, cea mai mare suprafață a fondului forestier 

aflață în proprietate privată, respectiv 166.162 de hectare în anul 2012, reprezentând mai mult 

de jumătate din fondul forestier total din județ. Având un relief montan și de deal în mare parte, 

județul nu prezintă un potențial suficient pentru dezvoltarea agriculturii cu o productivitate 

ridicată, în schimb există potențial pentru pomicultură, fructificat prin existența în județ a unor 

unități precum Pepiniera Silvică Ionești, dedicate creșterii și ameliorării diferitelor specii de 

puieți.    

c) Repartizarea pe specii a suprafeţei pădurilor, pe regiuni de dezvoltare şi judeţe; 
-Reprezentarea pe hartă GIS 

Suprafaţa pădurilor din România, pe specii de păduri, la nivelul regiunilor de 

dezvoltare (2005 – 2012) 

Suprafața totală a pădurilor din România a prezentat un trend anual ascendent, pornindu-

se de la un minim de 6.233 mii ha în anul 2005 și ajungându-se la 6.372,80 mii ha în anul 2012, 

creșterea fiind de 139,8 ha, ceea ce înseamnă foarte puțin. 

Regiunea Centru s-a situat pe primul loc în topul regiunilor, cu o pondere de 18,79% în 2005 

și 19,47% în 2012, la nivelul acestei regiuni înregistrându-se, de asemenea, creșteri anuale ale 

suprafețelor cu păduri. Pe locul doi s-a plasat regiunea Nord-Est, care după o perioadă de declin, 

până în anul 2008, a reînceput să-și sporească treptat suprafețele, astfel că în anul 2012 s-a 

apropiat de totalul care exista și în 2005. Pe locurile următoare s-au situat regiunile Vest și Nord-
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Vest, ambele cu tendință de creștere a suprafețelor, iar pe ultimul loc s-a plasat regiunea 

București-Ilfov, cu ponderi de 0,40% și tendință de reducere mică sau constantă a acesteia. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al-5-lea, cu o evoluție oscilantă a suprafețelor 

până în anul 2008 și tendință crescătoare până în anul 2012. Ponderile acestei regiuni au fost de 

12,57% (2005), 12,45% (2006) și 12,36% (2012). Deși în ultimii ani tendința suprafețelor a fost 

crescătoare, ponderea este mai mică din cauza creșterilor mult mai mari din alte regiuni, respectiv 

a suprafețelor totale ale țării.  

Suprafața totală a pădurilor de rășinoase a avut o evoluție anuală crescătoare, de la 1.872, 

70 mii ha (2005), la 1.948,60 mii ha (2011). Față de aceste suprafețe totale, regiunea Nord-Est a 

prezentat cea mai ridicată pondere (29,37% - 2008), tendința fiind descendentă, urmată de 

regiunea Centru, cu evoluție ascendentă, astfel că în anul 2012 a prezentat o pondere de 

aproximativ 30% din totalul rășinoaselor. Pe locurile următoare au fost regiunile Nord-Vest, Vest, 

Sud-Muntenia și Sud-Est, în timp ce regiunea București-Ilfov a fost pe ultimul Loc. Regiunea Sud-

Vest Oltenia s-a situat pe locul al-6-lea, față de celelalte regiuni, cu tendință ușor crescătoare, 

pornind de la o pondere de 6,56% (2005) și ajungând la una de 6,54% (2010). 

 Suprafața totală a pădurilor de foioase a prezentat, de asemenea, o evoluție crescătoare, 

variația pornind de la 4.360,30 mii ha în 2005, ajungând la 4.394,70 mii ha în 2007 și 4.428,10 mii 

ha în 2012, creșterea fiind de 67,8 ha. Din aceste suprafețe totale, cea mai mare pondere a 

deținut-o regiunea Vest, cu tendință ascendentă (19,04% - 2005 și 19,76% - 2012). Au urmat 

regiunile Nord-Vest (15,32% - 2005 și 14,96% - 2012), cu tendință descendentă, Sud-Vest Oltenia 

(15,15% și 14,92% - 2012), cu evoluție fluctuantă și Centru (15,08% - 2005 și 15,24% - 2012), cu 

evoluție ascendentă. Pe ultimul loc s-a situat regiunea București-Ilfov (0,57% - 2005 și 0,56% - 

2012), cu tendință constantă sau de scădere. 

 

Suprafaţa pădurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia, pe specii de păduri, la 

nivelul judeţelor (2005 – 2012) 

Suprafața totală a pădurilor regiunii Sud-Vest Oltenia a variat de la 781,30 mii ha (2006) la 

787,80 mii ha (2012). Cele mai întinse suprafețe s-au întâlnit în județele Vâlcea și Gorj, urmate 

de județele Mehedinți și Dolj, în timp ce județul Olt a prezentat cele mai reduse suprafețe de 

păduri. Ponderile din județul Vâlcea au prezentat un trend crescător ajungând la 33,73%, iar cele 

din județul Gorj, descrescător, ajungând la 30,87% în anul 2012. Cele din județele Mehedinți și 

Dolj s-au menținut constante sau au crescut ușor, ca de altfel și cele din județul Olt. 

Suprafața totală a pădurilor de rășinoase din regiunea Sud-Vest Oltenia s-a încadrat între 

limitele de 122,90 mii ha (2005) și 126,90 mii ha (2012), evoluția anuală fiind ușor crescătoare. 

Cea mai mare suprafață de rășinoase s-a constatat în anul 2010, respectiv 127,10 mii ha. Ierarhia 

ponderile pădurilor de rășinoase pe județe se menține similară cu cea descrisă pentru suprafața 

totală a pădurilor: Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Dolj și Olt. 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

421 
 

Suprafața totală a pădurilor de foioase din Regiunea Sud-Vest Oltenia a variat destul de 

puțin, de la 660 mii ha (2007), la 658,70 mii ha (2008), apoi tendința a fost fluctuantă și 

descrescătoare. Ponderi mari de păduri de foioase au deținut județele Gorj (33,48% - 2007), cu 

tendință de scădere, Vâlcea (26,05% - 2012), cu tendință ușor crescătoare și Mehedinți (21,11% -

2008), cu evoluție fluctuantă, iar ponderi mult mai mici județele Dolj (12,35% - 2011), cu trend 

descendent și Olt (7,70% - 2012), cu trend ușor ascendent.  

 

Figura nr.  234 -  Suprafaţa fondului forestier din România, la nivel de regiuni de dezvoltare, pe specii 
de păduri, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 
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Figura nr.  235 -  Suprafaţa fondului forestier din regiunea Sud-Vest Oltenia, la nivel de judeţe, pe 
specii de păduri, în perioada 2005-2012 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

d) Lungimea drumurilor forestiere, pe regiuni de dezvoltare şi judeţe; 

Conform informațiilor disponibile, drumurile forestiere la nivel național erau, în momentul 

analizei situației existente, insuficiente pentru desfășurarea activităților proprietarilor de păduri. 

Odată cu interesul tot mai mare pentru respectarea normelor europene în ceea ce privește 

protecția mediului, s-a dezvoltat interesul pentru furnizarea, în interes public, a unor ghiduri de 

bune practici și a unor strategii de dezvoltare în ceea ce privește silvicultura și, în general, 

gospodărirea fondului forestier. 

Drumurile forestiere au o importanță deosebită întrucât permit accesul către zonele de 

interes, fie din punct de vedere al activităților economice și de exploatare, fie din punct de vedere 

turistic. În al doilea rând, acestea pot constitui căi de acces pentru localitățile rurale, iar, din 

acest punct de vedere, calitatea acestora are un rol deosebit în asigurarea accesibilității 

locuitorilor către diverse servicii sau structuri din alte localități: servicii de sănătate, sociale, 

situații de urgență, transport, aprovizionare etc. În plus, drumurile forestiere asigură locuri de 

muncă, fapt care poate contribui la dezvoltarea rurală din zonă. Pe de altă parte, drumurile 

forestiere modifică peisajul și implică un oarecare efect asupra mediului. Din acest motiv, 
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administrarea și proiectarea de noi drumuri forestiere este un proces structurat în mai multe etape 

care se succed identificării și analizării potențialului existent, necesităților identificate și 

strategiei cu cel mai mic impact asupra habitatului natural.  

e) Număr de ocoale silvice, pe regiuni de dezvoltare şi judeţe 

România deținea la nivelul anului 2013 un număr de 469 ocoale silvice, din care regiunea 

Nord-Est deținea cel mai mare număr, respectiv 87, urmată de regiunea Centru, cu 82 și regiunea 

Nord-Vest, cu 79. Regiunea București-Ilfov înregistra cel mai mic număr de ocoale silvice (4). 

Regiunea Sud-Vest Oltenia prezenta un număr de 58 ocoale silvice, fiind situată pe poziţi a cincea 

în ierarhia regiunilor de dezvoltare. 

Ponderea în procente din numărul total la nivel național este următoarea: regiunea Nord-

Est (18,55%), regiunea Centru (17,48%), Nord-Vest (16,84%), regiunea Vest (13,01%), regiunea Sud-

Vest Oltenia (12,37%), regiunea Sud-Muntenia (11,73%), regiunea Sud-Est (9,17%) și regiunea 

București-Ilfov (0,85%). 

Suprafața ocoalelor silvice a variat de la 27,08 mii ha (regiunea București-Ilfov), la 902,86 

mii ha (regiunea Nord-Est), fiind dependentă de numărul ocoalelor silvice existente. Astfel, 

regiunea Sud-Vest Oltenia deținea în anul 2013 o suprafață de 577,84 mii ha, fiind clasată pe locul 

al-5-lea la nivel naţional. 

Figura nr.  236 -  Numărul şi suprafaţa ocoalelor silvice din Romania, la nivelul regiunilor de 
dezvoltare, 2013 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

În regiunea Sud-Vest Oltenia se înregistrează un număr de 58 ocoale silvice, dispuse astfel: 

18 în județul Vâlcea, 15 în județul Gorj, 10 în județul Dolj, 9 în județul Mehedinți și 6 în județul 

Olt. Ca și pondere din numărul total al regiunii, acestea au fost: 31,03% (Vâlcea), 25,86% (Gorj), 

17,24% (Dolj), 15,52% (Mehedinți) și 10,34% (Olt). 

79 82 87
43 55

4 58
61

641
807

903

426 500

027

578

818

Număr ocoale

Suprafața ocol silvic



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

424 
 

Suprafața ocoalelor silvice din regiune a variat de la 32,6 mii ha (Olt), la 199,4 mii ha 

(Vâlcea), iar ponderile în suprafața totală au fost de 5,64%, respectiv 34,51%. 

S-a constatat că, atât la nivel național, cât și regional, există o relaţie direct proporţională 

între numărul și suprafața ocoalelor silvice.  

Figura nr.  237 -  Numărul şi suprafaţa ocoalelor silvice din Regiunea Sud-Vest Oltenia, la nivelul 
judeţelor, 2013 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Concluzii: 

Creșterile înregistrate de suprafețele ocupate de păduri, conduc la concluzia că, în sfârșit, 

s-a conștientizat importanța acestora în plan agricol, silvic, de protecție a solului şi de reglare a 

climatului. 

 

5.8.  Îngrăşăminte utilizate în agricultură în regiunea Sud Vest Oltenia 

În agricultura din România, folosirea îngrășămintelor a devenit o activitate uzuală. Anual 

se fabrică și se utilizează cantități mari de îngrășăminte. Nefolosirea lor conduce la scăderea 

producției agricole și este greșit să se considere că, utilizând îngrășăminte în cantități mari, este 

echivalentul practicării unei agriculturi intensive. Acestea aduc un aport optim la creșterea 

producției numai în măsura în care sunt încadrate într-un sistem de măsuri tehnologice bine 

stabilit, iar dozele care se folosesc să fie în corelație cu specia de plante pentru care sunt utilizate, 

solul, factorii climatici și tehnologia de cultură. 

Sistemul de fertilizare face parte din măsurile pe care trebuie să le aplice orice proprietar 

de pământ, cu scopul de a realiza producții profitabile și de a ajuta la creșterea fertilității solului.  
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Fertilizarea culturilor trebuie totuși făcută rațional, științific, cu cheltuieli reduse, dar 

eficientă din punct de vedere economic, cu impact pozitiv asupra solului, producțiilor și mediului 

înconjurător. 

La aplicarea rațională a îngrășămintelor, un rol important îl au tipurile de îngrășăminte 

folosite, astfel că trebuie utilizate la maximum cunoștințele privind dozele și tipurile de 

îngrășăminte, aplicarea rațională a lor, în vederea realizării unui randament sporit.  

 

a)    Cantitatea de îngrăşăminte chimice şi naturale folosite în agricultură, pe forme de 

proprietate, pe regiuni de dezvoltare şi judeţe 

Cantitatea totală de îngrăşăminte chimice folosite în agricultura din regiunea Sud-Vest 

Oltenia s-a redus semnificativ și a variat an de an. Astfel, dacă în anul 2005 se foloseau 79.473 t 

100% s.a., în anul 2012 s-au utilizat doar 38.539 t 100% s.a., ceea ce înseamnă o scădere de 40.934 

t s.a. sau -51,5%. De menționat că în anul 2012 s-a aplicat cea mai redusă cantitate de 

îngrășăminte chimice comparativ cu ceilalți ani analizați. Din această cantitate, cel mai mult a 

utilizat județul Dolj (44,28%), urmat de județul Olt (25,75%). În celelalte județe, cantitățile 

aplicate au fost mult mai reduse, ponderile acestora fiind: Vâlcea – 13,11%; Mehedinți – 10,93% și; 

Gorj – 5,92%. În toate județele regiunii, cantitatea de îngrășăminte chimice aplicate a fost 

oscilantă, dar mai ales în sens descrescător. Reduceri mari ale cantităților aplicate, pe județe, au 

fost următoarele: Olt, cu 80,63% în anul 2010 față de 2005; Gorj, cu 60,67% în anul 2012 față de 

2005; Vâlcea, cu 54,03% în anul 2012 față de 2010; Dolj, cu 40,53% în anul 2010 față de 2005 și 

Mehedinți, cu 39,24% în 2009 față de 2005. Județul Vâlcea a prezentat cea mai mare variatie a 

aplicării cantităților de îngrășăminte chimice, la nivelul acestuia înregistrându-se atât creșteri, 

cât și descreșteri. 

La nivelul anului 2012, pe categorii, cantitățile de îngrășăminte chimice la nivelul regiunii 

au fost: azotoase (85,2%), fosfatice (13,0%), potasice (1,8%). 

Reducerile cantităților de îngrășăminte azotoase au fost de 40,6%, ale celor fosfatice de 

78,94%, în timp pentru îngrășămintele potasice s-a înregistrat o creștere de 42,01% în 2012 față 

de 2005.  

Referitor la îngrășămintele azotoase s-a constatat o reducere constantă a acestora la nivel 

de regiune, iar dintre județe, ponderi mai ridicate s-au observat în Dolj – 40,75% și Olt – 25%. În 

celelalte județe, ponderile au fost mai reduse și anume: Vâlcea – 14,65%, Mehedinți – 12,63% și 

Gorj – 6,95%.  

În privința îngrășămintelor fosfatice, acestea au prezentat variatie anuală, iar ponderile 

din anul 2012 au fost următoarele: Dolj (61,87%), Olt (34,01%), Vâlcea (2,85%), Mehedinți (1,25%), 

iar în județul Gorj nu s-au mai aplicat deloc. 

Îngrășămintele potasice au prezentat cea mai mare inconstanță, înregistrând mai întâi o 

scădere (-56,32% în anul 2007 comparativ cu anul 2005), apoi o creștere (+75,24% în 2012 față de 
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2007) și iarăși o reducere, urmată de o creștere. Pentru acest tip de îngrășăminte au fost ani când 

nu s-au aplicat deloc în câteva județe ale regiunii, dar și ani când s-au aplicat în cantități 

semnificative. Singurul județ care a aplicat îngrășăminte potasice pe întreaga perioadă a fost Dolj, 

dar la nivelul lui, cantitățile s-au redus, au rămas o perioadă constante, apoi au crescut. 

 

Figura nr.  238 - Cantitatea totală de îngrăşăminte chimice folosite în agricultura din 

Regiunea Sud-Vest Oltenia 

(Tone 100% substanţă activă) 

 

 

Cantitatea totală de îngrăşăminte naturale folosite în agricultura din regiunea Sud-Vest 

Oltenia s-a redus în mod constant, de la un maxim de 1.505.086 t în 2005, la 633.181 t în 2012, 

deci un minus de 871.905 t, respectiv 57,93%. Cea mai mare cantitate de îngrășăminte naturale, 

la începutul perioadei de analiză, se aplica în județul Vâlcea, urmat de județele Gorj, Mehedinți, 

Olt, în timp ce în județul Dolj se aplicau cele mai reduse cantități. La nivelul anului 2012, 

ponderile, deși mai mici, au fost: Vâlcea – 60%; Gorj – 17,08%; Mehedinți – 14,82%; Dolj – 8,26% și 

Olt – 3,23%. S-a constatat o reducere a cantităților de îngrășăminte naturale aplicate, iar dintre 

județe, scăderi semnificative s-au observat în Olt (-83,85%); Vâlcea (52,37%) și Dolj (52,23%) în 

2012 față de 2005. În județele Mehedinți și Gorj, reducerile au fost mai mici, de 38,53%, respectiv 

29%. 
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Figura nr.  239 - Cantitatea de îngrăşăminte naturale folosite în agricultura din 

Regiunea Sud-Vest Oltenia, 

la nivelul județelor (Tone 100% substanţă activă) 

 

 

În sectorul privat s-a aplicat 96,8% din cantitatea totală de îngrășăminte chimice a regiunii 

din anul 2005, respectiv 98,4% din cantitatea anului 2012, dar s-au înregistrat reduceri ale 

cantităților aplicate, atât per total, cât și pentru fiecare categorie în parte. Cele azotoase au 

reprezentat 98,57%, cele fosfatice 97,1%, iar cele potasice 100% din totalul aplicat în regiune. 

Referitor la îngrășămintele naturale, și acestea au reprezentat 99,92% din cantitatea totală 

aplicată în regiune.  

 

b)    Suprafaţa terenurilor pe care s-au aplicat îngrăşăminte chimice şi naturale, pe 

forme de proprietate, pe regiuni de dezvoltare şi judeţe 

 

Suprafaţa totală a terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia pe care s-au aplicat 

îngrăşăminte chimice, s-a redus constant, astfel că în anul 2012 s-a ajuns la un minus de 42,6% din 

suprafața pe care se aplicau îngrășăminte chimice în anul  2005.  

Pentru toate județele din regiune s-au semnalat reduceri semnificative ale suprafețelor pe 

care se aplicau îngrășăminte chimice. În anul 2005, județul Olt era pe primul loc ca suprafață 

fertilizată, iar județul Dolj, pe locul următor. În anul 2012, aceste județe și-au schimbat ierarhia 

și astfel, județul Dolj a ajuns pe primul loc la suprafața fertilizată, cu 33,48%, urmat de județele 

Olt, cu 31,44% și Mehedinți, cu 14,76%. Județele Vâlcea și Gorj au prezentat suprafețe fertilizate 

mult mai reduse, în procente de 14,01%, respectiv 6,29%. Toate județele și-au redus suprafețele 

pe care le-au fertilizat în anul 2012 comparativ cu 2005. Cea mai drastică reducere a suprafețelor 

fertilizate a suferit-o județul Olt - 59,22%, apoi Gorj - 43,72%, Dolj - 32,72%, Vâlcea – 27,21% și 

Mehedinți - 12,62%. 
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Pe categorii de îngrășăminte chimice, s-a constatat că pentru cele azotoase, regiunea Sud-

vest Oltenia și-a redus suprafața fertilizată cu 34,24%, pentru cele fosfatice cu 64,03%, iar pentru 

cele potasice a crescut suprafața fertilizată cu 21,73% în anul 2012, comparativ cu 2005. Dacă 

pentru îngrășămintele azotoase și fosfatice, reducerea suprafețelor a fost constantă până în anul 

2010, apoi variabilă, pentru cele potasice situația a fost inversă, cele mai mari suprafețe 

fertilizându-se în anul 2010, iar cele mai mici în anul 2006. 

Ca și în cazul suprafețelor totale fertilizate, județul Olt a suferit cele mai mari reduceri 

ale suprafețelor fertilizate cu îngrășăminte azotoase (-40%), fosfatice (-79,96%); cele potasice, în 

perioada 2005-2010, nu se aplicau deloc; în perioada următoare, suprafețele au variat în sens 

descrescător. În județul Dolj, pentru îngrășămintele azotoase, s-a constatat o reducere a 

suprafețelor, iar pentru cele fosfatice, după o perioadă de creștere, a urmat una de descreștere, 

apoi alta de creștere, depășind chiar nivelul din 2005. Pentru îngrășămintele potasice, acestea s-

au aplicat în ponderile cele mai mari pe regiune, acesta fiind de fapt singurul județ care a aplicat 

astfel de îngrășăminte în întreaga perioadă. 

 

Figura nr.  240 - Suprafaţa totală a terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia pe care 

s-au aplicat îngrăşăminte chimice 

 

 

În privința îngrășămintelor naturale, s-a observat o descreștere ușoară a suprafețelor 

fertilizate (aproximativ 40%). Cele mai întinse suprafețe fertilizate cu acest tip de îngrășăminte 

au fost în județele Vâlcea și Gorj, acestea înregistrând 38,67%, respectiv 25,82% din suprafața 

fertilizată din anul 2012. Cele mai reduse suprafețe s-au fertilizat în județul Olt (5,77%).  
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Figura nr.  241 - Suprafaţa terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia pe care s-au 

aplicat îngrăşăminte naturale, la nivelul județelor 

 

 

Din suprafețele totale ale regiunii Sud-Vest Oltenia fertilizate cu îngrășăminte chimice, 

96,94% s-au aflat în proprietate privată  în anul 2005 și 98,81% în anul 2012. În acest an, pentru 

fiecare categorie de îngrășăminte, procentele au fost: azotoase – 98,99%; fosfatice – 97,92%; 

potasice – 100% și naturale 99,83%. Ponderile suprafețelor fertilizate din terenurile proprietate 

privată, pe județe,  atât per total, cât și pentru fiecare categorie în parte, dar și pentru cele 

naturale s-au menținut la nivelul celor menționate anterior. 

 

c)    Cantitatea de pesticide aplicate în agricultură, pe forme de proprietate, pe regiuni 

de dezvoltare şi judeţe 

Cantitatea totală de pesticide aplicate în agricultură, în regiunea Sud-Vest Oltenia, s-a 

redus drastic. Astfel cantitatea totală de insecticide a scăzut cu 43,28%, cea de fungicide, cu 

66,72%, cea de erbicide, cu 22,22% și  cea de insecticide, cu 40,48% în anul 2012 față de anul 

2005. 

La nivelul anului 2012, în județul Olt se folosea cea mai mare cantitate de pesticide, astfel: 

insecticide – 84,01%; fungicide – 36,33% și erbicide – 84% din totalul regiunii. Pentru insecticide și 

fungicide, județul Dolj a deținut locul al 2-lea, cu 12,57%, respectiv 25,06%, iar ultimul loc a fost 

ocupat de județul Gorj, cu 0,45%, respectiv 4,06%. Pentru erbicide, județul Mehedinți a ocupat 

locul al 2-lea, cu 28,87%, iar ultimul loc, județul Gorj, cu 5,24%.  
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Figura nr.  242 - Cantitatea totală de pesticide aplicate în agricultură, în Regiunea 

Sud-Vest Oltenia 

(Tone 100% substanţă activă) 

 

 

Cea mai parte din cantitățile de pesticide aplicate, a fost în proprietate privată. Deși 

cantitățile s-au redus semnificativ, ponderile in anul 2012 au fost de 99,45% pentru insecticide, 

97,77% pentru fungicide și 98,93% pentru erbicide, din totalul regiunii. 

 

d)    Suprafaţa terenurilor pe care s-au aplicat pesticide, pe forme de proprietate, pe 

regiuni de dezvoltare şi judeţe  

 

Suprafaţa totală a terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia pe care au fost aplicate 

pesticide s-a redus aproape constant, astfel că în anul 2012 a existat o scădere a suprafețelor pe 

care s-au aplicat insecticide de 40,06%, comparativ cu anul 2005 și a celor pe care s-a aplicat 

fungicide de 29,52%. Referitor la suprafețele pe care s-au aplicat erbicide, aceasta a prezentat o 

variație mică în prima perioadă de analiză, însă un trend mai mult crescător (+16,31% în 2010 față 

de 2005). Din suprafața anului 2012, adică 210,54 mii ha, cea mai mare pondere a deținut-o județul 

Mehedinți. Aici s-au aplicat insecticide pe 62,54% din totalul judetului. De altfel, acest județ a 

deținut cele mai ridicate ponderi și în privința fungicidelor (54,15%) și erbicidelor (44,88%). A fost 

urmat de județul Dolj, cu ponderi de 17,5% pentru insecticide și 23,94% pentru erbicide. Pentru 

fungicide locul secund a fost deținut de județul Vâlcea, cu o pondere de 19,87%. Pe ultimul loc s-

a situat județul Gorj pentru toate categoriile de pesticide, astfel pentru insecticide a avut o 

pondere de 1,63%, pentru fungicide de 1,48% și pentru erbicide de 3,96%. Deși a prezentat o 

situație oscilantă în privința insecticidelor, județul Mehedinți a prezentat cele mai mari creșteri 

ale suprafețelor pe care s-au aplicat acestea; în anul 2005 nu s-au aplicat deloc, iar în anii 2011-

2012 s-au aplicat pe 25,00 mii hectare. Celelalte județe si-au redus suprafețele pe care s-au 
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aplicat insecticide, astfel: Olt – 54,43; Gorj – 42,18%; Vâlcea – 16,15% și Dolj – 8,24%. Pentru 

fungicide, de asemenea, județul Mehedinți a crescut suprafețele de la 0,00 ha în 2005, la 13,80 

mii ha în 2012, dar și Vâlcea, de la 18,53 mii ha, la 43,20 mii ha (+57,1%). Județele Gorj și Olt au 

înregistrat reduceri ale suprafețelor pe care s-au aplicat fungicide, de 67,57% și 36,58%. Pentru 

erbicide au fost județe la nivelul cărora suprafața pe care s-a aplicat s-a redus: Dolj – 24,91% și 

Olt – 26,29%, dar și județe unde suprafața a crescut: Vâlcea – 49,5%. 

Cea mai mare pondere a suprafețelor pe care s-au aplicat pesticide s-a aflat în proprietate 

privată. Astfel, pentru insecticide, suprafața din proprietate privată a fost de 98,21%; pentru 

fungicide, de 98,45%, iar pentru erbicide, de 99,08% (2012). 

 

Figura nr.  243 - Suprafaţa terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia pe care au fost 

aplicate pesticide 

 

 

Concluzii: 

A existat o tendință continuă de reducere a suprafețelor pe care s-au aplicat insecticide și 

fungicide, respectiv a cantităților folosite și o creștere mică a suprafețelor/cantităților de 

erbicide. 
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5.9.  Îmbunătățiri funciare: existente și necesar 

Practicarea unei agriculturi moderne, de înalt randament este legată de asigurarea unei 

umidităţi optime în sol. În acest sens trebuie aplicat un ansamblu de lucrări tehnice, îndeosebi de 

îmbunătăţiri funciare dar şi organizatorice, sociale şi de altă natură prin care să îmbunătăţească 

condiţiile pedologice, hidrologice, hidrogeologice, etc. 

Ca ramură a agriculturii, îmbunătăţirile funciare se ocupă cu diversele procedee tehnice şi 

biologice folosite în scopul valorificării agricole a unor terenuri neproductice sau slab productive; 

crearea şi menţinerea unui raport favorabil între apă şi aer pe terenurile cu deficit sau exces de 

umiditate, al conservării şi prevenirii erodării solului prin apă şi vânt, etc. 

Amenajările de îmbunătăţiri funciare sunt lucrări de construcţii hidrotehnice complexe şi 

pedoameliorative, de prevenire şi înlăturare a acţiunii factorilor de risc – secetă, exces de apă, 

eroziunea solului şi inundaţiile – pe terenurile cu destinaţie agricolă sau silvică având ca scop 

obţinerea unor recolte mari şi stabile prin regularizarea regimului apei din sol, în condiţiile unor 

tehnici de cultură moderne, precum şi introducerea în circuitul economic a terenurilor 

neproductive. 

În sensul Legii 138/28.04.2004 – Legea îmbunătăţirilor funciare – sunt cuprinse 

următoarele categorii de lucrări: 

- îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apă de interes local; 

- amenajări de irigaţii şi orezării care cuprind lucrări de captare, pompare, transport, 

distribuţie şi evacuare a apei şi, după caz, lucrări de nivelare a terenului; 

- amenajări de desecări şi drenaje care cuprind lucrări de colectare, de transport şi 

evacuare în emisar a apei în exces; 

- lucrări de combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de 

alunecări, care cuprind: lucrări pentru protecţia solului, regularizarea apei pe versanţi, stingerea 

formaţiunilor torenţiale, stabilizarea nisipurilor mişcătoare; 

- amenajări pedo-ameliorative pe terenurile sărăturate, acide, pe nisipuri, pe terenurile 

poluate, inclusive cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri 

neproductive cuprinzând: lucrări de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole 

şi şanţuri de scurgere a apei, arături în benzi cu coame, udări de spălare a sărurilor, aplicarea de 

amendamente şi îngrăşăminte în scopul valorificării pentru agricultură, şi după caz pentru 

silvicultură; 

- perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi plantaţii pentru combaterea 

eroziunii solului; 

- alte soluţii tehnice şi lucrări noi rezultate din activitatea de cercetare. 
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a) Suprafaţa agricolă supusă lucrărilor de combatere a eroziunii solurilor; 

Amenajările de îmbunătăţiri funciare sunt administrate, în cea mai mare parte, de 

Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare.  

Prin amenajările de îmbunătăţiri funciare se asigură, după caz, surse de apă pentru irigarea 

culturilor agricole şi alimentarea cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi 

industriale, precum şi protecţia localităţilor şi căilor de comunicaţii împotriva efectelor 

alunecărilor de teren şi inundaţiilor şi protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatării. 

Aceste amenajări contribuie, prin efectul lor, la protecţia şi ameliorarea mediului. 

Amenajările de combatere a eroziunii şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, 

prin care se previn, diminuează sau opresc procesele de degradare a terenurilor, cuprind lucrări 

pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanţi, stingerea formaţiunilor 

torenţiale, stabilizarea nisipurilor.  

Lucrările pentru combaterea eroziunii solului au drept scop apărarea solurilor împotriva 

eroziunii prin apă şi vânt, agenţi naturali cu agresivitate importantă. 

Suprafața agricolă amenajată cu lucrări de ameliorare și combatere a eroziunii solului a 

variat constant, în sens crescător, dar foarte puțin, și a ajuns, în anul 2012, la o suprafață totală 

de 2.141,17 mii ha, față de 2137,56 mii ha, cât era în anul 2005, ceea ce reprezinta o creștere de 

3,61 mii ha (0,16%).  

La nivelul anului 2012, regiunea cu cea mai mare suprafață amenajată cu lucrări de 

combaterea eroziunii a fost Nord-Est, cu 27,95% din totalul României și comparativ cu anul 2005 

și-a menținut constantă suprafața. A fost urmată de regiunile Nord-Vest, cu 18,11%, dar care și-a 

redus din suprafața amenajată și Sud-Est, cu 15,67% care, de asemenea, și-a menținut constantă 

suprafața. Dintre regiunile, unde suprafața a crescut puțin, se pot menționa: Sud-Muntenia (+1,73 

mii ha), Vest (1,46 mii ha) și Sud-Vest Oltenia (0,64 mii ha).  

Regiunea Sud-Vest Oltenia se situează pe locul al-5-lea în ierarhia regiunilor în privința 

suprafeței amenajate pentru combaterea eroziunii solului, cu 12,3% din totalul României, aceasta 

depășind regiunile Vest (6,67%) și Sud-Muntenia (6,41%).  
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Figura nr.  244 - Suprafața agricolă amenajată cu lucrări de ameliorare și combaterea eroziunii solului 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafața agricolă amenajată cu lucrări de ameliorare și combaterea eroziunii solului din 

regiunea Sud-Vest Oltenia este foarte mică, dar s-a menținut constantă până în anul 2008, când 

aceasta a crescut cu 0,24% și iar s-a menținut constantă până în anul 2012. Din suprafața totală a 

regiunii, de 263,37 mii ha, cea mai mare pondere o deține județul Mehedinți (28,87%), urmat de 

județele Vâlcea (22,4%) și Dolj (20,38%). Cea mai redusă suprafață s-a întâlnit în județul Olt 

(9,46%). S-a constatat tendința județelor de a menține constantă suprafața amenajată, singurul 

județ unde suprafața a crescut puțin fiind Mehedinți. 

Figura nr.  245 -  Suprafața agricolă amenajată cu lucrări de ameliorare și combaterea eroziunii 
solului din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 
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b) Amenajări pentru irigații - suprafața totală amenajată 

Diversitatea formelor de relief, climă şi sol din ţara noastră, determină ca pe aproximativ 

2/3 din suprafaţa agricolă a ţării să se manifeste acţiunea negativă a unor factori naturali, cum ar 

fi: seceta, inundaţiile, excesul de umiditate şi eroziunea solului, care an de an produc pagube 

importante agriculturii. Înlăturarea efectelor negative ale acestor factori constituie rezerva cea 

mai importantă a fondului funciar de care dispune ţara noastră în vederea creşterii producţiei 

agricole. 

Necesitatea irigaţiilor pe o mare parte a zonelor agricole ale ţării a fost fundamentată 

ştiinţific încă de la începutul secolului al XX-lea, iar amplele programe de amenajare desfăşurate 

în ultimele decenii nu au făcut decât să materializeze vechile proiecte a căror oportunitate nu 

mai era contestată de nimeni. 

Amenajările pentru irigaţii, orezăriile sunt amenajări prin care se asigură aprovizionarea 

controlată a solului şi a plantelor cu cantităţi de apă necesare dezvoltării culturilor şi creşterii 

producţiei agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distribuţie 

şi evacuare a apei şi, după caz, lucrări de nivelare a terenului. 

Suprafața totală a terenurilor amenajate pentru irigații din România a fost în anul 2005 de 

3.176,11 mii ha și după scăderi constante a ajuns în anul 2012 la 3.148,88 mii  ha (-27,23 mii ha; 

- 0,85%). Din această suprafață, pe primul loc s-a situat regiunea Sud-Est, cu 38,03%, iar pe locul 

al 2-lea, regiunea Sud-Muntenia, cu 34,15%; în ambele regiuni suprafața amenajată a scăzut cu 

2.08, respectiv 4,08 mii ha, ceea ce înseamnă -0,17% și 0,39%. Pe locul al 3-lea s-a situat regiunea 

Sud-Vest Oltenia, care a deținut 19,08% (2012); și la nivelul acestei regiuni suprafața amenajată 

s-a redus puțin (-0,59%). Celelalte regiuni au suprafețe amenajate foarte mici, pe ultimul loc 

situându-se regiunea Centru, cu 15,40 mii ha (0,48%). 

Figura nr.  246 - Suprafața totală a terenurilor amenajate pentru irigații 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 
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Suprafața totală a terenurilor amenajată pentru irigații a regiunii Sud-Vest Oltenia a fost 

de 604,72 mii ha în anul 2005 și s-a redus la 601,12 mii ha în anul 2012, prezentand un minus de 

3,6 mii ha (-0,59%). Din suprafața totală a regiunii, județul Dolj a deținut cea mai mare pondere 

(52,39%), fiind urmat de județul Olt (32,12%), în timp ce județul Gorj a deținut cea mai mică 

suprafață (0,09%). În acest județ s-a înregistrat cea mai mare scădere a suprafeței amenajate 

pentru irigații (-3,57 mii ha)(-86,44%). În toate celelalte județe s-au menținut constante 

suprafețele amenajate. 

Figura nr.  247 -  Suprafața totală a terenurilor amenajate  pentru irigații din regiunea Sud-Vest 
Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

a) Amenajări pentru irigații - suprafața agricolă amenajată;      

Suprafața agricolă amenajată pentru irigații din România a scăzut de la un total de 3.076,91 

mii ha în anul 2005, la 3.046,34 mii ha, deci o reducere de 30,57 mii  ha              (aproximativ 

1%). Regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia au deținut cele mai întinse suprafețe agricole amenajate 

pentru irigații, ele situându-se deci, pe primele locuri, cu ponderi de 38,19%, respectiv 34,13% 

(2012) din totalul României. Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al 3-lea, cu 18,8%. 

Celelalte regiuni au prezentat ponderi mult mai mici. Regiunea Centru a deținut cele mai mici 

suprafețe agricole amenajate pentru irigații (0,49%). 

La fel ca la nivel național, la nivelul regiunilor de dezvoltare, tendința a fost de reducere 

a suprafețelor agricole amenajate pentru irigații; în regiunea București-Ilfov  s-a înregistrat cea 

mai mare scădere (-12,8 mii ha), adică -20,66%, precum și în regiunea Sud-Muntenia (-6,11 mii 

ha), respectiv 10,35%. Regiunile în care s-au menținut constante suprafețele agricole amenajate 

pentru irigații au fost Centru și Nord-Est, iar în regiunea Vest, suprafețele s-au redus foarte puțin.   
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Figura nr.  248 -  Suprafața agricolă amenajată pentru irigații din România 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafața agricolă amenajată pentru irigații din regiunea Sud-Vest Oltenia a scăzut cu 3,64 

mii ha, respectiv 0,63%. Județul Dolj, care a menținut constantă suprafața de 299,62 mii ha, a 

deținut cea mai mare pondere din totalul regiunii, aproximativ 52,3% și a fost urmat de județul 

Olt cu 32,15% în anul 2012. Județul Mehedinți a deținut în aceeași perioadă 13,4%, iar județul 

Vâlcea, doar 2,04%. Județul Gorj a prezentat cea mai mică suprafață (0,09%) și cea mai mare 

reducere a suprafeței (-3,51 mii ha)(-13,75%). În celelalte județe reducerile au fost foarte mici. 

Figura nr.  249 -  Suprafața agricolă amenajată pentru irigații din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 
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b) Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de desecare, pe categorii de 
folosință a terenurilor – suprafața totală amenajată 

Amenajările de desecare şi drenaj au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului de 

umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile de 

utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, transport şi evacuare în 

emisari a apei în exces. 

Suprafața agricolă amenajată cu lucrări de desecare din România a scăzut cu 52,68 mii ha, 

de la un nivel de 3.202,29 mii ha în anul 2005, la 3.149,61 mii ha în anul 2012        (-1,65%). Din 

suprafața amenajată a anului 2012, regiunile Vest și Sud-Muntenia au prezentat cele mai mare 

procente (22,75%, respectiv 22,44%), iar regiunea București-Ilfov, cel mai mic procent (1,9%). 

Dintre regiunile care au menținut aceeași suprafață agricolă amenajată cu lucrări de desecare pe 

întreaga perioadă supusă analizei, se pot menționa Nord-Est, București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia. 

Regiuni cu reduceri mici ale suprafețelor au fost Nord-Vest (-6,05 mii ha, respectiv 1,29%) și Vest 

(1,09 mii ha, respectiv 0,16%) Regiunea cu cea mai mare reducere a suprafețelor  a fost Sud-Est 

(44,01 mii ha, respectiv 7,27%). Comparativ cu aceeași suprafață din anul 2012, regiunea Sud-Vest 

Oltenia s-a situat pe locul al 5-lea în privința suprafeței agricole amenajată cu lucrări de desecare, 

aceasta deținând 9,04% din totalul României. 

Figura nr.  250 -  Suprafața agricolă amenajată cu lucrări de desecare din România 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafața agricolă amenajată cu lucrări de desecare din regiunea Sud-Vest Oltenia a fost 

de 284,83 mii ha și s-a menținut constantă în toată perioada cuprinsă între 2005-2012. Din această 

suprafață, județul Dolj a prezentat cea mai mare pondere (50,04%) fiind urmat de județul Olt 

(28,62%). Județele Mehedinți și Vâlcea au înregistrat valori mult mai reduse, de 13,41% și 4,57%, 

în timp ce județul Gorj a prezentat cea mai mică suprafață (3,34%). În toate județele regiunii s-a 

menținut constantă suprafața amenajată cu lucrări de desecare. 
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Figura nr.  251 -  Suprafața agricolă amenajată cu lucrări de desecare din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 
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Vest s-au plasat pe locurile următoare, cu 17,7% și 14,11%. Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat 

pe locul al-5-lea, cu 8,78%, iar regiunea București-Ilfov a prezentat cea mai mică suprafață 
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Figura nr.  252 -  Suprafața totală a terenurilor amenajate cu lucrări de desecare, pe categorii de 
folosință din România 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafața totală a terenurilor amenajate cu lucrări de desecare, pe categorii de folosință 

din regiunea Sud-Vest Oltenia s-a redus nesemnificativ; în anul 2012 totaliza 255,06 mii ha, din 

care 48,8% era numai în județul Dolj. Județul Olt a deținut 29,38%, iar județele Mehedinți și 

Vâlcea, au prezentat 13,06% și 5,1%, în timp ce județul Gorj a înregistrat cea mai mică suprafață 

(3,64%). Pe întreaga perioadă supusă analizei, majoritatea județelor au păstrat constantă 

suprafața amenajată, acea reducere nesemnificativă a regiunii fiind înregistrată de județul 

Vâlcea. 

Figura nr.  253 -  Suprafața totală a terenurilor amenajate cu lucrări de desecare, pe categorii de 
folosință din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 
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d) Suprafaţa terenurilor amenajate cu lucrări de desecare, pe categorii de 
folosință a terenurilor – teren arabil 

Suprafața de teren arabil amenajată cu lucrări de desecare, pe categorii de folosință a 

acestora, din România, a descrescut continuu. În anul 2005, suprafața amenajată era de 2.549,19 

mii ha, iar în anul 2012 a ajuns la 2.506,16 mii ha, deci o reducere de 43,03 mii ha (1,68%). 

Reducerile de la nivel național s-au datorat reducerii suprafețelor din regiunile Nord-Vest (-2%), 

Sud-Est (-5,65%), Sud-Muntenia (-0,45%), București-Ilfov (-3,58%) și Vest (-0,7%). În regiunile Nord-

Est și Sud-Vest Oltenia suprafața a rămas constantă, iar în regiunea Centru a crescut foarte puțin 

(0,05%). Ponderile fiecărei regiuni față de totalul anului 2012 au fost: Sud-Muntenia (25,75%), Vest 

(22,28%), Sud-Est (18,37%), Nord-Vest (12,81%), Sud-Vest Oltenia (9,24%), Centru (4,97%), Nord-

Est (4,56%) și București-Ilfov (1,98%). 

Figura nr.  254 -  Suprafaţa terenurilor amenajate cu lucrări de desecare, pe categorii de folosință a 
terenurilor – teren arabil – din România 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 
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de desecare, pe categorii de folosință a acestora.   
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Figura nr.  255 -  Suprafaţa terenurilor amenajate cu lucrări de desecare, pe categorii de folosință a 
terenurilor – teren arabil – din regiunea Sud-vest Oltenia 

 

 

 

e) Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de desecare, pe categorii de 
folosință a terenurilor – pășuni naturale 

Suprafața totală de pășuni natural, amenajată cu lucrări de desecare, din România s-a 

redus foarte puțin (1,33% în anul 2012 comparativ cu anul 2005). La nivel național această 

suprafață este foarte mică, iar la nivelul regiunilor de dezvoltare, de asemenea. Cea mai mare 

suprafață s-a întâlnit în regiunea Vest, care a suferit și o mică reducere, astfel că în anul 2012, 

mai poseda 36,46%, procent ce a plasat-o pe primul loc în comparație cu celelalte regiuni. Au 

urmat regiunile: Nord-Vest – 18,4% și Sud-Est – 17,6%. Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe 

ultimul loc, cu doar 5,73%, procent menținut pe toată perioada. De altfel, majoritatea regiunilor 

au păstrat constantă suprafața amenajată, excepție au făcut regiunile Sud-Muntenia, unde 

suprafața a oscilat puțin crescător și apoi puțin descrescător, dar fără să depășească minimul din 

anul 2005 și regiunea Vest, unde suprafața s-a redus cu aproximativ 1%. Regiunea București-Ilfov 

nu deține suprafețe de pășuni amenajate cu lucrări de desecare.  
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Figura nr.  256 -  Suprafața de pășuni naturale amenajată cu lucrări de desecare din România 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafața de pășuni naturale amenajată cu lucrări de desecare din regiunea Sud-Vest 

Oltenia a fost de 14,86 mii ha, respectiv 5,73% din totalul României. Județul Dolj, cu suprafața de 

7,19 mii ha, a deținut aproape jumătate din totalul regiunii (48,38%), iar județul Olt, cu suprafața 

de 3,61 mii ha, 24,29%. Suprafața de pășuni naturale amenajată cu lucrări de desecare deținuta 

de celelalte județe: Mehedinți – 15,2%; Gorj -9,55%; Vâlcea – 2,49%. 

Figura nr.  257 - Suprafața de pășuni naturale amenajată cu lucrări de desecare din regiunea Sud-
Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 
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f) Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de desecare, pe categorii de 
folosință a terenurilor – fânețe naturale  

Suprafața totală de fânețe naturale amenajată cu lucrări de desecare din România a fost 

de 110,87 mii ha pe întreaga perioadă analizată. Regiunile Centru, Nord-Vest și Vest au prezentat 

cele mai mari valori, ceea ce le-a plasat pe primele locuri. Acestea au prezentat ponderi de 40,0%; 

34,0% și 16,35%. Regiunea Sud-Est a prezentat cele mai reduse valori, ceea ce au plasat-o pe 

ultimul loc, ponderea acesteia fiind de 0,31%, în condițiile în care regiunea București-Ilfov nu 

deține suprafețe de fânețe naturale amenajată cu lucrări de desecare. Regiunea Sud-Vest Oltenia 

a prezentat o pondere de 1,64%, care o plasează pe locul al-6-lea, fiind depășită și de regiunea 

Nord-Est – 7,5%, dar depășind regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia (0,19%). 

Suprafața de fânețe naturale amenajată cu lucrări de desecare de la nivelul fiecărei regiuni 

s-a menținut constantă pe toată perioada. 

 Figura nr.  258 -  Suprafața de fânețe naturale amenajată cu lucrări de desecare din România 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafața de fânețe naturale amenajată cu lucrări de desecare din regiunea Sud-Vest 

Oltenia a fost de 1,82 mii ha, ceea ce a reprezentat 1,64% din totalul României. Suprafețe de 

fânețe naturale amenajate cu lucrări de desecare s-au întâlnit numai în județele Gorj 

(53,84%),Dolj (39,01%) și Mehedinți (7,14%). Aceste ponderi ale     județelor s-au păstrat constant, 

pe toată perioada analizată.  
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Figura nr.  259 -  Suprafața de fânețe naturale amenajată cu lucrări de desecare din regiunea Sud-
Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 
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Bucureșt-Ilfov n-au fost amenajate suprafețe din această categorie de folosință. 
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Figura nr.  260 -  Suprafața de vii, pepiniere viticole și hameiști amenajată cu lucrări de desecare, pe 
categorii de folosință, a României 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafața totală de vii, pepiniere viticole și hameiști amenajată cu lucrări de desecare, pe 

categorii de folosință, a regiunii Sud-Vest Oltenia a fost de 3,56 mii ha, ceea ce însemnat 24,25% 

din totalul României. Din această suprafață a regiunii, cele mai mari ponderi le-a prezentat județul 

Dolj (86,51%). În județele Mehedinți, Olt și Vâlcea, ponderile au fost mult mai mici: 7.3%; 5,61% 

și 0,84%, iar în județul Gorj n-au existat amenajate suprafețe cu lucrări de desecare pentru vii, 

pepiniere viticole și hameiști. 

Figura nr.  261 -  Suprafața de vii, pepiniere viticole și hameiști amenajată cu lucrări de desecare din 
regiunea Sud-Vest Oltenia  

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 
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g) Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de desecare, pe categorii de 
folosință a terenurilor – livezi de pomi, pepiniere, arbuști fructiferi 

Suprafața totală de livezi de pomi, pepiniere, arbuști fructiferi amenajată cu lucrări de 

desecare din România s-a redus treptat, de la nivelul de 12,63 mii ha în anul 2005, la nivelul de 

12,24 mii ha în anul 2012. Suprafața amenajată s-a redus cu 0,39 mii ha (3,09%). Regiunile cu cele 

mai mari ponderi au fost: Sud-Vest Oltenia (25,08%), Nord-Vest (19,85%), Sud-Muntenia (19,36%), 

Vest (17,89%) și Centru (9,96%). În regiunile Sud-Est și București-Ilfov, ponderile au fost mult mai 

mici, iar în regiunea Nord-Est, cea mai mică (0,24%). Reducerea de suprafață de la nivel național 

s-a datorat reducerii suprafeței din regiunile Sud-Muntenia (9,54%) și Nord-Vest (5,44%). 

Figura nr.  262 -  Suprafața de livezi de pomi, pepiniere, arbuști fructiferi amenajată cu lucrări de 
desecare,din România 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafața de livezi de pomi, pepiniere, arbuști fructiferi amenajată cu lucrări de desecare 

din regiunea Sud-Vest Oltenia a totalizat 3,07 mii ha pe întreaga perioadă analizată, suprafață ce 

a plasat această regiune pe primul loc în ierarhia regiunilor de dezvoltare ale României, cu o 

pondere de 25,08%. Această suprafață a regiunii s-a împărțit la nivel de județe astfel: Olt (59,6%), 

Dolj (20,83%), Mehedinți (16,28%) și Vâlcea (3,58%). În județul Gorj nu s-au regăsit suprafețe 

amenajate cu lucrări de desecare de livezi de pomi, pepiniere și arbuști fructiferi. 
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Figura nr.  263 -  Suprafața de livezi de pomi, pepiniere, arbuști fructiferi amenajată cu lucrări de 
desecare din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

h) Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de combaterea eroziunii şi de 
ameliorare a terenurilor, pe categorii de folosință a terenurilor - suprafața 
totală amenajată;      

Dintre factorii care participă la degradarea capacităţii de producţie a terenurilor agricole 

la scară planetară, eroziunea solului deţine, detaşat, primul loc. Exploatarea neraţională a 

terenurilor (mai ales a celor în pantă) determină cele mai mari pierderi de sol prin eroziune. Însă, 

având în vedere capacitatea de refacere a solului prin procese de pedogeneză, se poate aprecia 

că, în doar câteva decenii, ca urmare a intervenţiei agresive a factorului antropic în cadrul 

natural, a fost irosită o bogăţie rezultată prin acumulări continue în decursul mileniilor. 

Consecinţa directă a degradării terenurilor o constituie reducerea serioasă a nivelului producțiilor 

de pe circa 1/3 din terenurile cultivate în întreaga lume. 

Pierderea anuală de sol la nivelul ţării este în medie de 3,16 t/ha/an pe terenurile cu 

pantă mai mare de 5 %.  Gradul de eroziune a terenurilor agricole este diferit pe teritoriul ţării. 

Suprafața totală amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii și de ameliorare a 

terenurilor, din România, a fost oscilantă, cu variații anuale mici. Cea mai redusă suprafață s-a 

observat în anul 2006 (2.276,83 mii ha), iar cea mai mare suprafață în anii 2011-2012 (2.286,22 

mii ha). Variațiile oscilante de la nivel național s-au datorat reducerilor de suprafețe din regiunea 

Nord-Vest (-0,9%), dar și creșterilor din regiunile Centru (+1,31%), Sud-Muntenia (+1,28%), Sud-

Vest Oltenia (+0,24%), Vest (+1,01%) și Nord-Est (+0,03%). Regiunea Sud-Est a menținut constantă 

suprafața amenajată, iar regiunea București-Ilfov nu are amenajate suprafețe cu lucrări de 

combaterea eroziunii și de ameliorare. Din suprafața totală amenajată la nivel național a anului 

2012, regiunea Nord-Est a prezentat cea mai mare pondere (28,09%), ceea ce a plasat-o pe primul 
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loc. Pe următoarele locurile s-au situat regiunile Nord-Vest (18,23%), Sud-Est (15,66%) și Centru 

(13%). Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al-5-lea în comparație cu celelalte regiuni, cu 

12,22%, iar regiunea Sud-Muntenia s-a plasat pe ultimul loc, cu 6,25%, în condițiile în care în 

regiunea București-Ilfov nu au fost întâlnite suprafețe amenajate cu lucrări de combatere a 

eroziunii și de ameliorare. 

Figura nr.  264-  Suprafața amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii și de ameliorare a 
terenurilor, pe categorii de folosință din România 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafața totală amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii și de ameliorare a 

terenurilor, din regiunea Sud-Vest Oltenia a crescut de la 278,85 mii ha (2005), la 279,50 mii ha 

(2012). Creșterea a fost destul de mică, de0,24%. Din suprafața amenajată a anului 2012, județele 

Mehedinți și Vâlcea, au prezentat cele mai mari ponderi (29,35% și 23,29%). Județele Dolj și Gorj 

au prezentat ponderi mai reduse (19,74% și 18,32%), în timp ce județul Olt a prezentat cea mai 

mică pondere (9,29%). Creșterea de la nivelul regiunii s-a datorat măririi suprafețelor amenajate 

din județul Mehedinți. Celelalte județe ale regiunii au menținut constantă suprafața amenajată 

cu lucrări de combaterea eroziunii și de ameliorare. 
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Figura nr.  265 -  Suprafața amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii și de ameliorare a 
terenurilor, pe categorii de folosință din 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de drenaj, pe categorii de folosință 
a terenurilor - suprafața totală amenajată;      

Evoluţia concepţiilor ştiinţifice cu privire la influenţa drenajului asupra mediului 

înconjurător a determinat intensitatea de realizare a amenajărilor sistematice de drenaj, acestea 

fiind constituite mai ales în zonele cu exces prelungit de umiditate. 

Suprafaţa totală amenajată cu lucrări de drenaj din Romania, la nivelul 
regiunilor de dezvoltare (2005-2012) 

În anul 2005, era amenajată pentru drenaj o suprafaţă de 250,49 mii ha; ea a crescut 

progresiv, astfel: în 2006 – 250,81 mii ha; în 2007 – 251,95 mii ha; în 2008 – 253,27 mii ha; în 2009 

– 253,45 mii ha. Ritmul de amenajare a lucrărilor de drenaj în perioada 2005 – 2009 a fost lent, 

dar crescător, apoi în perioada 2010-2012 a stagnat, menținându-se suprafața amenajată în 2009. 

Creșterea din 2009, comparativ cu 2005 a fost mică, de numai 1,17%. Față de suprafețele 

amenajate ale anului 2012, regiunile Sud-Muntenia (22,21%) și Nord-Est (20,44%) s-au situat pe 

primele locuri, cu ponderile cele mai mari și suprafețe ce au rămas constante încă de la începutul 

perioadei de analiză. Regiunea Nord-Vest s-a situat pe locul al 3-lea, cu 18,58%, în timp ce 

regiunile Sud-Est, Centru și Vest s-au plasat pe locurile 4-5-6, iar regiunea Sud-Vest Oltenia, pe 

locul al 7-lea, cu 3,02% și regiunea București-Ilfov, pe ultimul loc, care, de asemenea, au păstrat 

constante suprafețele amenajate. Dintre regiunile în care s-au semnalat creșteri ale suprafețelor 

amenajate cu lucrări de drenaj, se pot menționa: Nord-Vest (+5,05%), Centru (+1,65%) și Vest 

(+0,4%). 
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Figura nr.  266 -  Suprafaţa amenajată cu lucrări de drenaj din Romania 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafaţa totală amenajată cu lucrări de drenaj din Regiunea Sud-Vest Oltenia, 
la nivelul judeţelor (2005 – 2012) 

Suprafaţa amenajată cu lucrări de drenaj din Regiunea Sud-Vest Oltenia a fost foarte 

redusă și a totalizat 7,67 mii ha, ceea ce a reprezentat 3,02% din totalul României. Această 

suprafață a fost repartizată astfel: județul Dolj (42,63%), județul Vâlcea (32,2%), județul 

Mehedinți (12,77%), județul Olt (6,38%) și județul Gorj (6%). Regiunea Sud-Vest Vest Oltenia a 

menținut constantă suprafața amenajată și același lucru s-a întâmplat și la nivel de județe. 

Figura nr.  267 -  Suprafaţa amenajată cu lucrări de drenaj din Regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 
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i) Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de ameliorare și combaterea 
eroziunii solului, pe categorii de folosință a terenurilor - Lucrări de combaterea 
eroziunii și de ameliorare a terenurilor, suprafața agricolă totală amenajată 

Suprafața agricolă totală amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii și de ameliorare a 

terenurilor din România a fost oscilantă, în sens crescător, începând cu anul 2006, iar în anul 2012 

a prezentat o valoare de 2.141, 17 mii ha. Această suprafață a fost mai mare cu 0,41% față de 

anul 2006, când s-a înregistrat cea mai redusă suprafață amenajată. Comparativ au această 

suprafață, regiunea cu cea mai mare pondere a fost Nord-Est, cu 598,65 mii ha, respectiv 27,95%, 

pondere cea a plasat-o pe primul loc. Regiunile Nord-Vest și Sud-Est, cu ponderi de 18,12% și 

15,67% s-au situat pe locurile următoare, în timp ce regiunea Sud-Vest Oltenia s-a plasat pe locul 

al 5-lea, cu o pondere de 12,3%. Regiunea Sud-Muntenia a prezentat cele mai reduse suprafețe 

amenajate, 137,27 mii ha, respectiv 6,41%, în timp ce regiunea București-Ilfov nu are amenajate 

astfel de suprafețe. Dintre regiunile în care s-au semnalat creșteri se pot menționa: Centru 

(1,37%), Sud-Muntenia (1,26%), Vest (1.02%) și Sud-Vest Oltenia (0,24%). În regiunea Nord-Vest 

suprafața a scăzut cu 1,02%, iar în regiunile Nord-Est și Sud-Est, suprafața s-a menținut constantă. 

Figura nr.  268 -  Suprafața agricolă amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii și de ameliorare a 
terenurilor din România 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafața agricolă totală amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii și de ameliorare a 

terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia a crescut puțin în anul 2008 față de perioada anterioară 

(2005-2007) și a rămas constantă până în anul 2012. Regiunea a înregistrat o creștere de 0,24%, 

aceasta fiind datorată creșterii suprafețelor amenajate din județul Mehedinți. Comparativ cu 

suprafața anului 2012, ponderi mai ridicate au prezentat județele Mehedinți (28,87%), Vâlcea 

(22,4%) și Dolj (20,38%). Județele Gorj și Olt au prezentat ponderi mult mai reduse, de 18,86% și 

9,47%.  
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Figura nr.  269 -  Suprafața agricolă amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii și de ameliorare a 
terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafața agricolă totală amenajată cu lucrări de drenaj, pe categorii de 
folosință a terenurilor 

Suprafața totală agricolă amenajată cu lucrări de drenaj din România a crescut în mod 

constant, ajungând la 249,90 mii ha în anul 2012, față de 246,98 mii ha în anul 2005, ceea ce 

înseamnă un plus de 2,92 mii ha, adică 1,17%. Regiunea cu cea mai mare suprafață amenajată a 

fost Sud-Muntenia (55,23 mii ha), suprafață ce reprezintă 22,1% din totalul anului 2012 al 

României, aceasta clasându-se pe primul loc în ierarhia regiunilor. A fost urmată de regiunea Nord-

Vest, cu 51,69 mii ha și un procent de 20,68%, suprafață/pondere ce a clasat-o pe locul al doilea. 

Regiunea Nord-Vest s-a situat pe locul al 3-lea, cu 46,88 mii ha sau 18,76%. Pe locurile următoare 

s-au situat regiunile București-Ilfov, Sud-Est, Centru și Vest, iar pe ultimul loc s-a situat regiunea 

Sud-Vest Oltenia, cu 6,89 mii ha sau 2,76%, suprafață/pondere ce a rămas constantă pe întreaga 

perioadă analizată. Regiuni în care s-au observat mici creșteri ale suprafețelor amenajate cu 

lucrări de drenaj au fost: Nord-Vest (+5,07%), Centru (+1,64%) și Vest (+0,32%). Dintre regiunile 

unde s-au semnalat scăderi ale suprafețelor amenajate se pot menționa: Sud-Est -0,05% și Sud-

Muntenia -0,03%. 

Suprafața agricolă totală amenajată cu lucrări de drenaj din regiunea Sud-Vest Oltenia a 

fost de 6,89 mii ha, suprafață distribuită pe județe astfel: 2,49 mii ha în Dolj (36,14%); 2,47 mii 

ha în Vâlcea (35,85%); 0,98 mii ha în Mehedinți (14,22%); 0,49 mii ha în Olt (7,11%) și 0,46 mii ha 

în Gorj (6,68%). Suprafața amenajată rămânând constantă la nivel de regiune, a însemnat că nici 

la nivel de județe nu au apărut modificări. 
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j) Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de ameliorare și combaterea 
eroziunii solului, pe categorii de folosință a terenurilor - teren arabil; 

Suprafaţa totală de teren arabil amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii şi de 

ameliorare a terenurilor din Romania a înregistrat o creștere anuală mică, astfel că în anul 2012 

s-a obținut un plus de 4,86 mii ha, respectiv 0,40%. 

La nivelul regiunilor de dezvoltare s-au înregistrat variații atât crescătoare, cât și 

descrescătoare. Dintre regiunile în care s-au semnalat asemenea variații, se pot menționa: 

regiunea Nord-Vest (-0,17% în anul 2006 comparativ cu anul 2005 și + 1,22% în anul 2009 față de 

anul 2006); Nord-Est (+0,05% în anul 2006 față de anul 2005, apoi numai descrescător) și Vest: 

+1,37% în perioada 2008-2010 comparativ cu 2005. În regiunea Centru creșterea anuală a fost 

constantă, iar în regiunea Sud-Vest Oltenia suprafața a rămas constantă. 

Față de suprafața de teren arabil amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii și de 

ameliorare a acestora, din anul 2012, cu ponderea cea mai ridicată s-a constatat regiunea Nord-

Est – 35,46%, această regiune clasându-se pe primul loc. Pe locurile următoare, cu ponderi mult 

mai reduse, s-au înscris regiunile Sud-Est -18,2% și Nord-Vest - 16,53%. Pe locul al 5-lea s-a situat 

regiunea Sud-Vest Oltenia, cu o pondere de 10,45%. Pe ultimul loc s-a plasat regiunea Sud-

Muntenia, cu 8,16%, în condițiile în care regiunea București-Ilfov nu are suprafață amenajată din 

această categorie. 

Figura nr.  270 -  Suprafaţa de teren arabil amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii şi de 
ameliorare a terenurilor din Romania 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafaţa totală de teren arabil amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii şi de 

ameliorare a terenurilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a menținut la un nivel constant întreaga 
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perioadă, aceasta fiind de 127,96 mii ha, ceea ce reprezintă 10,45% din totalul României. La 

nivelul județelor regiunii, suprafața, de asemenea, s-a menținut constantă, iar pe primele locuri 

s-au aflat județele Mehedinți – 35,03% și Dolj – 29,24%, în timp ce ultimul loc s-a situat județul 

Vâlcea – 10,15%. Județele Olt și Gorj au prezentat ponderi mai mari decât județul Vâlcea, dar mai 

reduse decât Dolj, de 14,67%, respectiv 10,9%. 

Figura nr.  271 -  Suprafaţa de teren arabil amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii şi de 
ameliorare a terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafața terenului arabil amenajat cu lucrări de drenaj, pe categorii de 
folosință a terenurilor  

Suprafața totală de teren arabil amenajată cu lucrări de drenaj, din România, a crescut în 

mod constant, dar cu procente anuale destul de mici, astfel că în anul 2012 s-a semnalat un plus 

de 2,65 mii ha sau 1,37%. Comparativ cu suprafața totală de 194,75 mii ha, a anului 2012, regiunile 

cu cele mai întinse suprafețe amenajate au fost: Nord-Vest (21,87%) și Nord-Est (21,62%). Acestea 

au fost urmate de regiunile Sud-Muntenia (17,4%) și Sud-Est (15,57%). Regiunea Sud-Vest Oltenia 

s-a plasat pe locul al 7-lea, cu 2,46%. Pe ultimul loc s-a situat regiunea București-Ilfov (2,01%). 

Referitor la tendința suprafeței de teren arabil amenajată cu lucrări de drenaj, s-a constatat că 

regiunile de dezvoltare, ori au menținut constantă suprafața din anul 2005, ori au încercat să 

mărească suprafața amenajată, însă creșterile au fost mici.  

Suprafața totală de teren arabil amenajată cu lucrări de drenaj, din regiunea Sud-Vest 

Oltenia a fost de 4,80 mii ha, ceea ce a reprezentat 2,46% din totalul României. Această suprafață 

a fost întâlnită la nivel de județe, în următoarele ponderi: 36,66% - Dolj; 36,25% - Vâlcea; 20,42% 

- Mehedinți; 6,04% - Gorj și 0,41% - Olt. Aceste ponderi au fost constante în perioada 2005-2012, 

atât la nivel de județe, cât și la nivel regional. 

000

000

000

000

000

000

000

000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

m
ii 

h
a

Vâlcea

Olt

Mehedinţi

Gorj

Dolj



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

456 
 

k) Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de ameliorare și combaterea 
eroziunii solului, pe categorii de folosință a terenurilor - pășuni naturale; 

Suprafeţele totale ale păşunilor naturale amenajate cu lucrări de combaterea eroziunii şi 

de ameliorare a terenurilor, din Romania s-au redus cu 0,93% în 20012 față de 2005. Această 

reducere s-a datorat scăderii suprafețelor amenajate din regiunile Nord-Vest (4,42%) și Sud-Est 

(3,54%). Au fost întâlnite și regiuni în care s-au observat mici creșteri ale suprafețelor amenajate, 

cum ar fi Centru (1,2%) și Sud-Muntenia (0,35%). Se observă că procentele reducerilor de suprafață 

sunt mai ridicate cele ale creșterilor. Comparativ cu suprafața amenajată a anului 2012, pe 

primele locuri, cu suprafețe destul de apropiate ca mărime, s-au plasat regiunile Nord-Est (20,31%) 

și Nord-Vest (20,16%). Pe locurile următoare, cu suprafețe mai reduse amenajate, s-au situat 

regiunile Centru (14,54%) și Sud-Muntenia (13,06%). Pe locul al-5-lea s-a plasat regiunea București-

Ilfov (12,77%), iar pe al-6-lea regiunea Sud-Est (11,32%). Cele mai reduse suprafețe s-au semnalat 

în regiunea Sud-Vest Oltenia, cu o pondere de doar 7,82%, iar pentru regiunea Vest lipsesc datele. 

Figura nr.  272 -  Suprafața de păşuni naturale amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii şi de 
ameliorare a terenurilor din Romania 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafața totală a păşunilor naturale amenajate cu lucrări de combaterea eroziunii şi de 

ameliorare a terenurilor, din regiunea Sud-Vest Oltenia a crescut de la 65,36 mii ha (2006-2007), 

la 66,01 mii ha (2008-2012), ceea ce a reprezentat un plus de 0,65 mii ha sau 0,98%. În județele 

Dolj, Gorj, Olt și Vâlcea, suprafețele amenajate s-au menținut constante, iar în județul Mehedinți, 

suprafața a crescut cu 3,0%. Ponderile mai mari ale județelor Mehedinți (32,87%) și Vâlcea (28,4%), 

le-a situat pe primele locuri în cadrul regiunii, iar județul Olt, cu doar 3,64 mii ha și o pondere de 

5,51%, s-a situat pe ultimul loc. Locurile intermediare au fost ocupate de județele Gorj (20,57%) 

și Dolj (12,61%). 
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Figura nr.  273 -  Suprafața de păşuni naturale amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii şi de 
ameliorare a terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
 Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

l) Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de ameliorare și combaterea 
eroziunii solului, pe categorii de folosință a terenurilor - fânețe naturale;    

Suprafaţa totală a fâneţelor naturale amenajate cu lucrări de combaterea eroziunii şi de 

ameliorare a terenurilor din Romania a crescut destul de puțin în perioada analizată. Ritmul anual 

de creștere a fost constant, astfel că în anul 2012 suprafața a crescut cu 2,6 mii ha, față de anul 

2005. Dintre regiunile de dezvoltare în care s-au înregistrat creșteri semnificative se pot menționa: 

Centru +3,82%; Sud-Muntenia + 3,77%; Nord-Vest +0,35% și Vest +0,15%. În regiuni precum Nord-

Est, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia, suprafața s-a menținut constantă, iar în regiunea București-Ilfov 

nu s-au întâlnit amenajate suprafețe de fânețe naturale. Din suprafața totală a anului 2012, 

regiunea Nord-Vest a ocupat o pondere de 25,67% ce a plasat-o pe primul loc în ierarhia regiunilor 

în privința acestui indicator. Pe locurile următoare s-au înscris regiunile Centru – 24,57% și Nord-

Est – 17,74%. Cu suprafețe, respectiv ponderi mult mai reduse, s-au semnalat regiunile Sud-Vest 

Olenia – 12,77% (locul 4), Sud-Muntenia – 7,13% (locul 5), Vest – 6,43% (locul 6) și Sud-Est – 5,66% 

(ultimul loc). 
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Figura nr.  274 -  Suprafaţa fâneţelor naturale amenajate cu lucrări de combaterea eroziuniişi de 
ameliorare a terenurilor din Romania 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafaţa totală a fâneţelor naturale amenajate cu lucrări de combaterea eroziunii şi de 

ameliorare a terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia s-a redus foarte puțin, iar cea din anul 2012 

a reprezentat 12,77% din totalul României. La nivelul județelor, suprafața amenajată a rămas 

constantă. Cele mai mari suprafețe de fâneţe naturale amenajate s-au întâlnit în județul Gorj – 

61,59%. Cu o pondere mult mai mică, pe locul următor s-a aflat județul Vâlcea (26,77%). Cele mai 

mici suprafețe de fânețe naturale amenajate s-au observat în județele Olt – 5,58%; Mehedinți – 

3,47% și Dolj -2,62%.  

Figura nr.  275 -  Suprafaţa fâneţelor naturale amenajate cu lucrări de combaterea eroziunii şi de 
ameliorare a terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 
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m) Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de ameliorare și combaterea 
eroziunii solului, pe categorii de folosință a terenurilor - vii, pepiniere viticole 
si hameiști; 

Suprafaţa totală a viilor, pepinierelor viticole şi hameiștilor amenajate cu lucrări de 

combaterea eroziunii şi de ameliorare a terenurilor din Romania, a crescut de la 80,83 mii ha 

(2005), la 82,78 mii ha (2012). Creșterea de 1,95 mii ha sau 2,36% s-a datorat creșterilor 

suprafețelor amenajate în regiunile Nord-Est și Sud-Est. În celelalte regiuni suprafața amenajată 

s-a menținut constantă, iar în regiunea București-Ilfov nu s-au întâlnit suprafețe de vii, pepiniere 

viticole și hameiști amenajate cu lucrări de combaterea eroziunii şi de ameliorare a acestora. Pe 

primul loc, cu cele mai mari suprafețe amenajate, s-a semnalat regiunea Sud-Est – 38,17%. Pe 

locurile următoare, cu ponderi mult mai reduse, s-au situat regiunile Nord-Est – 14,47%; Sud-

Muntenia – 13,62%. Pe locul al-4-lea, cu o pondere de 12,56% s-a plasat regiunea Sud-Vest Oltenia. 

Pe ultimul loc, cu cele mai mici suprafețe amenajate, s-a situat regiunea Vest – 3,75%. 

Figura nr.  276 - Suprafaţa viilor, pepinierelor viticole şi hameiștilor amenajate cu lucrări de 
combaterea eroziunii şi de ameliorare a terenurilor din Romania 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafaţa totală a viilor, pepinierelor viticole şi hameiștilor amenajate cu lucrări de 

combaterea eroziunii şi de ameliorare a terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia a fost de 10,40 

mii ha pe întreaga perioadă analizată, ceea ce a reprezentat 12,56% din totalul României. Această 

suprafață a regiunii a fost dată de suprafețele amenajate în județele acesteia în următoarele 

ponderi: Vâlcea –43,17%; Mehedinți -25,67%; Dolj -22,5%; Olt -5,48% și Gorj –3,17%. 
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Figura nr.  277 -  Suprafaţa viilor, pepinierelor viticole şi hameiștilor amenajate cu lucrări de 
combaterea eroziunii şi de ameliorare a terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

n) Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de ameliorare și combaterea 
eroziunii solului, pe categorii de folosință a terenurilor - livezi de pomi, 
pepiniere, arbuști fructiferi; 

Suprafaţa totală a livezilor de pomi, pepinierelor, arbuștilor amenajată cu lucrări de 

combaterea eroziunii şi de ameliorare a terenurilor din România s-a redus cu 0,86%, reducere 

datorată scăderii suprafețelor amenajate din regiunile Nord-Vest și Centru. Punctele procentuale 

de reducere a suprafețelor din aceste regiuni au fost de 5,86%, respectiv 0,67%. În celelalte regiuni 

suprafețele amenajate au rămas constante. Față de suprafața amenajată a anului 2012, cea mai 

mare pondere a prezentat-o regiunea Sud-Vest Oltenia – 28,57%, suprafață/pondere ce a plasat-o 

pe primul loc. A fost urmată de regiunile Nord-Vest – 19,51%; Sud-Muntenia – 16,09%; Nord-Est – 

10,21%; Sud-Est – 9,64%; Vest – 9,62%. Regiunea Centru a prezentat cea mai redusă 

suprafață/pondere – 6,34%, iar regiunea București-Ilfov nu deține suprafețe de livezi de pomi, 

pepiniere și arbuști, amenajată cu lucrări de combaterea eroziunii şi de ameliorare a acestora. 
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Figura nr.  278 -  Suprafaţa livezilor de pomi, pepinierelor, arbuștilor amenajată cu lucrări de 
combaterea eroziunii şi de ameliorare a terenurilor din România 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

Suprafaţa totală a livezilor de pomi, pepinierelor, arbuștilor amenajată cu lucrări de 

combaterea eroziunii şi de ameliorare a terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia a fost de 33,38 

mii ha, ceea ce a reprezentat, in anul 2012, 28,57% din suprafața totală a României. Aproape 

jumătate din suprafața regiunii este deținută de județul Vâlcea – 15,91 mii ha sau 47,66%. Cu 

suprafețe/ponderi mult mai reduse s-au înscris județele Gorj – 18,12%; Mehedinți – 17,85% și Dolj 

– 14,73%. Cu cea mai redusă suprafață amenajată – 0,54 mii ha, ocupând ultimul loc în cadrul 

regiunii, județul Olt a deținut o pondere de 1,61%. 

Figura nr.  279 -  Suprafaţa livezilor de pomi, pepinierelor, arbuștilor amenajată cu lucrări de 
combaterea eroziunii şi de ameliorare a terenurilor din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 
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Concluzii: 

Lucrările de îmbunătăţiri funciare intervin radical în ecosistemele naturale pe care le 

modifică în sens economic favorabil, chiar dacă, din punct de vedere biologic, determină 

reducerea biodiversităţii naturale. Ele pot avea efecte secundare nefavorabile cum ar fi: 

modificarea regimului hidrogeologic, degradarea unor însuşiri ale solului, etc. 

Se poate afirma că lucrările de îmbunătăţiri funciare sunt acele lucrări de tehnică agricolă, 

care au drept scop punerea în valoare, pe o durată de timp îndelungată, a terenurilor neproductive 

sau slab productive, precum şi creşterea capacităţii de producţie a solurilor în condiţiile protecţiei 

lor. 

Construcţia şi întreţinerea acestor amenajări necesită personal de specialitate, care pe 

lângă pregătirea tehnică, trebuie să aibă şi o bună pregătire agronomică generală pentru a putea 

asigura corelarea exploatării hidroameliorative a amenajărilor cu exploatarea agricolă a terenului. 

S-a constatat menținerea constantă a suprafețelor amenajate cu lucrări de îmbunătățiri 

funciare sau, după caz, o reducere sau o creștere mică a acestora. 

 

5.10. Infrastructura specifică agriculturii 

Dezvoltarea durabilă a agriculturii este indispensabil legată de îmbunătăţirea 

infrastructurii agricole, gradul de tehnologizare agricolă având un impact direct asupra 

productivității. 

 

a) Sisteme de irigaţii 

Suprafaţa totală amenajată pentru irigaţii din România a fost oscilantă și s-a redus destul 

de puțin (0,86%) în anul 2012 față de 2005, când s-a observat cea mai ridicată valoare. Din 

suprafața amenajată a anului 2012, cele mai mari ponderi le-au prezentat regiunile Sud Est și Sud 

Muntenia, acestea ocupând 38,03%, respectiv 34,15% din suprafața amanajată totală a României. 

Pe locul al 3-lea s-a situat regiunea Sud Vest Oltenia, cu 19,09%, iar cea mai mică suprafață 

amenajată a fost în regiunea Centru, 0,49%.  
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Figura nr.  280 - Suprafaţa amenajată pentru irigaţii din România, la nivelul regiunilor 

de dezvoltare  

 

Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

 

Suprafaţa totală amenajată pentru irigaţii din regiunea Sud-Vest Oltenia a fost aproape 605 

mii ha în perioada 2005-2010, apoi a scăzut la puțin peste 601 mii ha în 2011-2012, deci o reducere 

de 0,60%. Din suprafața amenajată a regiunii din anul 2012, mai mult de jumătate s-a aflat în 

județul Dolj – 52,39%. Acesta a fost urmat de județul Olt, cu 32,12%, iar suprafețe mult mai reduse 

s-au găsit în județele Mehedinți – 13,43% și Vâlcea – 1,95%. Cea mai redusă suprafață s-a întâlnit 

în județul Gorj – 0,09%. 

În județul Gorj suprafața amenajată pentru irigații s-a redus cel mai mult, iar în celelalte 

județe aceasta s-a menținut constantă, sau s-a redus nesemnificativ. 
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Figura nr.  281 - Suprafaţa amenajată pentru irigaţii din regiunea Sud Vest Oltenia, 

la nivelul judeţelor 

 

 
Suprafața agricolă totală amenajată pentru irigații din România s-a redus ușor și constant, 

ajungând ca, în anul 2012, să fie cu 30,57 mii ha mai mică decât în anul 2005, respectiv cu 1%. Ca 

și în cazul suprafeței totale amenajate, regiunile Sud Est și Sud Muntenia au prezentat cele mai 

mari ponderi, de 38,19% și 34,13%, ponderi ce le-au situat pe primele locuri. Pe locul al 3-lea s-a 

plasat regiunea Sud Vest Oltenia, cu o pondere de 18,8%, iar pe ultimul loc s-a situat regiunea 

Centru, cu cea mai redusă pondere, de 0,49%. 

În ceea ce privește trendul suprafețelor agricole amenajate pentru irigații, acesta a fost 

pentru toate regiunile descrescător. Dintre regiunile în care suprafețele agricole amenajate s-au 

redus cel mai mult, se pot menționa: București - Ilfov – 20,66% și Nord Vest – 19,98%. În celelalte 

regiuni, suprafețe s-au redus foarte puțin.  
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Figura nr.  282 - Suprafaţa agricolă amenajată pentru irigaţii din România, la nivelul 

regiunilor de dezvoltare 

 

Sursa: Prelucrare proprie de informații, INS TEMPO Online, 2013 

 

Suprafaţa agricolă totală amenajată pentru irigaţii din regiunea Sud-Vest Oltenia a păstrat 

trendul național și aceasta s-a redus cu 3,64 mii ha sau 0,64% în 2012, comparativ cu 2005. Această 

reducere a suprafeței a avut loc în ultimii ani ai perioadei de analiză. Din suprafața amenajată a 

regiunii din anul 2012, județul Dolj s-a plasat pe primul loc, cu 52,3% din totalul regiunii, urmat 

fiind de județul Olt, cu 32,15%. Cu ponderi mult mai reduse, pe locurile următoare au fost județele 

Mehedinți – 13,4% și Vâlcea – 2,04%, iar pe ultimul loc s-a plasat județul Gorj, cu cea mai mică 

suprafață amenajată – 0,09%.  Județele Dolj și Mehedinți au menținut constante suprafețele 

agricole amenajate pentru irigații pe toată perioada analizată, iar în județele Olt și Vâlcea acestea 

s-au redus nesemnificativ, în timp ce în județul Gorj, reducerea a fost cea mai ridicată, de 86,24%.  
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Figura nr.  283 - Suprafaţa agricolă amenajată pentru irigaţii din regiunea Sud-Vest 

Oltenia, la nivelul judeţelor 

 

 

b) Sisteme de depozitare și colectare 
 

Pentru ca agricultura să se poată dezvolta ca și ramură economică, în afara activităților 

care țin de producția pentru autoconsum, este nevoie ca la nivel zonal să existe o infrastructură 

echilibrată a sistemului de depozitare și colectare a producției agricole. Unitățile de depozitare 

îndeplinesc și funcția de colectare, la nivelul clasificării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale nefăcându-se diferență între acestea. 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, infrastructura depozitelor este mai bine reprezentată 

în județele din zona de câmpie, respectiv Dolj și Olt, unde se produc cantități mari de cereale și 

care ajung pe piața de consum. Din acest punct de vedere, deși agricultura se practică și în 
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județele din zonele montane, aici predomină mai degrabă zootehnia și pomicultura, ale căror 

produse, cel puțin strict cele animale, nu sunt colectate.  

 

Tabel nr. 63 - Capacitatea de depozitare, la nivelul județelor regiunii Sud Vest Oltenia 

(2014) 

 

Sursa: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Astfel, în județul Dolj, la nivelul anului 2014, erau 56 de comune pe teritoriul cărora existau 

unități de depozitare, iar în județul Olt, 42. Dintre cele două județe, cea mai mare capacitate 

exista la nivelul județului Dolj, respectiv 842.382 tone, dintre care 58% în magazie.  În județul 

Olt, capacitatea totală de depozitare era mai mică, respectiv 635.911 tone, raportată de altfel la 

numărul mai redus de unități, însă cea mai mare parte, respectiv 60%, era constituită din soluzi. 

Cele mai puține comune cu unități de depozitare se aflau în județele Vâlcea și Gorj (8 și 7 

comune), în județul Mehedinți înregistrându-se un număr relativ mai ridicat (15 comune).  Cu 

excepția județului Dolj, în restul județelor cea mai mare parte a capacității de depozitare era 

disponibilă numai pentru silozuri, în medie peste 60% din capacitatea totală.  

Urmărind localizarea comunelor în care se află unități de depozitare cu o capacitate mare, 

acestea tind să fie cele din apropierea zonelor urbane, unde există și mai multe unități de 

procesare a producției agricole. De exemplu, comunele Cârcea și Leu din Dolj, care au fiecare 

peste 40.000 tone capacitate de depozitare, se află în vecinătatea municipiului Craiova. În județul 

Gorj, comuna Arcani, unde de asemenea există cea mai mare capacitate la nivel de județ, se află 

lângă municipiul Târgu Jiu. În județul Mehedinți, într-o situație similară se află comuna Șimian 

(lângă municipiul Drobeta Turnu Severin), în județul Olt comuna Traian, iar în Vâlcea comunele 

Mihăești și Bujoreni.  
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 Poziționarea unităților de depozitare indică de fapt eficiența scăzută a infrastructurii 

agricole, având în vedere că localitățile rurale, care nu se află în vecinătatea zonelor urbane sau 

nu au acces direct către acestea, se află de la început în dezavantaj, deși în aceste zone ar trebui 

să primeze dezvoltarea agriculturii ca și ramură economică, spre deosebire de localitățile 

învecinate zonelor urbane, unde se dezvoltă cu precădere serviciile.  Sistemul de depozitare și 

colectare nu vine de fapt în sprijinul producției agricole din zonele rurale, ci mai degrabă răspunde 

nevoilor de aprovizionare din zonele urbane.  

 

c) Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură, pe forme de 

proprietate, din România, la nivelul regiunilor de dezvoltare (2005 – 2012) 

Utilizând tractoare puternice și utilaje agricole moderne, cu randament ridicat la 

efectuarea lucrărilor agricole, se poate vorbi de practicarea unei agriculturi de performanță, în 

care lucrările agricole să fie executate în perioada optimă și în limitele unor costuri mai scăzute, 

de bună calitate și care să permită obținerea de recolte dintre cele mai mari. 

În România, parcul de tehnică agricolă este departe de nivelul țărilor dezvoltate și în cele 

mai multe exploatații agricole acestea sunt depășite, ceea ce se repercutează negativ asupra 

nivelului producțiilor obținute, inclusiv în costuri, iar în ceea ce privește profitul, acesta cel mai 

adesea, lasă de dorit. Sunt însă și exploatații performante, de dimensiuni mari, care au reușit să 

facă investiții în acest sector și au reînnoit parcul de tractoare și mașini agricole.  

Parcul de tractoare şi maşini agricole principale în agricultura din România, în perioada 

2005-2012, a înregistrat creșteri importante pentru toate categoriile. Referitor la numărul total 

de tractoare agricole fizice, acesta a crescut de la 173.043 la 184.446, adică un plus de 11.403 

sau 6,18%. Cel mai ridicat număr de tractoare și mașini agricole a fost înregistrat în anul 2012. Din 

numărul total al acestora, regiunea cu cea mai ridicată pondere a fost Sud Muntenia. Aceasta a 

deținut 17,75% din totalul României. A fost urmată de regiunile Nord Vest, cu 17,61% și Vest, cu 

15,51%. Regiunile Centru și Sud Vest Oltenia s-au plasat pe locurile 4-5, cu ponderi de 13,23% și 

12,76%. Cel mai redus număr s-a întâlnit în regiunea București - Ilfov, cu o pondere de 0,70%. 

În ceea ce privește plugurile pentru tractoare, acestea au prezentat, de asemenea, creșteri 

însemnate, de la 137.018 la 147.471, adică un plus de 10.453 unități sau 7,08% pentru aceeași 

perioadă. Din numărul maxim de pluguri din anul 2012, cele mai multe s-au regăsit în regiunea 

Sud Muntenia – 17,34%. A fost urmată de regiunile Nord Vest -16,92% și Vest – 14,72%. Regiunea 

Sud Vest Oltenia s-a situat pe locul al 4-lea, cu 14,07%, iar regiunea București - Ilfov pe ultimul 

loc, cu o pondere minimă de 0,82%. 

În privința numărului total de cultivatoare mecanice, s-a constatat mai întâi o scădere în 

2006 față de 2005, urmată de o creștere continuă și constantă, ajungându-se la 9,78% în 2012 față 

de 2006. Din numărul maxim de cultivatoare, regiunea cu cel mai mare număr a fost Sud Muntenia 
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– 24,68%. Cu un număr mai redus, a urmat regiunile Vest – 17,05% și Centru – 13,82%. Regiunea Sud 

Vest Oltenia s-a situat pe locul al-5-lea, cu 11,06%. Regiunea București - Ilfov a prezentat cel mai 

mic număr de cultivatoare și o pondere de 1,29%. 

Referitor la numărul total al semănătorilor mecanice, creșterea a fost de 9,23%, iar 

ponderea cea mai ridicată s-a întâlnit în regiunea Sud Muntenia (22,62%). A fost urmată de 

regiunile Sud Vest Oltenia (16,07%) și Vest (13,85%). Cea mai redusă pondere s-a întâlnit în 

regiunea București - Ilfov (1,02%). 

Numărul total al mașinilor de stropit și prăfuit cu tracțiune mecanică a prezentat un trend 

mai mult descendent și o variabilitate anuală destul de mare, cu un vârf de creștere în 2006 și 

unul de descreștere în 2012. Scăderea numărului total din această categorie de utilaje a fost de 

15,03%, această scădere datorându-se reducerii numărului din unele regiuni de dezvoltare, precum 

Sud-Est, Bucureşti - Ilfov și Sud-Vest Oltenia. Din numărul total de 5.459 de mașini de stropit și 

prăfuit din anul 2012, cele mai multe s-au identificat în regiunea Sud Muntenia, 30,31%. A fost 

urmată de regiunile Sud Est, 23,08% și Centru, 18,31%. Regiunea Sud Vest Oltenia s-a plasat pe 

locul al 6-lea, cu 4,15%, în timp ce în regiunea București - Ilfov s-au întâlnit cele mai puține mașini 

de stropit și prăfuit, 0,58%. 

Referitor la numărul total al combinelor autopropulsate pentru recoltat cereale, furaje, s-

a constatat o variabilitate anuală și creștere destul mică, aceasta situându-se la o valoare 

procentuală de 2,22%, respectiv 3,72%. Pentru prima categorie, cea mai mare pondere a 

prezentat-o regiunea Sud Muntenia (20,35%), iar cea mai redusă regiunea București - Ilfov (0,76%). 

Regiunea Sud Vest Oltenia s-a situat pe locul al-2-lea (16,48%) și a fost urmată de regiunile Nord 

Vest (16,26%) și Vest (13,03%). Pentru a doua categorie, cel mai mare număr s-a regăsit în regiunea 

Centru (30,05%), iar cel mai mic în regiunea București - Ilfov (1,19%). Regiunea Sud Vest Oltenia 

s-a situat pe locul al 6-lea (2,79%%). 

Numărul total al combinelor și mașinilor de recoltat cartofi a prezentat cea mai mare 

creștere – 25,34%, aceasta fiind constantă și făcând referire la anul 2012, comparativ cu anul 2005. 

Din numărul total și cel mai mare de combine de recoltat cartofi, cele mai multe s–au regăsit în 

regiunea Centru – 52,45%. Această regiune a fost urmată de regiunile Sud Muntenia – 15,87% și 

Nord-Est – 15,37%. Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al 7-lea – 0,07%, în condițiile în 

care regiunea București - Ilfov nu deține astfel de mașini.  

Referitor la numărul total de prese pentru balotat paie și fân, respectiv al vindroverelor 

pentru furaje, acestea au înregistrat creșteri de 44,67% și 32,63%. Pentru prima categorie, cea 

mai mare pondere a prezentat-o regiunea Sud Muntenia - 27,51%, urmată fiind de regiunile Centru 

- 16,14%, Nord-Vest, - 13,53%, Sud-Est – 13,33% și Vest – 12,32. Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a 

situat pe locul al 7-lea – 5,64%, aceasta depășind doar regiunea București - Ilfov, care a deținut 

cea mai redusă pondere – 1,28%. Pentru a doua categorie de mașini, cea mai mare pondere a 

prezentat-o regiunea Nord-Vest (41,33%), urmată fiind de regiunile Sud-Est (16,84%) și Sud 
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Muntenia (11,28%). Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al 6-lea (6,93%), iar ultimul loc 

a fost deținut tot de regiunea București - Ilfov (1,6%). 

 

Figura nr.  284 - Numărul total al tractoarelor și mașinilor agricole din România 

 

 

Aceleași categorii de tractoare și mașini agricole enumerate anterior s-au aflat în cea mai 

mare parte în proprietate privată. Astfel ponderile din anul 2012, față de numărul total, au fost 

de: 98,77% pentru tractoare agricole fizice; 99,02% pentru pluguri pentru tractoare; 98,89% pentru 

cultivatoare mecanice; 99,16% pentru semănători mecanice; 95,71% pentru mașini de stropit și 

prăfuit cu tracțiune mecanică; 99,12% pentru combine pentru cereale; 95,07% pentru combine 

pentru fân; 100% pentru combine și mașini de recoltat cartofi; 98,77% pentru prese de balotat 

paie și fân și 97,85% pentru vindrovere pentru furaje. 

În totalitate, ierarhiile menționate pentru numărul total al fiecărei categorii de tractoare 

și mașini agricole s-au menținut și în proprietate privată. 

 

Parcul de tractoare şi maşini agricole principale în agricultura din regiunea Sud Vest 

Oltenia, pe forme de proprietate, la nivelul judeţelor (2005 – 2012) 

Din datele statistice centralizate, la sfârșitul anului 2012 în parcul de tehnică agricolă s-au 

înregistrat creșteri pentru: tractoare agricole fizice (6,26%); pluguri pentru tractor (10,5%); 

semănători mecanice (5,64%); combine și mașini pentru recoltat cartofi (33,33%) și prese pentru 

balotat paie și fân (40,35%), dar și scăderi pentru mașinile de stropit și prăfuit cu tracțiune 

mecanică, cultivatoare mecanice (10,65%); combine autopropulsate pentru recoltat cereale 

(6,17%); combine autopropulsate pentru recoltat furaje (52,27%) și vindrovere pentru furaje 

(11,26%). 
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Față de numărul total al tractoarelor din anul 2012, județul cu cea mai mare pondere a 

fost Dolj – 31,63, urmat de județul Olt – 27,77%. Ponderi mai mici au prezentat județele Mehedinți 

– 14,92% și Gorj – 13,58%, iar cea mai redusă s-a înregistrat în județul Vâlcea – 12,08%. Referitor 

la numărul total al tractoarelor agricole fizice, creșterea s-a datorat sporirii numărului acestora 

în județe ca Gorj (24,64%), Mehedinți (1,28%) și Vâlcea (32,13%). Reduceri ale numărului de 

tractoare a prezentat județele Dolj (5,43%) și Olt (0,44%). 

Ierarhia județelor din regiunea Sud Vest Oltenia pentru pluguri a fost următoarea: Dolj – 

31,49%, Olt – 20,45%, Mehedinți - 13,48%, iar județele Gorj și Vâlcea în anul 2012 au avut aceeași 

pondere – 12,78%. Creșteri ale numărului total de pluguri s-au înregistrat în majoritatea județelor 

regiunii, iar cele mai însemnate s-au obținut în Vâlcea – 43,79% și Gorj – 25,36% și mai mici în Olt 

– 5,79% și Dolj – 0,35%. Singurul județ care a înregistrat reduceri a fost Mehedinți, însă destul de 

mici – 1,13%. 

Referitor la numărul total al cultivatoarelor mecanice s-a constat o reducere mică la nivelul 

regiunii, aceasta datorându-se scăderii numărului acestora din județe ca Dolj (1,69%), Olt (37,48%) 

și Vâlcea (7,69%).  

Față de numărul total de 1.788 cultivatoare din anul 2012, cea mai mare pondere a 

prezentat-o județul Dolj, cu 55,37%, iar cea mai mică, județul Vâlcea, cu 22,29%. Ponderi 

intermediare au prezentat județele Olt – 18,95%, Mehedinți – 15,36% și Gorj – 8,08%. 

În privința numărului total de semănători mecanice, regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat 

o creștere mică, iar ponderile județelor, în ordinea descrescătoare a acestora, au fost: Dolj – 

37,92%, Olt – 31,66%, Mehedinți – 15,07%, Gorj – 9,12% și Vâlcea – 6,20%. În aproape toate județele 

s-au înregistrat creșteri ale numărului de semănători, excepție făcând județul Dolj, care a 

prezentat un minus de 1,08%. Dintre județele cu creșteri se pot menționa: Vâlcea (35,6%), Gorj 

(+19,27%), Olt (6,46%) și Mehedinți (0,28%). 

Numărul total al mașinilor de stropit și prăfuit cu tracțiune mecanică a prezentat o 

variabilitate anuală mare, de la un total maxim de 316 în 2009, la unul minim de 227 în 2012. În 

anul 2012 județul Dolj a prezentat cele mai multe maşini de stropit şi prăfuit (42,29%). Acesta a 

fost urmat de județele Vâlcea – 18,94%, Olt – 18,06% și Mehedinți – 11,45%, iar județul Gorj a 

înregistrat cele mai puține (9,25%). Dintre județele care au prezentat creșteri ale numărului de 

mașini de stropit se pot menționa: Olt cu 48,78% și Gorj cu 19,04%, iar scăderi ale acestei categorii 

au prezentat județele Dolj – 42,85% și Mehedinți – 10,34%. 

Numărul total al combinelor autopropulsate pentru recoltat cereale a scăzut, iar din cele 

4.224 combine din regiunea Sud Vest Oltenia, din anul 2012, ponderea cea mai ridicată a 

prezentat-o județul Dolj (44,31%), urmat fiind de județul Olt (29,59%). Ponderi mai mici au 

prezentat județele Mehedinți (13,02%) și Gorj (9,28%), iar județul Vâlcea, cea mai redusă (3,78%). 

Pentru această categorie de utilaje, creșteri s-au înregistrat în județele Gorj (18,36%) și Vâlcea 

(30,62%). 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

472 
 

Numărul total al combinelor autopropulsate pentru recoltat furaje s-a redus semnificativ 

la nivelul regiunii, acesta ajungând la 21 în anul 2012. Comparativ cu acesta, județul cu cea mai 

mare pondere a fost Dolj, cu 61,9%, iar județul cu cea mai mică pondere a fost Gorj, cu 4,76%. În 

județul Mehedinți nu sunt astfel de utilaje, iar județele Olt și Vâlcea au prezentat ponderi de 

23,8%, respectiv 9,52%. Cele mai drastice reduceri ale numărului de combine pentru recoltat 

furaje s-au înregistrat în județul Olt – 81,48%. 

Numărul total al mașinilor pentru recoltat cartofi este foarte mic în regiune, iar acesta a 

prezentat atât creșteri, cât și descreșteri. În anul 2012 se mai găseau doar 4, acestea fiind 

împărțite astfel: 2 în județul Olt și câte 1 în județele Dolj și Vâlcea. 

Referitor la numărul total al preselor pentru balotat paie și fân, acestea au înregistrat 

creșteri, numărul maxim înregistrat fiind de 617 în anul 2011. Față de acest număr total, ponderea 

cea mai mare a prezentat-o județul Olt – 44,4%, urmat de județul Dolj – 36,95%. Cea mai redusă 

pondere s-a înregistrat în județul Mehedinți – 1,94%. Județul Gorj a deținut 8,26%, iar județul 

Vâlcea 8,42%. Creșterile de la nivelul regiunii s-au datorat sporirii numărului de prese din județele 

Vâlcea (84,37), Gorj (78,33%) și Olt (55,07%). În județele Dolj și Mehedinți s-au redus numărul 

acestora cu 6,33% și 45,45%.  

Numărul total al vindroverelor pentru furaje a scăzut constant până în 2010, apoi a crescut 

puțin, ajungând în 2012 la 126, cu 11,26% mai puține decât în 2005. Din cele 126 utilaje ale 

regiunii, mai mult de jumătate au fost în județul Dolj – 61,11%, urmat de județul Olt – 30,15%. În 

județul Gorj s-a întâlnit un număr destul de redus de vindrovere, 7,93%, iar în județul Vâlcea de 

10 ori mai puține 0,79%. În județul Mehedinți în ultima perioadă de analiză nu s-au mai identificat 

astfel de utilaje. În 2012, comparativ cu 2005 s-au observat creșteri procentuale ale numărului de 

vindrovere în județele Dolj (2,6%) și Gorj (50%), în timp ce în județele Mehedinți (100%), Olt 

(26,92%) și Vâlcea (50%) s-au semnalat reduceri. 
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Figura nr.  285 - Numărul total al tractoarelor și mașinilor agricole din regiunea Sud-

Vest Oltenia 

 

 

Cea mai mare parte din numărul total al tractoarelor și mașinilor agricole s-au aflat în 

proprietate privată. Astfel, pentru tractoarele agricole fizice, procentul din anul 2012 a fost de 

99,17%; pentru pluguri de 99,44%; pentru cultivatoare de 99,5%; pentru semănători de 99,58%; 

pentru mașini de stropit și prăfuit de 87,22%; pentru combine de recoltat cereale de 95,28%; 

pentru combine de recoltat furaje de 85,71%; pentru combine și mașini de recoltat cartofi de 

100%; pentru prese de balotat paie și fân de 99,22% și pentru vindrovere de 99,20%. 

 

Concluzii: 

Parcul de tractoare și mașini agricole din dotarea agricultorilor a crescut, însă nivelul de 

dotare existent în prezent nu este în măsură să asigure efectuarea lucrărilor mecanice în 

perioadele optime prevăzute de tehnologiile de cultură. Deficiența structurală generată de 

insuficiența utilajelor este accentuată de uzura fizică și morală a acestora. 

La nivel național, regiunea Sud-Muntenia deține supremația în ceea ce privește tractoarele 

și majoritatea din utilajele agricole, iar la nivel regional, județului Dolj îi revine această 

supremație. 
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5.11. Activitatea economică din agricultură  

 

a)    Industria alimentară şi a băuturilor 

Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi industriale cf. CAEN 2, la nivel naţional şi 

regional 

Numărul mediu al salariaților din România cu activități în agricultură, silvicultură și pescuit 

a cunoscut o creștere mică în 2009, comparativ cu 2008 (+4,77%), apoi o descreștere însemnată în 

2010 față de 2009 (-13,53%), urmată de altă creștere în 2012 față de 2009 (de 8,17%). Comparativ 

cu valorile naționale din anul 2012, regiunea situată pe primul loc în privința numărului mediu de 

salariați din agricultură a fost Sud Muntenia – 20,85%. Pe locurile următoare s-au plasat regiunile 

Sud-Est – 16,55% și Nord-Est – 15,74%. Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe locul al 7-lea, cu 

7,95%. Pe ultimul loc s-a plasat regiunea București - Ilfov, cu cel mai mic număr mediu de salariați, 

de 4,53%. 

Reduceri ale numărului mediu de salariați s-au întâlnit în regiunile Nord-Vest (6,8%), Vest 

(3,35%), Sud-Muntenia (0,66%) și Sud-Vest Oltenia și București - Ilfov, de 0,08%. Creșteri ale 

numărului mediu de salariați s-au observat în regiunile Centru (2,19%) și Sud-Est (2,41%). În toate 

regiunile României s-a constatat o inconstanță în evoluția numărului mediu de salariați din 

agricultură, silvicultură și pescuit. 

 

Figura nr.  286 - Numărul mediu al salariaţilor din România 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Numărul mediu de salariați la nivel national, cu activități în industria alimentară, a avut 

preponderent un trend descendent. Dacă în anul 2008 au lucrat în acest domeniu 155.981 

persoane, un an mai târziu, numărul acestora s-a redus la 144.128 persoane. Și în anul 2010, 
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numărul acestora a scăzut, astfel că în anul 2011 față de 2008, numărul persoanelor cu activități 

în industria alimentară a fost cu 12,38% mai mic. 

În industria fabricării băuturilor, numărul persoanelor care lucrau în acest domeniu s-a 

redus și mai mult, ajungând în anul 2012 să fie mai puține cu 34,8%. 

În regiunea Sud Vest Oltenia, numărul persoanelor cu activități în industria alimentară a 

păstrat trendul național, acesta reducându-se drastic, cu 52,44%, în timp ce numărul persoanelor 

din industria fabricării băuturilor a scăzut cu 41,67%. 

Efectivul salariaţilor la sfârşitul anului, pe categorii de salariaţi, pe activităţi (diviziuni) 

ale economiei naționale CAEN Rev.2 

În perioada 2005-2012, efectivul salariaților ce lucrau în industria alimentară a înregistrat 

variații atât crescătoare (cu 5,19% în 2007 comparativ cu 2005), cât și descrescătoare (cu 13,92% 

mai puțin în 2010 față de 2007), urmată apoi de altă creștere ( cu 6,74% în 2012 față de 2010). Se 

poate constata că, per ansamblu, scăderea numărului salariaților este mai mare decât creșterea, 

iar în anul 2012 nu s-a ajuns la nivelul numărului de persoane ce lucrau în acest domeniu în anul 

2005. 

Pentru fabricarea băuturilor, s-a menținut aceeași tendință variabilă și, per total, 

descreșterea din 2012 a fost de 22,48%, comparativ cu 2005. 

Figura nr.  287 - Efectivul salariaţilor la sfârşitul anului, pe categorii de salariaţi, pe 

activităţi 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 
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Indicii producţiei ramurii agricole pe sectoare, forme de proprietate, macroregiuni, 

regiuni de dezvoltare şi judeţe - an de bază=an precedent - serie nouă 

 

Indicele producției ramurii agricole în anul 2008 a fost de 140,4% pe total, 177,7% la 

producția vegetală și 94,6% la producția animală, față de anul 2012, când valorile s-au redus la 

74,9% pe total, din care 65,6% la producția vegetală.  

Producția ramurii agricole a fost crescută în anul 2008 comparativ cu 2012, datorită 

producției vegetale.  

Pe județe, s-au înregistrat creșteri în toate județele, acestea depășind valorile procentuale 

ale regiunii, iar aceste creșteri ale indicilor s-au datorat creșterilor înregistrate în sectorul privat. 

Dintre județele cu valori mari ale creșterilor indicilor producției agricole totale se pot menționa: 

Dolj – 121,2%; Mehedinți – 114,7% și Olt – 109,3%.  

Mare parte din această producție totală s-a realizat în proprietate privată, 101,35%, 

respectiv 99,59%. Dintre anii cu valori mai mari ai indicilor producției, se mai pot menționa 2006, 

2009 și 2011, atât per total, cât și pentru privat.  

Au fost ani când s-au obținut creșteri ale indicilor producției ramurii agricole din cauză că 

s-au înregistrat creșteri ale producției vegetale și diminuări ale producției animale. 

Creșterea producției vegetale, înregistrată în cele 5 județe ale regiunii Sud-Vest Oltenia, 

a variat între +124,2% în Mehedinți și +36,9% în Vâlcea (2008). Scăderi la producția vegetală au 

fost în 2 județe și au variat între -8,23% în Mehedinți și -17,37% în Vâlcea (2012). 

La producția animală descreșterile s-au situat între -4,26% în Mehedinți și -6,49% în Olt 

(2012). Creșteri s-au realizat în celelalte județe, iar acestea s-au plasat între 9,21% în Dolj, 1,74% 

în Gorj și 0,77% în Vâlcea. 

În mare parte, creșterile înregistrate atât la producția vegetală, cât și animală s-au datorat 

creșterilor de la nivelul sectorului privat. 
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Figura nr.  288 - Valorile procentuale ale indicilor producţiei ramurii agricole totale 

din regiunea Sud-Vest Oltenia 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

Unităţi locale active pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de diviziune CAEN 

Rev.2, la nivel de regiuni de dezvoltare (2008-2012) 

Numărul total al unităților locale active din industria alimentară, la nivel național a scăzut 

cu 10,95%, iar cele pentru fabricarea băuturilor cu 21,58%. Din numărul total de 8.009 unități ale 

anului 2012 de la nivel național, ponderea cea mai mare a prezentat-o regiunea Nord Vest 

(14,88%), urmată de regiunile Centru (13,5%) și Sud Est (13,16%). Regiunea Sud Vest Oltenia s-a 

situat pe ultimul loc, cu cea mai mică pondere (9,83%). La o privire atentă, se poate constata că 

regiunile de dezvoltare pot fi clasificate în două categorii: regiuni cu peste 1000 unități locale 

active (Nord Vest, Centru, Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia și București - Ilfov) și regiuni sub 800 

unități locale active (Sud Vest Oltenia și Vest). Reduceri ale numărului unităților locale active s-

au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare. 
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Figura nr.  289 - Numărul unităților locale active din industria alimentară, la nivelul 

regiunilor 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

Pentru fabricarea băuturilor, numărul unităților locale active au scăzut, de la un maxim de 

959 în 2005, la un minim de 752 în 2012, ceea ce înseamnă o reducere de 207 unități sau 21,58%. 

La nivel regional s-a constatat același trend descrescător, iar din numărul total al anului 2012, 

cele mai multe se situau în regiunea Sud Est (24,07%). Aceasta a fost urmată de regiunile Nord 

Vest și București - Ilfov, cu aceeași pondere (14,36%). Regiunea Sud Vest Oltenia s-a plasat pe 

locul al -7-lea (7,18%), aceasta depășind doar regiunea Vest, care a deținut cea mai mică pondere 

(6,25%). 

Figura nr.  290 - Numărul unităților locale active din industria fabricării băuturilor, 

la nivelul regiunilor 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 
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Unităţi locale active pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de diviziune CAEN 

Rev.2, din regiunea Sud-Vest Oltenia, la nivel de judeţe (2008-2012) 

Numărul total al unităților locale active din industria alimentară din regiunea Sud Vest 

Oltenia a cunoscut variații anuale însemnate, însă per ansamblu acestea s-au redus cu 6,85% în 

2012 față de 2008. Din numărul total al unităților anului 2012 (788), județul cu cele mai multe 

unități a fost Dolj, cu 293 de unități sau 37,18%. Cu un număr mult mai mic de unități, pe locurile 

următoare s-au situat județele Olt – 17,89%, Gorj – 16,5% și Vâlcea – 16,37%. Cel mai mic număr 

de unități locale active pentru industria alimentară a prezentat-o județul Mehedinți – 12,05%. 

Dintre județele în care numărul unităților locale active s-a redus mai mult, se pot menționa 

Mehedinți – 15,93% și Vâlcea – 12,83%, iar în județul Dolj, reducerea a fost de doar 1,01%. 

Figura nr.  291 - Numărul unităților locale active din industria alimentară, la nivelul 

județelor 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

Numărul total al unităților locale active din industria fabricării băuturilor din regiunea Sud-

Vest Oltenia s-a redus treptat și constant, cu 28% în 2012 față de 2008. Din cele 54 de unități 

existente la nivelul regiunii în 2012, cele mai multe s-au întâlnit în județul Dolj, acesta având o 

pondere de 44,44%. A fost urmat de județele Gorj și Vâlcea, cu aceeași pondere, de 18,51%. În 

județul Mehedinți ponderea a fost de 12,96%, iar în județul Olt de 5,55%. Dacă în județul Gorj s-a 

observat o creștere a acestor unități (cu 20%), în toate celelalte județe ale regiunii, numărul s-a 

redus, iar cele mai mari  reduceri s-au identificat în județele Olt – 66,6%, Vâlcea – 52,38%, 

Mehedinți – 22,2% și Dolj – 14,28%.  
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Figura nr.  292- Numărul unităților locale active din industria fabricării băuturilor, la 

nivelul județelor 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 
 

b)    Comerţul intern şi extern cu produse alimentare 

Valoarea exportului (FOB) pe secţiuni conform Nomenclatorului Combinat, total, din 

care pentru Uniunea Europeană (2005-2012) 

Valoarea exportului conform Nomenclatorului Combinat (NC8) pentru Secțiunea IV – 

Produse ale industriei alimentare; băuturi, lichide alcoolice și oțet; tutun și înlocuitori de tutun 

prelucrați a prezentat un trend crescător constant. Valoarea totală minimă a fost de 138.794 mii 

EURO sau 172.284 mii USD (2005) și a ajuns la o valoarea totală maximă de 1.160.026 mii EURO 

sau 1.489.484 mii USD (2012), ceea ce înseamnă un plus de 1.021.232 mii EURO sau 1.317.200 mii 

USD, respectiv o creștere de 11,96% pentru EURO și 11,56% pentru USD.  

Din valoarea totală a exporturilor în EURO, realizată în anul 2005, UE deținea o pondere 

de aproximativ 65,83%, iar după creșteri continue, în anul 2012, UE a ajuns să dețină o pondere 

de 87,29%. 
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Figura nr.  293 - Valoarea exportului conform Nomenclatorului Combinat pentru 

Secțiunea IV 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

Valoarea importului  (CIF) pe secţiuni conform Nomenclatorului Combinat, total, din 

care pentru Uniunea Europeană (2005-2012) 

 

Valoarea importului conform Nomenclatorului Combinat (NC8) pentru Secțiunea IV – 

Produse ale industriei alimentare; băuturi, lichide alcoolice și oțet; tutun și înlocuitori de tutun 

prelucrați a înregistrat variații anuale, dar crescătoare. În anul 2005, valoarea totală a importului 

a fost de 864.358 mii EURO, iar în anul 2012, valoarea maximă a fost de 2.100.292 mii EURO. 

Valoarea importului a crescut cu 1.235.934 mii EURO sau 58,84%. 

Din valoarea totală a importurilor în EURO, realizată în anul 2005, UE deținea o pondere 

de aproximativ 53,37%, iar după creșteri continue, în anul 2012, ponderea ajuns la 70,09%. 
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Figura nr.  294 - Valoarea importului conform Nomenclatorului Combinat pentru 

Secțiunea IV 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

Balanţa comercială („export minus import”) pe secţiuni conform Nomenclatorului 

Combinat, total, din care pentru Uniunea Europeană (2005-2012) 

Cele mai mari valori negative al soldului înregistrate la secțiunea IV au fost de -1.085.851 

mii EURO în anul 2008, din care 741.380 mii EURO pentru UE, respectiv 31,72%. 

 

Figura nr.  295 - Balanța comercială a secțiunii IV conform Nomenclatorului Combinat 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 
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Valoarea exportului (FOB) din Regiunea Sud-Vest Oltenia, pe secţiuni conform 

Nomenclatorului Combinat, la nivel de judeţe (2011-2012) 

Valoarea totală a exporturilor din regiunea Sud Vest Oltenia, pentru secțiunea IV, conform 

Nomenclatorului Combinat, a scăzut de la 24.754 mii EURO în anul 2012, la 18.649 mii EURO în 

anul 2011, adică cu 6.105 mii EURO sau 24,66%. Scăderea de la nivel regional s-a datorat scăderii 

valorii importului din mai toate județele. Exceptând județul Vâlcea, unde valoarea importului a 

crescut cu 12,94%, în celelalte județe ale regiunii au înregistrat următoarele scăderi ale valorii 

importului: 55,78% în Mehedinți, 31,12% în Dolj, 31,02% în Olt și 16,93 în Gorj. 

Din valorile totale ale exporturilor din anul 2012, ponderea cea mai mare a revenit 

județului Olt – 48,37%. A fost urmat de județele Dolj – 28,41%, Vâlcea – 20,51% și Gorj – 2,47%. Cea 

mai mică pondere a exporturilor a prezentat-o județul Mehedinți – 0,22%. 

 

Valoarea exportului din Regiunea Sud-Vest Oltenia, pentru secţiunea IV, 

conform Nomenclatorului Combinat 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

Valoarea importului (CIF) în regiunea Sud Vest Oltenia, pe secţiuni conform 

Nomenclatorului Combinat, la nivel de judeţe (2011-2012) 

Valoarea totală a importurilor în regiunea Sud-Vest Oltenia, pentru secțiunea IV, conform 

Nomenclatorului Combinat, s-a redus cu 17,68% în 2012 comparativ cu 2011. Din valoarea totală a 

importului de 37.283 mii EURO din anul 2012, ponderea cea mai mare a prezentat-o județul Dolj 

(41,96%), urmat de județul Olt (39,62%). Valori mult mai mici ale ponderilor s-au înregistrat în 

județele Vâlcea (13,97%) și Gorj (4,35%), iar cele mai mici valori s-au identificat în județul 

Mehedinți (0,08%). 
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Ca și în cazul exporturilor, județul Vâlcea a fost singurul județ al regiunii în care valoarea 

importurilor a crescut. Valoarea acestei creșteri a fost de 9,67%. În celelalte județe s-au 

înregistrat scăderi ale valorii importurilor de 97,15% în Mehedinți, 28,28% în Olt, 8,78% în Dolj și 

4,92% în Gorj. 

Figura nr.  296 - Valoarea importului în regiunea Sud Vest Oltenia, pentru secţiunea 

IV, conform Nomenclatorului Combinat 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

Balanţa comercială („export minus import”) a regiunii Sud Vest Oltenia, pe secţiuni 

conform Nomenclatorului Combinat, la nivel de judeţe (2011-2012) 

Balanţa comercială a regiunii Sud-Vest Oltenia pentru secţiunea IV conform 

Nomenclatorului Combinat, la nivel de judeţe, a prezentat numai valori negative ale soldului în 

perioada analizată, excepție făcând județul Olt în anul 2012, când valoarea soldului a fost 

pozitivă. La nivelul anului 2012, valoarea balanței comerciale era de -18.634 mii EURO, cu 9,26% 

mai mică decât în anul 2011, când valoarea acesteia a fost de -20.537 mii EURO. Valori mai mari 

ale balanței comerciale din 2012, comparativ cu 2011, au atins județele Dolj și Vâlcea, iar mai 

mici județele Gorj, Mehedinți și Olt. 

În perioada analizată ponderile cele mai ridicate ale balanței comerciale au fost realizate 

de județele Dolj și Olt, urmate de județele Vâlcea și Gorj, iar cele mai mici valori, județul 

Mehedinți. În anul 2012, ponderile balanței au fost următoarele: Dolj – 55,51%; Olt – 30,87%; Vâlcea 

– 7,43%; Gorj – 6,23% și Mehedinți – 0,05%. 
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Figura nr.  297 - Balanţa comercială a regiunii Sud Vest Oltenia, pentru secţiunea IV, 

conform Nomenclatorului Combinat 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

Valoarea exportului (FOB) din România, pe secţiuni conform Nomenclatorului 

Combinat, la nivel de regiuni de dezvoltare (2011-2012) 

Valoarea totală a exportului din România, pentru secţiunea IV, conform Nomenclatorului 

Combinat a fost de 788.607 mii EURO în 2011 și 781.383 mii EURO în 2012, deci a scăzut cu 0,91%. 

Din valoarea totală a anului 2012, regiunea cu cea mai mare valoare a fost București-Ilfov – 363.134 

mii EURO sau 46,47%, pondere ce a situat această regiunea pe primul loc. Pe locul următor, cu o 

valoare de 151.840 mii EURO sau 19,43% s-a plasat regiunea Sud-Muntenia, iar pe locul al 3-lea 

regiunea Nord-Vest, cu 81.738 mii EURO sau 10,46%. Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a situat pe 

ultimul loc, cu o valoare de 18.649 mii EURO sau 2,38%. În regiunile Sud-Est și Centru, ponderile 

au fost de 8,55% și 5,37%, iar în regiunile Nord-Est și Vest, acestea au fost de 4,62% și 2,68%. S-au 

observat regiuni unde valoarea exporturilor s-a redus, dar și regiuni unde aceasta a crescut. 

Regiuni cu scăderi semnificative ale valorii importului au fost Sud-Vest Oltenia – 24,66%, Vest – 

12,69% și București - Ilfov – 11,97%, dar și nesemnificative, precum Nord-Vest – 0,91%. S-au 

identificat și regiuni în care valoarea exporturilor a crescut: Centru – 32,13%, Nord-Est – 31,71%, 

Sud-Est – 14,8% și Sud-Muntenia – 11,52%. 
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Figura nr.  298 - Valoarea exportului din România, pentru secţiunea IV, conform 

Nomenclatorului Combinat 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

Valoarea importului (CIF) din România, pe secţiuni conform Nomenclatorului Combinat, 

la nivel de regiuni de dezvoltare (2011-2012) 

Valoarea totală a importului din România, pentru  secţiunea IV, conform Nomenclatorului 

Combinat, a oscilat în sens crescător, de la o valoare de 850.705 mii EURO în anul 2011, la 968.437 

mii EURO în anul 2012. Diferența dintre cei doi ani a fost de 177.732 mii EURO sau 12,15%. Din 

valoarea totală a anului 2012, regiunile cu cele mai ridicate ponderi au fost Sud Muntenia (26,19%) 

și București - Ilfov (22,93%). Pe locurile următoare, în ordine descrescătoare, s-au situat regiunile: 

Nord-Vest (17,61%), Sud-Est (14,37%), Centru (6,86%) și Vest (5,72%). Regiunea Sud-Vest Oltenia 

s-a plasat pe locul al 7-lea, cu o pondere de 3,84%, aceasta depășind doar regiunea Nord-Est, cu 

2,44%. 

Au fost identificate unele regiuni cu creșteri ale valorii importului, precum Sud Muntenia – 

33,1%, Sud-Est – 15,96%, Nord-Vest – 7,14% și Nord-Est – 3,66%, dar și regiuni cu scăderi ca: Vest – 

0,4% și Centru – 0,33%. 
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Figura nr.  299 - Valoarea importului din România, pentru secţiunea IV, conform 

Nomenclatorului Combinat 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

Balanţa comercială („export minus import”) a României, pe secţiuni conform 

Nomenclatorului Combinat, la nivel de regiuni de dezvoltare (2011-2012) 

Balanţa comercială totală a României, pentru secţiunea IV, conform Nomenclatorului 

Combinat, a înregistrat valori negative ale soldului de -62.098 mii EURO în 2011 și -187.054 mii 

EURO în 2012. La nivelul regiunilor de dezvoltare, doar Nord-Est și București - Ilfov au prezentat 

valori pozitive ale soldului balanței comerciale, în ambii ani. Din valoarea totală a balanței 

comerciale a anului 2012, regiunea situată pe primul loc a fost București - Ilfov, aceasta având o 

valoare de 141.052 mii EURO. A fost urmată de regiunile Sud-Muntenia, cu 101.872 mii EURO, 

Nord-Vest, cu 88.893 mii EURO, Sud-Est, cu 72.326 mii EURO, Vest, cu 34.358 mii EURO și Centru, 

cu 24.497 mii EURO. Regiunea Sud Vest Oltenia s-a plasat pe locul al 7-lea, cu o valoarea a balanței 

comerciale de 18.634 mii EURO, iar pe ultimul loc, cu cea mai mică valoare, s-a situat regiunea 

Nord-Est – 12.474 mii EURO. Au existat diferențe destul de mari între nivelurile balanței dintre cei 

doi ani, cele mai mari înregistrându-se în regiunile Sud-Muntenia (o scădere de 66.498 mii EURO), 

Nord-Est (o creștere de 10.597 mii EURO) și Sud-Est (o scădere de 12.327 mii EURO). 

Au fost regiuni în care valoarea balanței s-a redus (Centru – 13.711 mii EURO; București - 

Ilfov – 56.281 mii EURO; Sud-Vest Oltenia – 1.903 mii EURO), dar și regiuni în care valoarea balanței 

a crescut (Nord-Vest – 13.234 mii EURO; Nord-Est + 10.597 mii EURO; Vest – 2.827 mii EURO).  
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Figura nr.  300 - Balanţa comercială a României, pentru secţiunea IV, conform 

Nomenclatorului Combinat 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

Concluzii: 

Valoarea comerțului din România a crescut, însă importurile au rămas la un nivel mai înalt 

decât exporturile. 

Cele mai mari valori ale exportului şi importului României se desfăşoară cu precădere în 

statele europene. 
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5.12. Agricultura modernă în regiunea Sud-Vest Oltenia 

Practicarea unei agriculturi moderne implică atât cultivarea de plante tehnice şi 

industriale, care să fie folosite pentru obţinerea de surse alternative de energie, cât şi practicarea 

unei agriculturi ecologice, în ambele situaţii acţionându-se pentru reducerea impactului negativ 

asupra mediului înconjurător şi urmărindu-se îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

Agricultura modernă poate contribui la creşterea socio-economică a localităţilor rurale din 

regiunea Sud-Vest Oltenia, având în vedere tendinţele de sporire a cererii de biocarburanţi şi de 

produse agroalimentare ecologice, manifestate la nivel european. Însăşi politica europeană şi cea 

naţională în domeniul culturii plantelor energetice şi în ceea ce priveşte agricultura ecologică, 

demonstrează preocupările existente în materie de dezvoltare a agriculturii moderne. 

În vederea conturării unei imagini de ansamblu asupra stadiului actual de dezvoltare a 

agriculturii moderne în regiunea Sud-Vest Oltenia, prezentul subcapitol urmăreşte, pe de o parte 

prezentarea politicilor naţionale şi europene în domeniul agriculturii moderne, astfel încât să se 

identifice obiectivele şi ţintele care se urmăresc a fi atinse în acest sector, iar pe de altă parte, 

determinarea gradului de dezvoltare a agriculturii moderne în regiunea Sud-Vest Oltenia. Astfel, 

în prima parte a subcapitolului se vor identifica suprafeţele cultivate cu principalele plante 

agricole energetice în regiune, pentru a se determina potenţialul acesteia de a obţine 

biocarburanţi, energie electrică şi termică, iar în ultima parte va fi prezentată situaţia agriculturii 

ecologice în regiunea Sud Vest Oltenia, prin identificarea numărului de operatori ecologici care 

activează în fiecare judeţ al regiunii.  

a) Culturile agricole energetice - culturi destinate obținerii de produse cum sunt: 
biocarburanți (combustibil biologic – biodiesel, motorină ecologică) și de energie 
electrică sau termică. Cultura plantelor tehnice și industriale  

Culturile agricole energetice reprezintă culturile destinate obţinerii de biocarburanţi 

(biodiesel, motorină ecologică) şi de energie electrică sau termică. Obţinerea acestor produse are 

un impact redus asupra mediului înconjurător şi deţine avantajul de a valorifica înşăşi culturile 

tradiţionale naţionale ca şi materie primă necesară. 

Biocombustibilii sunt combustibili utilizaţi pentru transport în formă lichidă sau gazoasă, 

care sunt obţinuţi din biomasă. Aceştia sunt extraşi din plante şi apoi prelucraţi, iar în amestec 

cu motorina şi benzina, contribuie la obţinerea unui produs mai puţin poluant. Biocombustibilii 

sunt neutri din punct de vedere al efectelor de seră, însemnând că aceştia nu produc prin arderea 

lor un surplus de CO2 în atmosferă. 

Principalii biocarburanţi existenţi în prezent sunt bioetanolul, biodieselul şi biogazul. 

Pentru obţinerea bioetanolului se utilizează materii prime lignocelulozice sub formă de deşeuri 

agricole, precum paie de cereale şi orez, deşeuri de trestie de zahăr, tulpini de porumb. 
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Biodieselul poate fi produs din uleiuri vegetale, grăsimi animale sau grăsimi reciclate. Uleiurile 

vegetale utilizate la fabricarea biodieselului sunt uleiurile de floarea soarelui, rapiţă şi soia. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este o regiune propice pentru obţinerea de biocarburanţi, de 

energie electrică sau termică, întrucât dispune de condiţii favorabile cultivării de plante agricole 

energetice, extrem de răspândite pe teritoriul acesteia. Principalele plante agricole energetice 

cultivate la nivelul judeţelor regiunii sunt: porumbul, floarea soarelui, rapiţa şi tutunul. Soia şi 

sfecla de zahăr, plante cu o mare valoare energetică, ocupă suprafeţe reduse în regiunea Sud-

Vest Oltenia. Astfel, la nivelul anului 2012, exceptând regiunea Bucureşti – Ilfov, regiunea Sud 

Vest Oltenia se situa pe ultimul loc în ceea ce priveşte mărimea suprafeţelor cultivate cu soia 

boabe, această plantă fiind cultivată doar pe 161 de hectare. Această suprafaţă aparţinea 

judeţelor Dolj şi Olt, întrucât acestea sunt situate în lunca Dunării, unde este asigurată o umiditate 

optimă. 

În ceea ce priveşte sfecla de zahăr, aceasta era cultivată pe suprafeţe şi mai mici, de doar 

10 hectare, la nivelul aceluiaşi an, întrucât zonele favorabile pentru cultivarea acesteia corespund 

Câmpiei de Vest, Câmpiei Transilvaniei şi părţii de nord est a Moldovei. 

O cultură importantă pentru obţinerea biogazului este porumbul, care deţine avantajul de 

a fi o plantă puţin pretenţioasă la condiţiile de mediu. România este un producător important de 

porumb pe piaţa europeană, înregistrând, la nivelul anului 2010, cea mai mare suprafaţă destinată 

cultivării porumbului la nivelul Uniunii Europene. 

La nivel naţional, în anul 2012, cele mai mari suprafeţe cultivate cu porumb se regăseau în 

regiunile Sud Muntenia, Sud-Est şi Nord-Est, care cultivau porumb pe aproximativ 500.000 hectare. 

Regiunea Sud-Vest Oltenia se situa pe poziţia a patra, cu o suprafaţă de 414.269 hectare de 

porumb, însemnând 15,17% din totalul suprafeţei cultivate la nivel naţional cu porumb. 

În ceea ce priveşte regiunea Sud-Vest Oltenia, cele mai întinse suprafeţe cultivate cu 

porumb, se regăseau în anul 2012, în judeţele Olt (136.165 hectare) şi Dolj (113.342 hectare), 

întrucât teritoriul acestor judeţe beneficiază de existenţa celor mai favorabile condiţii pentru 

cultivarea porumbului şi obţinerea unei productivităţi ridicate: soluri bogate în cernoziom, soluri 

brun-roşcate şi prezenţa solurilor aluviale, specifice luncii Oltului şi luncii Dunării. Pe locul 3 se 

situa judeţul Gorj, cu 60.604 hectare cultivate cu porumb, acesta fiind urmat de judeţele  

Mehedinţi (56.154 hectare) şi Vâlcea (48.004 hectare).  

Analizând evoluţia suprafeţelor cultivate cu porumb în judeţele din regiunea Sud Vest 

Oltenia, se constată că cea mai mare extindere a acestor suprafeţe aparţine judeţului Olt, care 

în anul 2012 cultiva porumb pe o suprafaţă mai mare cu aproximativ 40.000 de hectare, comparativ 

cu anul 2005. 
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Figura nr.  301 -  Suprafaţa cultivată cu porumb boabe, în regiunea Sud Vest Oltenia, pe judeţe (2005-
2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Floarea soarelui este o plantă tehnică cu tradiţie în România, aceasta ocupând locul 3 la 

nivel naţional ca şi mărime a suprafeţei cultivate (după porumb şi grâu). Potrivit Institutului 

Naţional de Statistică, în anul 2013, România ocupa prima poziţie la nivel european în ceea ce 

priveşte suprafaţa cultivată şi producţia de floarea soarelui. Interesul pentru cultivarea acestei 

plante tehnice este determinat de existenţa unei tehnologii de cultură relativ simple, de 

stabilitatea recoltelor de la un an la altul şi rezistenţa mai bună la secetă comparativ cu alte 

plante de cultură. În ţara noastră, floarea soarelui se poate cultiva pe suprafeţe întinse, care deţin 

condiţii optime de vegetaţie, având o capacitate ridicată de a se adapta la condiţii diferite de 

mediu şi la modificări ale acestora, preferând însă solurile argiloase şi nisipoase, bine drenate. 

În România, producţia de biocombustibil se bazează în mare măsură pe floarea soarelui, 

datorită producţiei mari obţinute din această cultură, însă costurile de producţie la utilizarea 

uleiului de floarea soarelui sunt mai mari comparativ cu cele implicate de utilizarea uleiului de 

rapiţă sau a celui obţinut din soia, întrucât uleiul de floarea soarelui necesită o etapă suplimentară 

de prelucrare. 

Cele mai mari suprafeţe cultivate cu floarea soarelui erau deţinute în anul 2012 de regiunea 

Sud-Est (circa 35% din suprafaţa totală cultivată cu această plantă la nivel naţional), datorită 

prezenţei pe teritoriul acestei regiuni a solurilor aluvionale şi a existenţei unui microclimat 

specific, favorabil dezvoltării armonioase a acestei culturi. Regiunea Sud Vest Oltenia se situa pe 

locul 4, după regiunile Sud-Muntenia şi Nord-Est, în această regiune floarea soarelui fiind cultivată 

pe o suprafaţă de 115.414 hectare.  

Cea mai mare extindere a suprafeţelor cultivate cu floarea soarelui în România, în perioada 

2005-2012, a fost înregistrată în regiunea Sud-Vest Oltenia, în care în anul 2012, suprafaţa 

cultivată cu floarea soarelui a crescut cu aproximativ 45.000 de hectare, comparativ cu anul 2005. 
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În regiunea Sud-Vest Oltenia, din totalul de 115.414 hectare cultivate cu floarea soarelui, 

49,62% aparţineau judeţului Dolj şi 43,70% judeţului Olt, deoarece acestea sunt situate în Câmpia 

Română, într-o zonă care asigură cerinţele optime pentru dezvoltarea acestei culturi în ceea ce 

priveşte temperatura şi compoziţia solurilor. În judeţul Mehedinţi se cultivau în anul 2012 7.500 

de hectare, în Vâlcea 147 de hectare, iar în Gorj doar 56 de hectare, întrucât în aceste zone există 

condiţii mai puţin favorabile pentru cultura de floarea soarelui, datorită compoziţiei fizice şi 

chimice a solurilor. 

Figura nr.  302 -  Suprafaţa cultivată cu floarea soarelui, în regiunea Sud-Vest Oltenia, pe judeţe 
(2005-2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

La nivel european, cea mai potrivită plantă pentru producerea de biocombustibil este 

considerată a fi rapiţa, întrucât aceasta are cel mai bun indice de iod, este rezistentă la 

temperaturi scăzute şi dă rezultate bune în presarea la rece. De asemenea, aceasta deţine 

avantajul de a putea fi cultivată pe majoritatea terenurilor neutilizate. 

La nivel naţional, în anul 2012, cea mai mare suprafaţă cultivată cu rapiţă era deţinută de 

regiunea Sud-Muntenia (39.539 hectare), care era urmată de regiunea Sud-Est (27.651 hectare) şi 

Sud-Vest Oltenia (15.535 hectare). Clasamentul este determinat de existenţa pe teritoriul acestor 

regiunii a celor mai favorabile condiţii pentru cultura de rapiţă, care se întâlnesc în general în 

zonele din estul şi din sudul ţării.  

În regiunea Sud-Vest Oltenia, în anul 2012, cele mai extinse suprafeţe cultivate cu rapiţă 

aparţineau, aşa cum era de aşteptat, judeţelor din sud: Dolj (8.284 hectare) şi Olt (6.709 hectare), 

dar acestea erau în scădere considerabilă comparativ cu anul 2011, datorită faptului că la sfârşitul 

anului 2011 cultura de rapiţă a fost calamitată de temperaturile foarte scăzute înregistrate în 

iarnă. Şi în judeţul Mehedinţi s-a cultivat rapiţă în anul 2012, dar pe o suprafaţă redusă, de 546 

de hectare. 
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 În judeţele Gorj şi Vâlcea, datele furnizate de către Institutul Naţional de Statistică nu 

indică existenţa suprafeţelor cultivate cu această plantă în anul 2012, deşi în 2011, aceasta se 

cultiva, dar pe suprafeţe extrem de reduse (de 62 de hectare în judeţul Vâlcea şi de 11 hectare 

în Gorj). 

Figura nr.  303 -  Suprafaţa cultivată cu rapiţă, în regiunea Sud Vest Oltenia, pe judeţe (2005-2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

b) Politica la nivel european și național în ceea ce privește cultura plantelor 
energetice 

Principalul obiectiv al politicii energetice promovate de Uniunea Europeană îl reprezintă 

dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, care să contribuie la reducerea emisiilor de CO2 şi a 

poluării, la reducerea importului de resurse energetice şi la stimularea sectoarelor de înaltă 

tehnologie. În acest context, la sfârşitul anului 2008 a fost adoptat pachetul legislativ „2020 

Energie – Schimbări Climatice”, ale cărui principale obiective sunt ca 20% din energia generată la 

nivelul UE să provină din surse regenerabile iar 10% din combustibilii folosiţi în transport să fie 

biologici. 

Pentru a atinge obiectivele în materie de energie, Uniunea Europeană a propus de-a lungul 

timpului o serie de măsuri menite a sprijini promovarea producerii şi utilizării biocombustibilului, 

cuprinse în următoarele documente: 

1. DIRECTIVA EC/2003/30 A CONSILIULUI ŞI PARLAMENTULUI EUROPEAN din 8 mai 2003 

privind promovarea utilizării biocombustibililor sau a altor combustibili regenerabili 

destinaţi transportului. Aceasta urmăreşte înlocuirea benzinei şi a petrolului din sectorul 

transporturilor cu biocombustibili sau alţi combustibili regenerabili în vederea asigurării protecţiei 

mediului înconjurător şi a securităţii în livrare. 
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2. R(CE) nr. 270/2007 – conţine reglementări privind culturile energetice. 

3. Directiva Europeană 2009/28/EC privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile. Această directivă are ca obiectiv instituirea unui cadru comun privind producţia şi 

promovarea energiei din surse regenerabile. Directiva stabileşte pentru Statele Membre instituirea 

de planuri naţionale de acţiune, care să ţină seama de efectele altor măsuri referitoare la 

eficienţa energetică asupra consumului final de energie. Obiectivele privind energia din surse 

regenerabile urmăresc reducerea poluării şi emisiilor de gaze cu efect de seră, scăderea costurilor 

de producţie pentru energia din surse regenerabile şi diversificarea surselor de energie prin 

reducerea dependenţei de petrol şi gaze. 

4. Directiva Europeană 2009/30/EC din 23 aprilie 2009 obligă companiile petroliere 

care operează pe teritoriul UE să furnizeze de la 1 ianuarie 2011 benzină care să conţină 10% 

bioetanol 1990. 

La nivel naţional, Strategia energetică a României pentru 2007-2020, actualizată pentru 

perioada 2011-2020, are ca obiectiv general satisfacerea necesarului de energie în condiţii de 

calitate, siguranţă în alimentare şi cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. Printre 

obiectivele de dezvoltare durabilă ale acesteia se numără promovarea producerii energiei pe bază 

de resurse regenerabile, reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului 

înconjurător şi utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare. 

Mai mult decât atât, Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă – Orizonturi 2013-

2020-2030, stabileşte ca obiectiv naţional, pentru orizontul 2013, satisfacerea necesarului de 

energie pe termen scurt şi mediu şi crearea premiselor pentru securitatea energetică a ţării pe 

termen lung, în condiţii de siguranţă şi competitivitate; îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza 

Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de seră; promovarea 

şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi respectarea principiilor 

dezvoltării durabile. Pentru orizontul 2020 obiectivul naţional constă în asigurarea funcţionării 

eficiente şi în condiţii de siguranţă a sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu 

actual al UE în privinţa intensităţii şi eficienţei energetice; îndeplinirea obligaţiilor asumate de 

România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice – energii regenerabile” şi la nivel 

internaţional în urma adoptării unui nou acord global în domeniu; promovarea şi aplicarea unor 

măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi respectarea principiilor dezvoltării 

durabile. Nu în ultimul rând, pentru orizontul 2030, se urmăreşte alinierea la performanţele medii 

ale UE privind indicatorii energetici şi de schimbări climatice; îndeplinirea angajamentelor în 

domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanţă cu acordurile internaţionale 

şi comunitare existente şi implementarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice.  
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Legislaţia naţională în ceea ce priveşte cultura plantelor energetice cuprinde şi 

următoarele acte normative: 

1. HG 1844/2005 completată cu HG 456/2007 privind promovarea utilizării 

biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport, urmăreşte, printre altele 

asigurarea securităţii în aprovizionarea compatibilă cu mediul şi promovarea utilizării surselor 

regenerabile pentru energie; 

2. Art. 201 din Codul Fiscal – prevede scutirea de la plata accizelor a produselor 

energetice; 

3. OG 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 

surse regenerabile de energie, republicată 2010 – crează cadrul legal necesar extinderii 

utilizării surselor regenerabile de energie, prin atragerea în balanţa energetică naţională a surselor 

de energie regenerabilă, stimularea dezvoltării durabile la nivel local şi regional, reducerea 

poluării mediului prin diminuarea emisiilor poluante şi a gazelor cu efect de seră, asigurarea 

cofinanţării în atragerea surselor financiare externe, destinate promovării surselor regenerabile 

de energie, stabilirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanţi şi biolichide. 

4. Hotărârea nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a 

biolichidelor - stabileşte obiective naţionale obligatorii privind ponderea energiei din surse 

regenerabile utilizată în transporturi şi criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi şi biolichide. 

5. Ordin MECMA nr. 136/2012 privind certificarea biocarburanţilor şi biolichidelor în 

ceea ce priveşte respectarea criteriilor de durabilitate, precum şi cerinţele de evaluare şi 

de recunoaştere a organismelor care au competenţe în certificarea şi verificarea rapoartelor 

anuale care conţin informaţii privind respectarea criteriilor de durabilitate a 

biocarburanţilor şi biolochidelor (MO nr. 99 din 8 feb. 2012). 

Se constată aşadar preocuparea existentă la nivel european şi naţional pentru dezvoltarea 

surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin producerea de biocombustibl şi alte tipuri de 

biocarburanţi, astfel încât să poată fi reduse poluarea şi emisiile de gaze cu efect de seră.  

c) Agricultura ecologică - contribuie la protecția resurselor naturale, la 
biodiversitate și la bunăstarea animalelor, precum și la dezvoltarea zonelor 
rurale 

Agricultura ecologică reprezintă un sector al agriculturii care contribuie la protecţia 

resurselor naturale, la biodiversitate şi la bunăstarea animalelor, dovedind preocupare pentru 

natură şi pentru producerea de hrană mai curată şi mai sănătoasă, benefică organismului uman. 

http://leg-armonizata.minind.ro/leg_armonizata/energie/Ordin_MECMA_136_2012.pdf
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Agricultura ecologică are o contribuţie semnificativă la dezvoltarea durabilă şi la creşterea 

activităţilor economice cu valoare adăugată, şi implicit la dezvoltarea economico-socială a 

mediului rural.  

Printre principiile de bază ale agriculturii ecologice se numără protecţia mediului 

înconjurător, menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, menţinerea biodiversităţii ecosistemelor 

agricole, cultivarea plantelor şi creşterea animalelor în armonie cu legile naturale, obţinerea de 

producţii optime, nu maxime, creşterea animalelor în funcţie de cerinţele fiecărei specii, etc. 

Practicarea agriculturii ecologice urmăreşte evitarea tuturor formelor de poluare, atât în ceea ce 

priveşte mediul cât şi produsele, asigurarea unui nivel de viaţă decent pentru agricultori şi 

producerea de alimente în cantităţi suficiente şi corespunzătoare din punct de vedere calitativ. 

Există o serie de practici utilizate în agricultura ecologică care contribuie la protecţia 

resurselor naturale şi la menţinerea biodiversităţii, dintre care cele mai importante sunt: folosirea 

gunoiului de grajd şi a îngrăşămintelor naturale în locul celor chimice şi practicarea rotaţiilor 

multi-anuale. 

Pe de altă parte, practicile pentru asigurarea bunăstării animalelor au în vedere hrănirea 

acestora cu furaje naturale, îmbunătăţirea condiţiilor în care sunt crescute şi asigurarea sănătăţii 

acestora fără a se utiliza input-uri sintetice. 

De asemenea, practicarea unei agriculturi ecologice contribuie la dezvoltarea zonelor 

rurale, prin crearea de noi locuri de muncă, existenţa unei nevoi mai mari de forţă de muncă 

datorită necesităţii utilizării producţiei fizice şi prin îmbunătăţirea calităţii vieţii, ca urmare a 

utilizării de practici care contribuie la protecţia mediului înconjurător. 

În judeţul Dolj, erau certificaţi, la nivelul anului 2012, 39 de operatori în agricultura 

ecologică, inclusiv cei aflaţi în conversie. Suprafaţa destinată culturilor ecologice, aflată în 

conversie, era de 669,19 hectare, dintre care cea mai mare era destinată culturilor de grâu (357,54 

hectare) şi rapiţă (187,25 hectare). Alte culturi aflate în conversie erau floarea soarelui, 

porumbul, lucerna, viile, fâneţele şi pajiştile. Suprafaţele certificate ecologic erau de 250,1 

hectare, pe care se cultiva cu preponderenţă floarea soarelui (135,84 hectare), dar şi grâu, 

porumb, lucernă, păşune, fâneţe, fasole şi pomi fructiferi (meri şi peri).  

În ceea ce priveşte creşterea animalelor, în judeţul Dolj se aflau în perioada de conversie, 

99 de animale, cele mai multe păsări (50) şi ovine (33). În domeniul apiculturii erau certificate 

ecologic 1.224 de familii de albine şi 325 de roiuri. 

În anul 2012, în judeţul Gorj erau înregistraţi 11 operatori ecologici, printre care se afla şi 

un procesator de ciuperci şi fructe de pădure (zmeură, afine, mure) şi o firmă de colectare, 

procesare şi comercializare plante spontane şi ciuperci. Majoritatea operatorilor ecologici activau 

în domeniul apiculturii, astfel că erau certificate ecologic 1.050 de familii de albine, de la care 

se obţineau peste 50 de tone de miere, 500 kg de ceară, 175 kg polen, 70 kg propolis şi 1.300 kg 

de faguri de miere. 
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În judeţul Mehedinţi, la nivelul aceluiaşi an, erau înregistraţi un număr de 33 de operatori 

ecologici, suprafaţa culturilor aflate în conversie fiind de peste 1.000 de hectare, iar suprafaţa 

certificată ecologic de 1.556,08 hectare. În apicultură erau certificate ecologic 230 de familii de 

albine, de la care se obţinea o cantitate de peste 14 tone de miere, precum şi 190 kg de ceară, 

60 kg de polen, 14 kg de propolis şi 50 kg de faguri de miere. 

În judeţul Olt erau înregistraţi în anul 2012, 9 producători ecologici şi 2 societăţi de 

comercializare a produselor ecologice (furaj şi ouă ecologice). Suprafaţa agricolă aflată în 

conversie era de 394,66 de hectare, aceasta fiind cultivată în special cu floarea soarelui, fenicul, 

orzoaică. Suprafaţa certificată ecologic era de aproximativ 200 de hectare, dintre care 136 

hectare erau cultivate cu grâu. În domeniul creşterii animalelor existau 12.000 de puicuţe pentru 

ouă aflate în conversie şi 23.700 de găini ouătoare certificate ecologic. În ceea ce priveşte 

apicultura, erau certificate ecologic 175 de familii de albine şi 30 de roiuri. 

În anul 2012, în judeţul Vâlcea existau 15 producători ecologici, 1 procesator ecologic de 

uleiuri, fructe uscate, sucuri, zaharuri, etc. şi 1 societate de comercializare paste făinoase, 

cereale, leguminoase, făinuri, lapte de soia şi orez. Suprafaţa agricolă aflată în conversie era de 

peste 295 de hectare, dintre care aproximativ 280 erau cultivate cu pomi fructiferi (mere, gutui, 

pruni). Suprafaţa agricolă certificată ecologic era de circa 4.549 hectare, fiind acoperită în cea 

mai mare parte cu pomi fructiferi. În domeniul de creştere a animalelor, se înregistrau peste 1.000 

de animale certificate ecologic, dintre care cele mai multe erau ovine, urmate de caprine şi 

bovine. 

d) Politica la nivel european și național în ceea ce privește agricultura ecologică 

Agricultura ecologică reprezintă un sector important pentru viitorul Uniunii Europene, fapt 

demonstrat de atenţia acordată acesteia de către noua Politică Agricolă Comună, care recunoaşte 

rolul agriculturii ecologice în viitorul spaţiu comunitar. În acest context, pentru perioada 2014-

2020, Politica Agricolă Comună conţine măsuri pentru sprijinirea agriculturii ecologice în toate 

statele membre. Astfel, 30% din plăţile directe vor fi condiţionate de respectarea unor practici 

agricole benefice mediului, printre care se numără diversificarea culturilor şi menţinerea pajiştilor 

permanente. De asemenea, o parte din bugetul programelor de dezvoltare rurală va fi alocat unor 

măsuri de agromediu, sprijinirii agriculturii ecologice şi proiectelor privind investiţii şi măsuri de 

inovare în favoarea mediului. 

Primul plan de acţiune în scopul promovării şi consolidării sectorului ecologic a fost adoptat 

de Comisia Europeană în anul 2004 şi include 21 de acţiuni, printre care şi crearea logoului ecologic 

al UE.  

În anul 2007, legislaţia privind agricultura ecologică a fost revizuită de către Consiliu. 

Astfel, Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia 

ecologică şi etichetarea produselor ecologice conţine obiectivele şi principiile care stau la baza 
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agriculturii ecologice. Acestea se referă la metodele de producţie specifice, utilizarea resurselor 

naturale şi limitarea utilizării materiilor prime chimice. De asemenea, în regulament sunt 

prevăzute principii specifice privind procesarea alimentelor ecologice şi a hranei ecologice pentru 

animale. 

În conformitate cu normele prevăzute de regulament, organismele modificate genetic 

(OMG-uri) sunt interzise, la fel şi tratarea cu radiaţii ionizante. Pentru producţia vegetală 

ecologică trebuie respectate reguli referitoare la: prelucrarea solului, astfel încât să se ţină cont 

de fertilitatea naturală a acestuia, prevenirea daunelor prin utilizarea metodelor naturale, 

utilizarea de seminţe şi materiale de înmulţire produse prin metode ecologice, utilizarea unor 

produse de curăţire avizate de către Comisie. Normele stabilite de regulament în ceea ce priveşte 

producţia animalieră ecologică vizează: originea animalelor, care trebuie să fi fost crescute încă 

de la naştere în exploataţii ecologice, respectarea anumitor condiţii de adăpostire şi creştere a 

animalelor, utilizarea unor metode naturale de reproducere a animalelor, utilizarea hranei de 

origine ecologică, prevenirea bolilor, etc. 

Obiectivele generale stabilite prin regulamentul mai sus menţionat sunt: 

1. Stabilirea unui sistem durabil de gestionare a agriculturii (care respectă sistemele şi 

ciclurile naturii, contribuie la un nivel înalt de biodiversitate, utilizează în mod responsabil energia 

şi resursele naturale, respectă standarde înalte de bunăstare a animalelor); 

2. Realizarea de produse de calitate superioară; 

3. Producerea unei mari varietăţi de produse alimentare şi alte produse agricole care 

răspund cererii consumatorilor pentru bunuri realizate prin folosirea unor procese ce nu dăunează 

mediului, sănătăţii umane, sănătăţii şi bunăstării plantelor şi animalelor. 

Principiile generale pe care se bazează producţia ecologică sunt: 

1. Proiectarea și gestionarea adecvată a proceselor biologice, pe baza unor sisteme 

ecologice care utilizează resurse naturale interne sistemului; 

2. Limitarea utilizării de materii prime extreme; 

3. Limitarea strictă a utilizării de materii prime chimice de sinteză; 

4. Adaptarea, după caz și în cadrul instituit de prezentul regulament, a normelor aplicabile 

producției ecologice care țin seama de statutul sanitar, de diferențele regionale privind condițiile 

climatice și locale,de etapele de dezvoltare și de practicile specifice de creștere a animalelor. 

Pe lângă aceste aspecte regulamentul mai conţine şi norme referitoare la conversia 

exploataţiilor la producţia ecologică şi la etichetarea produselor agricole ecologice.70 

În anul 2008, au fost adoptate două noi Regulamente ale Comisiei privind producţia 

ecologică, importul, distribuţia de produse ecologice şi etichetarea acestora. 

                                            
70 REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 
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Astfel, Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire 

a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția 

ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, 

etichetarea și controlul, reglementează nivelurile de producţie vegetală şi animalieră, oferind 

informaţii cu privire la produsele permise în agricultura ecologică, la furajele şi amestecurile 

permise în practicarea agriculturii ecologice, precum şi la ingredientele şi substanţele neecologice 

permise în producţia de alimente ecologice. 

Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 stabileşte norme 

amănunţite privind importul produselor ecologice din ţări terţe, în scopul facilitării importului de 

produse ecologice în Uniunea Europeană, concomitent cu monitorizarea eficientă a acestor 

importuri. 

În cadrul acestui regulament se încurajează accesul liber pe piaţa comună a produselor 

care sunt obţinute şi controlate în aceleaşi condiţii ca ale Uniunii Europene, controalele acestor 

produse trebuind să fie realizate de către organisme de control autorizate de Comisie şi statele 

membre în urma candidaturii lor. În acest sens, la regulament este anexată lista organismelor şi a 

autorităţilor de control recunoscute în scopul certificării conformităţii produselor. 

Mai recent, în data de 25 martie 2014, Comisia Europeană a publicat o propunere 

referitoare la revizuirea normelor în domeniul agriculturii ecologice, astfel încât să se ofere mai 

multe garanţii cu privire la cantitatea şi calitatea produselor. 

Astfel, s-a elaborat o propunere pentru un Regulament nou al Parlamentului European 

şi al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi 

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007, care să soluţioneze neajunsurile sistemului 

actual. Cele trei obiective principale ale propunerii vizează: menţinerea încrederii 

consumatorilor, menţinerea încrederii producătorilor şi facilitarea trecerii fermierilor la 

agricultura ecologică. Principalele propuneri ale Comisiei sunt: 

- consolidarea și armonizarea normelor, atât în Uniunea Europeană, cât și pentru produsele 

importate, prin eliminarea multora dintre excepțiile actuale în materie de producție și de 

controale; 

- consolidarea controalelor prin aplicarea lor în funcție de riscuri; 

- facilitarea aderării micilor fermieri la agricultura ecologică, prin introducerea posibilității 

ca aceștia să se înscrie într-un sistem de certificare în grup; 

- o mai bună abordare a dimensiunii internaționale a comerțului cu produse ecologice, prin 

adăugarea unor noi dispoziții referitoare la exporturi;  

- simplificarea legislației în scopul reducerii costurilor administrative suportate de fermieri 

și al îmbunătățirii transparenței. 

În acelaşi timp, a fost aprobat de către Comisie un Plan de acţiune privind viitorul 

producţiei ecologice în Europa, care prevede pe de o parte o mai bună informare a fermierilor în 
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ceea ce priveşte iniţiativele de politică ale UE din domeniul agriculturii ecologice, iar pe de altă 

parte consolidarea legăturilor dintre proiectele de cercetare-inovare şi producţia ecologică a UE, 

precum şi încurajarea consumului de alimente ecologice.71  

Astfel, planul de acţiune prezintă strategia Comisiei Europene privind producţia ecologică, 

controalele şi comerţul, pentru deceniul următor. Cele trei domenii prioritare asupra cărora se va 

concentra planul de acţiune pentru perioada 2014-2020, sunt: 

1. Creşterea competitivităţii producătorilor de produse ecologice din Uniunea Europeană 

prin sporirea gradului de conştientizare privind instrumentele UE care vizează producţia ecologică 

şi a sinergiilor dintre acestea, abordarea lacunelor tehnice ale producţiei ecologice, prin 

cercetare, inovare şi diseminarea rezultatelor acestora, creşterea gradului de informare privind 

sectorul producţiei ecologice, precum şi privind piaţa şi comerţul; 

2. Consolidarea şi sporirea încrederii consumatorilor în sistemul european pentru 

alimentele şi agricultura ecologice, precum şi a încrederii în produsele ecologice importate, mai 

ales în ceea ce priveşte măsurile de control; 

3. Consolidarea dimensiunii externe a sistemului UE privind producţia ecologică. 

În România, legislaţia naţională în domeniul agriculturii ecologice cuprinde obiective, 

norme şi principii legate de procesarea, etichetarea, comerţul, importul şi certificarea în sistemul 

agricol ecologic. 

Astfel, la nivel naţional, baza legală pentru organizarea producţiei ecologice a fost pusă 

prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001 şi 

prin Hotărârea de Guvern 917/2001. Conform O.U.G., producţia ecologică reprezintă obţinerea 

de produse agroalimentare fără utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor, a aditivilor 

alimentari pentru animale, a medicamentelor sau a altor organisme modificate genetic. Scopul 

producţiei ecologice este acela de realizare a unor sisteme agricole durabile, diversificate şi 

echilibrate, care să asigure protejarea resurselor naturale şi sănătatea consumatorilor. 

Regulamenentul stabileşte printre altele, o serie de principii de bază ale producţiei 

agroalimentare ecologice, precum şi modalitatea de trecere de la producţia agricolă 

convenţională la cea ecologică. 

În contextul aderării la Uniunea Europeană, în anul 2006 a intrat în vigoare Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 62/06.09.06 care aduce o serie de modificări în cazul O.U.G 34/2000, pe fondul 

necesităţii stabilirii competenţelor instituţionale în domeniul gestionării bazei de date pentru 

seminţe, acordării autorizaţiilor privind importul de produse agroalimentare ecologice din terţe 

ţări, precum şi gestionării siglei specifice produselor ecologice controlate. 

În prezent, controlul şi certificarea produselor ecologice la nivel naţional sunt asigurate de 

organisme de inspecţie şi certificare private, aprobate de către Ministerul Agriculturii şi 

                                            
71 Informaţii oferite de Comunicatul de Presă al Comisiei Europene, din data de 25 martie 2014, disponibil online la 
adresa http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-312_ro.htm 
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Dezvoltării Rurale pe baza criteriilor stabilite în Ordinul nr. 181/2012 pentru aprobarea 

Regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a 

organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de 

control. Aceste organisme de inspecţie şi certificare oferă operatorilor ecologici care respectă 

regulile de producţie, certificatul de produs ecologic, oferindu-le posibilitatea etichetării 

produselor. Etichetarea este completată de sigla naţională „ae” şi de sigla comunitară. 

Un element important în contextul actual al agriculturii ecologice româneşti îl reprezintă 

organizarea comercializării produselor ecologice, care poate fi făcută doar de către comercianţii 

înregistraţi la MADR prin următoarele canale de piaţă: vânzări de la poarta fermei, prin magazine 

en-gros, prin magazine specializate, prin pieţe sezoniere sau prin bursa online a produselor 

ecologice. 

Concluziile subcapitolului 5.12 

Analiza efectuată asupra gradului de dezvoltare a agriculturii moderne în regiunea Sud Vest 

Oltenia, evidenţiază existenţa unui potenţial semnificativ al regiunii în ceea ce priveşte 

valorificarea culturilor agricole energetice şi practicarea unei agriculturi ecologice, care să 

contribuie la protecţia mediului înconjurător şi la bunăstarea populaţiei din mediul rural şi nu 

numai. 

În ceea ce priveşte cultura plantelor energetice, se constată că la nivelul regiunii Sud Vest 

Oltenia se cultivă cu precădere porumb, floarea soarelui şi rapiţă, plante care beneficiază pe 

teritoriul regiunii, în special în judeţele din lunca Dunării şi a Oltului (Dolj şi Olt), de condiţii 

pedoclimatice favorabile dezvoltării corespunzătoare şi obţinerii unei productivităţi ridicate. Cu 

toate acestea, au fost identificate culturi cu valoare energetică importantă, care nu au o 

reprezentativitate semnificativă în regiunea Sud Vest Oltenia: soia şi sfecla de zahăr. 

În ceea ce priveşte agricultura ecologică, se consideră că aceasta deţine premisele 

necesare pentru a deveni o activitate economică de bază pentru locuitorii mediului rural, care să 

contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice a acestora. Astfel, la nivelul regiunii, a 

fost identificat un număr relativ mare de operatori ecologici înregistraţi la Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale (aproximativ 100 operatori ecologici înregistraţi în anul 2012), cei mai mulţi 

dintre aceştia aparţinând judeţelor Dolj (39) şi Mehedinţi (33). 

Conştientizarea beneficiilor generate de practicarea unei agriculturi economice ar putea 

conduce pe viitor la dezvoltarea mediului rural din regiunea Sud Vest Oltenia şi la sporirea 

atractivităţii acestuia din punct de vedere economic. 

 

 

http://old.madr.ro/pages/arhiva_legislativa/ordin-181-din-16-august-2012.pdf
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Capitolul 6. Turismul rural, agroturismul și ecoturismul în regiunea Sud 

Vest Oltenia 

Turismul rural reprezintă un sector economic care prin valorificarea resurselor specifice 

unei zone și prin conexiunile cu celelalte ramuri ale economiei poate contribui în mod considerabil 

la dezvoltarea economico-socială a unei regiuni. Printre formele distincte de turism rural se 

numără agroturismul și ecoturismul, care au cunoscut o dezvoltare în ultima perioadă, prin 

oferirea de oportunități de recreere, de experimentare a unui stil de viață specific mediului rural 

și de evadare din marile aglomerări urbane. 

Având în vedere faptul că structurile de primire turistică se bazează adesea pe dotările 

proprietăților private ale localnicilor, se oferă astfel posibilitatea locuitorilor mediului rural de a 

obține venituri considerabile, prin implicarea în activități turistice, aceștia fiind însă condiționați 

de gradul de dotare tehnico-edilitară a gospodăriilor.  

În scopul oferirii unei imagini cuprinzătoare cu privire la gradul de dezvoltare și la situația 

actuală a turismului rural, agroturismului și ecoturismului din regiunea Sud Vest Oltenia, este 

important a fi oferite date cu privire la numărul structurilor turistice de cazare, capacitatea de 

cazare turistică din regiune, numărul de înnoptări în structurile de cazare turistică, etc. De 

asemenea, este important a fi identificate zonele rurale în care turismul rural este dezvoltat sau 

în care există potențial de dezvoltare. 

Toate aceste aspecte sunt prezentate pe parcursul capitolului, urmărindu-se pe de o parte 

evidențierea potențialului turistic al regiunii Sud Vest Oltenia, iar pe de altă parte identificarea 

problemelor și a nevoilor de dezvoltare ale acestui sector. 

Potrivit Organizației Mondiale a Turismului, turismul rural reprezintă o formă a turismului 

care include orice activitate turistică organizată și condusă în spațiul rural de către populația 

locală, ce valorifică resursele turistice locale și dotările și structurile turistice. 

O formă a turismului rural deosebit de apreciată în ultima perioadă este agroturismul, care 

cuprinde pe lângă activitatea turistică propriu-zisă, și activitățile agricole derulate în interiorul 

unei ferme sau gospodării. În acest fel, turiștilor le sunt asigurate servicii de masă, cu alimente 

specifice, obținute din prelucrarea produselor agricole ecologice din propria producție. 

Agroturismul oferă posibilitatea experimentării unui stil de viață specific mediului rural 

tradițional, prin familiarizarea cu activități agricole și tradiții și obiceiuri locale. 

De regulă, agroturismul este practicat de micii proprietari de la sate ca şi activitate 

secundară, principala sursă de venit a acestora rămânând activitatea practicată în gospodăria 

proprie. Baza materială a agroturismului o reprezintă gospodăria ţărănească, astfel că nu sunt 

necesare investiţii în ceea ce priveşte capacitatea de cazare (aşa cum este cazul altor forme de 

turism), ci în elemente de infrastructură tehnico-edilitară şi grad de confort. 
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În regiunea Sud Vest Oltenia dezvoltarea agroturismului se bazează pe valorificarea 

meșteșugurilor tradiționale specifice zonelor rurale ale regiunii: olărit, țesut, cojocărit, activități 

prin care se realizează produse artizanale. Agroturismul este practicat cu precădere în județele 

Vâlcea și Gorj.  

Figura nr.  304 - Harta turistică detaliată a regiunii Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații, 2014 

Astfel, în județul Vâlcea, principalele localități în care este dezvoltat agroturismul sunt 

Malaia, Vaideeni, Horezu, şi Voineasa, în care turiștii sunt atrași de ținuturile cu un pitoresc 

aparte, de festivalurile cu specific local, atelierele de meșteșuguri tradiționale și ansamblurile de 

muzică populară. 

Comuna Malaia este situată la o altitudine ridicată, fiind înconjurată de Munţii Lotrului şi 

Căpăţânii. În comuna Malaia sunt puse la dispoziţia turiştilor un număr mare de pensiuni, 

localizarea acesteia oferind posibilitatea vizitării următoarelor obiective turistice: Peştera 

Laptelui, Mănăstirea Înălţarea Sfintei Cruci, Biserica din lemn Sfântul Nicolae şi Cuvioasa 

Paraschiva, Biserica din lemn Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Fântâna Brătienilor, Izvorul 

Sfânta Maria, Cascada Moara Dracului, Cheile Latoriţei, Lacurile Gâlcescu, Iezerul Latoriţei, 
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Petrimanu şi Vidra, zona oferind totodată posibilitatea practicării mai multor trasee turistice 

montane.  

Din comuna Vaideeni pornesc 10 trasee turistice marcate, destinate drumeţiilor, prin care 

se oferă posibilitatea vizitării mai multor obiective turistice. De asemenea, comuna deţine un 

potenţial agroturistic semnificativ, prin prisma existenţei unui bogat folclor local, a unui artizanat 

bucolic şi a diversităţii tradiţiilor locale. Obiectivele turistice de orizont local cuprind: Biserica 

din lemn cu hramul Cuvioasa Paraschiva din satul Mariţa (cea mai veche biserică de lemn din 

Oltenia), Cheile Cernei, Piatra Spânzurată (monument al naturii pe Valea Plopilor, sat Izvoru-

Rece), Piua pe apă din satul Vaideeni, defileul Râului Luncavăţ, etc. 

Agroturismul s-a dezvoltat în zona localităţii Horezu, ca urmare a existenţei unor obiceiuri 

şi meşteşuguri tradiţionale deosebit de apreciate. În Horezu există centrul de ceramică Olari, cel 

mai important centru de ceramică smălţuită din ţară, care oferă o expoziţie etnografică 

permanentă. Argila utilizată de către meşterii olari se găseşte doar în Dealul Ulmului din Horezu. 

Mai mult decât atât, în zonă se practică meşteşuguri care au o răspândire redusă la nivel naţional, 

precum realizarea de cusături, ţesături şi covoare olteneşti. De asemenea, zona este apreciată şi 

pentru manifestările etnofolclorice, precum Târgul ceramicii populare „Cocoşul de Hurez” şi zilele 

Oraşului Horezu, prilej de manifestare a evenimentelor culturale tradiţionale. 

Staţiunea Voineasa este situată într-o zonă bogată în obiective turistice, care oferă 

posibilitatea vizitării de peşteri, mănăstiri şi lacuri, precum şi a practicării de drumeţii pe traseele 

marcate din Munţii Căpăţânii şi Munţii Lotrului. Se pot vizita şi staţiunea Vidra, aflată la o distanţă 

de aproximativ 30 de kilometri, Parcul Naţional Cindrel, Cheile Jidoaiei, Rezervaţia Naturală 

Latoriţa, Transalpina, etc. Un obiectiv turistic amenajat recent, aflat la aproximativ 30 de 

kilometri şi care se bucură de popularitate în rândul turiştilor iubitori de sporturi de iarnă este 

Pârtia Ski Resort Transalpina, unde zăpada se menţine timp de 6 luni pe an. Aceasta este construită 

la 2.000 de metri altitudine şi este dotată cu telecabină, telescaun şi teleschi, peisajul fiind unul 

deosebit, cu vedere spre lacul Vidra. 

În județul Gorj agroturismul este mai dezvoltat în zonele de contact dintre munți și 

depresiuni: Tismana, Polovragi, Mușetești, Peștișani, Novaci, Baia de Fier, Crasna, Runcu și Săcelu. 

În aceste zone potențialul agroturistic este determinat de frumusețea peisajelor, precum și de 

existența atelierelor de creații artizanale în care se realizează sculpturi în materiale tradiționale, 

țesături și confecții populare, obiecte de ceramică și picturi. 

De exemplu, localitatea Polovragi oferă oportunităţi de practicare a unor forme variate 

de turism, în zonă existând Cheile Olteţului, Peştera Polovragi şi posibilitatea parcurgerii mai 

multor trasee de alpinism. Elementele de patrimoniu etnocultural, care pot atrage turiştii pentru 

practicarea agroturismului sunt: Centrul etnografic Polovragi, elementele de arhitectură 

tradiţională (case vechi de lemn, cu pridvor, specifice zonei), confecţionarea instrumentelor 
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muzicale, prelucrarea artistică a lemnului şi a lânii, manifestări etnofolclorice, cu parade ale 

portului, cântecului şi dansului popular oltenesc. 

Staţiunea Muşeteşti este renumită în special pentru peisajul montan din zona Prislop, 

Sădişoru şi Luncile Sadului, Biserica din lemn Sfinţii Îngeri din satul Stănceşti-Larga (construită în 

1730) şi Biserica din lemn Sfinţii Îngeri din cimitir (construită în 1751). 

Oraşul Novaci şi satele componente au o valoare etnografică deosebită, impresionând prin 

arhitectura şi tehnica populară (gospodării ţărăneşti specifice zonelor submontane, instalaţii de 

prelucrare a lemnului, lânii, dar şi a produselor lactate, precum daracul, războiul de ţesut, 

vârtelniţe, pive, putinei, mori de apă, etc.), prin creaţiile artistice populare (ţesături tradiţionale, 

obiecte de decoraţiuni interioare), obiectele de mobilier ţărănesc, decorate artistic prin 

încrustare şi manifestările şi serbările folclorice populare.  

În localitatea Runcu se poate vizita biserica din sec. XVII, atribuită fiicei lui Mihai Viteazul 

(domniţa Florica), rezervaţiile naturale Izbucul Jaleşul, Gropul Sec şi Răchiţeaua, muzeul 

etnografic din satul Dobriţa şi Peştera Gârla Vacii. 

Localitatea Săcelu este o staţiune balneară, aflată la o distanţă de circa 30 km de Târgu 

Jiu, care deţine o bază de tratament cu o capacitate de 380 de locuri, oferind posibilitatea 

practicării turismului balnear, curativ-recreativ şi climateric pe tot parcursul anului. Printre 

obiectivele turistice din zonă se numără biserica de lemn Săcelu, izvoarele minerale Săcelu, Piatra 

Buha, Piatra Biserica Dracilor (toate fiind areale naturale protejate), precum şi aşezările romane 

Hăieşti şi Săcelu. 

O altă formă a turismului rural este reprezentată de ecoturism, dezvoltat în zonele în care 

activitățile antropice nu și-au pus amprenta asupra cadrului natural. Conform Asociației Ecoturism 

România, ecoturismul reprezintă „o formă de turism în care principala motivație a turistului 

este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale legate de natură şi care trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: conservarea şi protejarea naturii; folosirea resurselor umane 

locale; caracter educativ, respect pentru natură – conştientizarea turiştilor şi a comunităţilor 

locale; impactul negativ minim asupra mediului natural şi socio-cultural”. 

Practicarea ecoturismului urmăreşte respectarea unor principii ecologice care să contribuie 

la conservarea biodiversităţii prin realizarea de activităţi turistice responsabile faţă de mediu. 

Principiile promovate de către Asociaţia de Ecoturism din România sunt: 

 Accentul pe zonele naturale, ecoturismul fiind axat pe experienţa directă în natură şi 

pe utilizarea caracteristicilor acesteia; 

 Interpretarea produsului ecoturistic (cei care coordonează activităţile ecoturistice 

trebuie să ofere un nivel optim de înţelegere a valorilor zonelor vizitate, prin oferirea 

de informaţii de către ghizi calificaţi); 
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 Principiul durabilităţii din perspectiva protejării mediului natural (activitatea de 

ecoturism trebuie desfăşurată în aşa fel încât să conserve şi să pună în valoare mediul 

natural şi cultural, prin intermediul aplicării practicilor caracteristice turismului 

durabil); 

 Contribuţia la conservarea naturii (ecoturismul implică participarea la conservarea 

ariilor naturale prin implicarea în acţiunile de reabilitare a ariilor, de strângere a 

deşeurilor, de oferire a ajutorului financiar, etc.); 

 Contribuţia constructivă la dezvoltarea comunităţilor locale (comunităţile locale 

trebuie să aibă parte de anumite beneficii, precum utilizarea ghizilor locali, 

cumpărarea bunurilor şi serviciilor locale, utilizarea facilităţilor locale, etc.); 

 Gradul de satisfacere a turiştilor (produsul ecoturistic trebuie să îndeplinească gradul 

de aşteptare al turiştilor); 

 Marketing corect, care să conducă la aşteptări realiste, prin oferirea de informaţii 

complete şi responsabile.72 

În cadrul ecoturismului pot fi practicate un număr mare de activităţi, cu condiţia ca acestea 

să contribuie la conservarea cadrului natural: activităţi de aventură (precum rafting, canoeing, 

schi, excursii cu biciclete), drumeţii organizate cu ghid, tururi pentru observarea naturii, excursii 

de experimentare a activităţilor de conservare a naturii, vizitarea unor obiective culturale, 

vizionarea manifestărilor tradiţionale, etc. 

Ecoturismul este practicat în zonele în care există arii naturale protejate, astfel încât în 

regiunea Sud Vest Oltenia există posibilitatea dezvoltării acestei forme de turism, având în vedere 

că în fiecare din judeţele regiunii există arii protejate de interes naţional şi local. 

În judeţul Dolj există 37 de arii naturale protejate, printre care se numără: Rezervaţia 

Ornitologică de la Ciuperceni-Desa, Rezervaţia Ornitologică de la Ciupercenii Noi, aria de interes 

naţional Valea-Rea Radovan, Aria Protejată Confluenţa Jiu-Dunăre. 

 Rezervaţia Ornitologică de la Ciuperceni-Desa se întinde pe o suprafaţă de 200 de 

hectare, având ca habitat major habitatul de apă dulce/zone umede. Aceasta 

adăposteşte un număr mare de specii de păsări protejate, precum egreta mică, egreta 

albă, pelicanul creţ, pelicanul comun, fiind acceptată ca Arie Specială de Protecţie 

Avifaunistică.  

 Rezervaţia Ornitologică de la Ciupercenii Noi a fost declarată rezervaţie ornitologică în 

anul 1971 şi are o suprafaţă de 500 de hectare. Aici se adăpostesc peste 140 de specii 

de păsări, printre cele mai rare dintre acestea numărându-se egreta mică, raţa 

pestriţă, lişiţa, stârcul roşu, etc. 

                                            
72 Informaţii oferite de către AER, disponibile online la adresa http://www.eco-romania.ro/ro/ecoturism/concept  
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 Aria de interes naţional Valea-Rea Radovan, situată la 30 de km de municipiul Craiova, 

la circa 80 de metri altitudine, se caracterizează printr-o vegetaţie spontană de stepă, 

în general uscată. Pe teritoriul ei există specii rare de plante precum saschiul, barba 

caprei, mirodenia, cimbruşorul, garofiţa. 

 Confluenţa Jiu-Dunăre este o arie de protecţie specială avifaunistică, întinsă pe o 

suprafaţă de 19.800 de hectare, situată în partea sud-estică a judeţului Dolj. Acest sit 

găzduieşte efective importante de specii de păsări protejate, dintre care 34 de specii 

protejate la nivel comunitar, 77 specii migratoare şi 5 specii periclitate la nivel global, 

precum dumbrăveanca, acvila ţipătoare mică, piciorongul, barza albă, ciocârlia de 

pădure, cristelul de camp. 

În judeţul Gorj există aproximativ 50 de arii protejate, din care 40 de interes naţional. De 

asemenea, au fost constituite şi două parcuri naţionale: Domogled Valea Cernei şi Defileul Jiului. 

Ariile protejate din judeţ se remarcă prin prezenţa peşterilor şi a coridoarelor săpate în stâncă 

dar şi prin existenţa unor păsări rare la nivel naţional: lăstunul de stâncă, vânturelul roşu, 

drepneaua mare şi fluturaşul de stâncă.  

 Rezervaţia Naturală Cheile Olteţului are o suprafaţă de 150 hectare şi include şi aria 

naturală protejată de interes naţional Peştera Polovragi. În această rezervaţie au fost 

identificate peste 400 de specii de plante, dintre care unele foarte rare: nemţişorul, 

scoruşul de munte, paracherniţa, sprâncenica, piciorul cocoşului, etc.  

 O altă rezervaţie naturală de o frumuseţe aparte aflată pe teritoriul judeţului Gorj este 

reprezentată de Cheile Sohodolului din Munţii Vâlcan, care curprinde două zone 

distincte: o zonă reprezentată prin chei calcaroase, situată în partea de sud, şi o zonă 

împădurită, în care predomină pantele abrupte. Cheile cuprind un număr mare de 

peşteri, grote şi avene şi se caracterizează prin prezenţa unei vegetaţii cu caracter 

termofil (scumpie, mojdrean, brie, ochii şoricelului, crucea voinicului, etc.) şi a unei 

faune specifice, valoroasă din punct de vedere ştiinţific. 

 Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei a fost înfiinţat în anul 1990 şi se întinde pe 

suprafaţa a 3 judeţe: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, cea mai mare suprafaţă fiind 

situată pe teritoriul acestuia din urmă (29.806 hectare). Parcul prezintă o mare 

diversitate floristică, însumând peste 1.100 de specii de plante vasculare, printre care 

şi o mulţime de specii rare, necunoscute în alte regiunii ale ţării: barba caprei 

balcanică, cornutul bănăţean, urzica moartă originară din Bithynia. Există de asemenea 

specii balcanice şi mediteraneene rare, precum mărul lupului şi buruiana vântului. Mai 

mult decât atât, sunt întâlnite şi specii de plante aflate sub protecţie strictă, a căror 

distrugere este pedepsită prin lege: sângele voinicului, bulbucul de munte, stânjenelul, 

brânduşa galbenă, smirdarul. 
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 Parcul Naţional Defileul Jiului este una dintre cele mai tinere rezervaţii naturale din 

România, fiind situat de-a lungul defileului Jiului, între munţii Parâng şi Vâlcan. 

Altitudinea minimă a parcului este de 300 de metri. Flora parcului cuprinde 701 specii, 

printre care se numără şi specii rare, precum: brie, clopoţei, albăstriţă, inul galben de 

Banat, etc. Fauna este caracterizată de existenţa unor păsări ocrotite la nivel naţional 

şi internaţional (şoimul călător, acvila de munte, şorecarul comun, gaia roşie, mierla 

de apă, uliul porumbar), a unor specii de carnivore vulnerabile la nivel naţional (ursul 

carpatin, pisica sălbatică, râsul, lupul, vidra, jderul) dar şi a unui număr mare de specii 

de reptile: vipere, şarpele lui Esculap, şarpele de alun, şarpele de casă şi şarpele de 

apă. 

La nivelul judeţului Mehedinţi se regăsesc 2 parcuri naturale şi unul naţional: Parcul 

Natural Porţile de Fier, Parcul Natural Geoparcul Platoul Mehedinţi şi Parcul Naţional Domogled 

Valea-Cernei (care se întinde la nivelul judeţului pe o suprafaţă de 8.220 hectare din totalul de 

61.211 hectare) şi aproximativ 30 de arii protejate de interes naţional. 

 Geoparcul Platoul Mehedinţi a fost declarat arie protejată de interes naţional în anul 

2004 şi are o suprafaţă de 106,50 hectare. Acesta se caracterizează prin prezenţa 

cheilor, văilor, dolinelor, peşterilor, precum şi a numeroaselor păduri, pajişti şi fâneţe 

care cuprind o faună şi o floră rară. Din cadrul parcului fac parte o serie de arii 

protejate, precum Complexul carstic de la Ponoare, Pădurea cu Liliac Ponoarele, 

Peştera Topolniţei şi Peşterea Epuran, Cheile Coşutei.  

 Rezervaţia naurală Ponoarele are o suprafaţă de aproximativ 100 de hectare, fiind 

caracterizată de existenţa unor atracţii naturale unice chiar la nivel European. Cel mai 

atractiv element al rezervaţiei este Complexul carstic de la Ponoare, zonă în care se 

regăsesc o mulţime de formaţiuni geologice, dintre care cea mai impresionantă este 

Podul lui Dumnezeu, singurul pod natural din România, format prin prăbuşirea tavanului 

unei peşteri. Din acest complex fac parte şi lapiezurile, unice în Europa. Pădurea cu 

liliac Ponoarele se află la aproximativ 4 km de Baia de Aramă, fiind o rezervaţie 

botanică ce adăposteşte singura pădure de liliac sălbatic din ţară, având o suprafaţă 

de 20 de hectare. 

 Parcul Natural Porţile de Fier se desfăşoară pe teritoriul judeţelor Mehedinţi şi Caraş-

Severin şi cuprinde 18 rezervaţii naturale, fiind al doilea parc din România ca suprafaţă. 

În cuprinsul său se regăsesc o serie de rezervaţii botanice, forestiere, mixte, 

paleontologice sau avifaunistice, care cuprind specii foarte rare de plante (laleaua 

cazanelor, clopoţeii cazanelor, sorbul dacic, alunul turcesc, etc.) şi specii faunistice 

protejate de lege - peste 200 de specii de păsări, 17 specii de reptile, etc.  



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

509 
 

În judeţul Olt există 11 arii naturale protejate prin lege ce adăpostesc habitate şi specii 

de floră şi faună de o importanţă deosebită. Printre ariile naturale protejate se numără Pădurea 

Braniştea Catârilor, Pădurea Topana, Pădurea Seaca Optăşani, Pădurea Reşca, etc.  

 Braniştea Catârilor este o arie naturală protejată, situată pe teritoriul comunei 

Obârşia, în partea de sud-vest a Câmpiei Romanaţiului. Aceasta se întinde pe o 

suprafaţă de circa 300 de hectare, având aspectul unei păduri-poieniţe. Vegetaţia 

lemnoasă cuprinde specii de stejar brumăriu, salcâm, frasin, tei pucios, nuc, 

păducel, porumbar, etc., iar vegetaţia ierboasă este alcătuită din brânduşă 

galbenă, bărboasă, păiuş, peliniţă, trifoi alb şi roşu, struna cocoşului, ciocul berzei 

şi multe altele. Fauna este alcătuită din specii de nevertebrate, amfibieni, reptile, 

păsări (fazan, prepeliţă, şorecar comun, huhurez mic, cuc, dumbrăveancă, pupăză, 

macaleandru, piţigoi mare, piţigoi albastru, ciocârlie de pure, sticlete, etc.) şi 

multe specii de mamifere, printre care se numără iepurele, vulpea, viezurele, 

dihorul, cârtiţa, ariciul, nevăstuica, etc. 

 Pădurea Topana este situată pe raza localităţilor Făgeţelu, Topana şi Uda, având 

o altitudine maximă de 420 de metri şi o suprafaţă totală de peste 2.400 de 

hectare, din care a fost declarată arie protejată o suprafaţă de 120 hectare. 

Vegetaţia lemnoasă este dominată de gârniţă şi de cer, iar vegetaţia ierboasă de 

rogozul de munte, şovarul, trestia de câmp, iarba câmpului, fierea pământului, 

etc. Fauna cuprinde specii de amfibieni, reptile (şopârla de câmp, guşterul, şarpele 

rău, şarpele orb, etc.), păsări (turturica, uliul porumbar, vânturelul roşu, eretele 

de stuf, sitarul de pădure, pitulicea mică, etc.) şi mamifere (cerbul lopătar, cerbul 

carpatin, căpriorul, mistreţul, iepurele, ariciul, jderul de copac şi multe altele). 

 Pădurea Seaca Optăşani este situată în comuna Spineni, satul Optăşani, fiind o 

rezervaţie naturală forestieră ce protejează arboretele de gârniţă. Rezervaţia 

cuprinde şi lacul Poboru, râul Plapcea şi râul Vedea. 

 Aria protejată Pădurea Reşca cuprinde exemplare rare de faună şi floră, precum 

laleaua pestriţă, laleaua de crâng, stânjenelul de baltă, şoarecele de câmp, barza 

albă, barza neagră, corbul, etc. 

La nivelul judeţului Vâlcea se regăsesc peste 30 de arii naturale protejate, dintre care 

două parcuri naţionale (Parcul Naţional Cozia, Parcul Naţional Buila Vânturăriţa), 19 rezervaţii 

naturale (Piramidele din Valea Stancioiului, Piramidele de la Slătioara, Jnepenişul Stricatul, 

Rezervaţia Muzeul Trovanţilor, Iezerul Latoriţei, etc.), 11 monumente ale naturii (Peştera Valea 

Caprelor, Peştera Liliecilor, Peştera Pagodelor, etc.) şi o arie de protecţie specială avifaunistică 

(Lacul Strejeşti). 
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 Parcul Naţional Cozia are o suprafaţă de peste 17.000 de hectare, fiind localizat 

în partea central-sudică a Carpaţilor Meridionali. Parcul cuprinde peste 900 de 

specii de plante, dintre care cele mai rare sunt mesteacănul de Cozia, trandafirul 

de Cozia, salcâmul pitic, irisul galben, floarea de colţ şi bujorul de munte. Fauna 

cuprinde specii protejate de lege, precum râsul, capra neagră şi ursul. 

 Parcul Naţional Buila-Vânturariţa este cel mai mic parc natural din ţară, având o 

suprafaţă de 4.186 hectare. Parcul cuprinde creasta calcaroasă a masivului Buila-

Vânturariţa, care prezintă caracteristici specifice reliefului carstic, precum chei, 

doline, abrupturi calcaroase, câmpuri de lapiezuri, hornuri, peşteri şi avene. 

Masivul păstrează nealterate numeroase elemente ale patrimoniului natural: 

habitate naturale, păduri virgine, specii de floră şi faună ocrotite de lege, situri 

mineralogice şi paleontologice. Astfel, pe teritoriul parcului au fost identificate 

17 tipuri de habitate care au corespondent la nivel european, unele dintre ele fiind 

habitate prioritare: tufărişuri scunde alpine şi boreale, tufărişuri cu Pinus mugo şi 

Rhododendron myrtifolium, pajişti calcifine alpine şi subalpine, pajişti montane 

de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicioase, fâneţe montane, peşteri 

închise accesului public, şi altele. Printre speciile rare de plante se numără 

toporaşul de stâncă, tisa, crinul de munte, crinul de pădure, pesma şi jneapănul. 

Fauna cuprinde specii de nevertebrate, amfibieni (salamandra, tritonul, broasca 

roşie de pădure, etc.), reptile (guşterul, şopârla de ziduri, şarpele de alun, vipera), 

păsări (fluturaşul de stâncă, gaia roşie, şerparul, acvila ţipătoare mică, vânturelul 

de seară, presura de munte, pietrarul negru, buha, codubatura, cocoşul de munte, 

etc.) şi mamifere (liliacul mare cu potcoavă, liliacul mic cu potcoavă, liliacul 

comun, liliacul comun mic şi alte specii rare de liliac, râsul, ursul, lupul, capra 

neagră, jderul de pădure, jderul de piatră, bursucul şi cerbul).  

 Piramidele din Valea Stancioiului reprezintă o rezervaţie geologică, care a fost 

declarată arie protejată în anul 2000. Piramidele de pământ se întind pe o 

suprafaţă de 12 hectare şi au fost formate în urma eroziunii diferenţiate în 

conglomerate slab cristalizate şi a apelor de şiroire rezultate din ploi şi din topirea 

zăpezilor. Piramidele au forma unor turnuri de 80 de metri înălţime. 

 Jnepenişul Stricatul este o rezervaţie naturală mixtă, ce cuprinde o varietate de 

specii floristice şi faunistice şi care se întinde pe o suprafaţă de 81,4 hectare. 

Rezervaţia protejează specia de jneapăn şi mai multe specii de mamifere, precum 

capra neagră şi ursul brun. Alte specii de floră protejate sunt afinul, smârdarul, 

tăpoşica, muşchiul de piatră, timoftica, păiuşul roşu, iarba vântului, clopoţelul de 

munte, etc. 
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 Rezervaţia naturală Iezerul Latoriţei se află în Munţii Latoriţei, lângă lacurile 

Petrimanu şi Galbenu. Aceasta este o rezervaţie naturală mixtă, formată din lacuri 

glaciare, cascade, râuri, păduri de foioase şi conifere, pajişti alpine şi subalpine, 

tufărişuri, grohotişuri, o varietate de specii de faună  şi floră. 

 Peştera Liliecilor este un monument speologic al naturii situat în Munţii Căpăţânii, 

la o altitudine de 630 de metri. Aceasta face parte din Parcul Naţional Buila-

Vânturăriţa, în interiorul ei fiind identificate 5 specii de lilieci. 

 Aria naturală protejată Lacul Strejeşti este o arie de protecţie specială 

avifaunistică, ce are o suprafaţă de 2.368 de hectare, fiind situată pe teritoriile 

administrative ale judeţelor Olt şi Vâlcea, mai exact a localităţilor Strejeşti şi 

Voiceşti. Aceasta asigură condiţii favorabile pentru hrana a mai multor specii de 

păsări migratoare. 

 

Structuri turistice de cazare 

Structurile turistice de cazare reprezintă amenajări care oferă servicii de cazare şi servicii 

aferente specifice pentru turişti, fiind o componentă esenţială a infrastructurii de turism. 

Printre principalele tipuri de structuri turistice cu funcţiuni de cazare, se numără şi 

pensiunile agroturistice. Acestea asigură pe lângă cazarea turiştilor, condiţii de pregătire şi servire 

a mesei şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti specifice mediului rural. 

În anul 2012, regiunea Sud Vest Oltenia se situa pe locul 6 la nivel naţional în ceea ce 

priveşte numărul de pensiuni agroturistice, înregistrând doar 108 pensiuni agroturistice (6,88% din 

numărul total de pensiuni agroturistice existente în România). Valori mai mici ale acestui indicator 

au fost înregistrate doar de regiunile Sud Est şi Bucureşti - Ilfov.  

Clasamentul evidenţiază faptul că agroturismul nu este un sector dezvoltat în regiunea Sud 

Vest Oltenia, cu toate că există potenţial semnificativ în acest domeniu. Cu toate acestea, 

analizând evoluţia numărului de pensiuni agroturistice în perioada 2005-2012, se constată o 

creştere semnificativă a numărului acestora în regiunea Sud Vest Oltenia (de la 38 în anul 2005, 

la 108 în anul 2012), tendinţă generalizată la nivel naţional, cu excepţia regiunii Bucureşti - Ilfov. 
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Figura nr.  305 -  Numărul de pensiuni agroturistice, pe regiuni de dezvoltare (2005 – 2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de pensiuni 

agroturistice, de la 74 în anul 2011, la 108 în anul 2012, aspect ce evidenţiază o sporire a 

interesului pentru dezvoltarea turismului din regiune şi a conştientizării avantajelor oferite de 

practicarea unei activităţi în acest domeniu. 

Din totalul de 108 pensiuni agroturistice existente în regiunea Sud Vest Oltenia în anul 

2012, 57,41% se înregistrau în judeţul Vâlcea (62 de pensiuni agroturistice), urmat de judeţele 

Gorj (25 de pensiuni agroturistice), Mehedinţi (15 pensiuni agroturistice) şi Dolj (doar 6 pensiuni 

agroturistice). Pentru judeţul Olt nu se cunosc date la nivelul anului 2012, datele furnizate de 

Institutul Naţional de Statistică indicând existenţa pe teritoriul judeţului Olt, la nivelul anului 

2011, a unei singure pensiuni agroturistice.  

Această ierarhizare este determinată de faptul că judeţele Vâlcea, Gorj şi Mehedinţi 

prezintă un potenţial turistic mai ridicat comparativ cu judeţele Dolj şi Olt, datorat în special 

varietăţii reliefului şi atractivităţii cadrului natural.  

Judeţul Vâlcea prezintă mai mult interes din punct de vedere turistic, datorită diversităţii 

formelor de turism care pot fi practicate pe teritoriul său. Astfel, judeţul Vâlcea oferă 

posibilitatea practicării turismului balnear, pe teritoriul său situându-se 3 din cele 9 staţiuni 

balneare ale României, cu o valoare curativă recunoscută chiar la nivel internaţional. 

Teritoriul său, acoperit în proporţie de peste 65% de munţi şi dealuri, oferă premise 

favorabile practicării turismului montan, prin existenţa cheilor, cascadelor, peşterilor, a unui 

număr mare de trasee montane, prin oferirea posibilităţilor de practicare a alpinismului, schiului, 

pescuitului şi vânătorii sportive. 

Zona montană este formată din patru perimetre:  
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1. Staţiunile de pe Valea Lotrului (Voineasa, Vidra, Obârşia Lotrului). Aici există numeroase 

lacuri de acumulare, astfel că zona reprezintă cea mai mare amenajare hidrografică din ţară. 

Totodată, teritoriul dispune de peisaje alpine deosebit de pitoreşti, ce constau în forme glaciare 

sălbatice, lacuri glaciare şi cataracte ale Lotrului. 

2. Ţara Loviştei (Curtea de Argeş, Suici, Perişani, Câineni); 

3. Parcul Naţional Cozia; 

4. Zona Munţilor Căpăţânii. 

O altă formă de turism deosebit de apreciată şi care se poate practica pe teritoriul 

judeţului Vâlcea, este reprezentată de turismul monahal, Vâlcea fiind al doilea judeţ din România 

în ceea ce priveşte aşezările monahale, atât ca număr, cât şi ca reprezentativitate. Numărul 

lăcaşelor de cult de patrimoniu depăşeşte 50, printre mănăstirile vâlcene aflându-se şi cea mai 

vizitată mănăstire din ţară – Cozia, important centru de pelerinaj pentru vizitatorii nu doar din 

ţară, ci şi din străinătate. 

Mai mult decât atât, zona Horezu reprezintă un important centru cultural, în care se 

practică activităţi de artizanat specific românesc (precum olăritul, ţesutul manual, pictura 

religioasă), toate aceste aspecte, argumentând existenţa unui număr relativ mare de pensiuni 

agroturistice pe teritoriul judeţului Vâlcea, comparativ cu celelalte judeţe ale regiunii Sud Vest 

Oltenia. 

Figura nr.  306 -  Numărul de pensiuni agroturistice în regiunea Sud Vest Oltenia, pe judeţe (2005 – 
2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 
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Unul dintre elementele care particularizează diferitele structuri de cazare este capacitatea 

de cazare turistică, element dependent de numărul de structuri turistice din mediul rural. 

Capacitatea de cazare turistică existentă reprezintă numărul de locuri de cazare de folosinţă 

turistică înscrise în ultimul act de recepţie, omologare, clasificare al unităţii de cazare turistică, 

exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de necesitate. 

La nivel naţional, în anul 2012, cea mai mare capacitate de cazare turistică din mediul 

rural era deţinută de regiunea Centru (cu 15.769 locuri de cazare), urmată de regiunea Sud Est. 

Regiunea Sud Vest Oltenia ocupa poziţia a şaptea, cu un număr de 4.616 locuri de cazare, fiind 

urmată doar de regiunea Bucureşti - Ilfov (473 locuri de cazare), care prezintă un număr mic de 

comune şi sate comparativ cu restul regiunilor. Clasamentul reflectă existenţa unui număr redus 

de unităţi de primire turistică în mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia şi implicit existenţa 

unei infrastructuri de turism slab dezvoltate în această regiune.  

Cu toate acestea, se remarcă interesul pentru dezvoltarea turismului rural în regiunea Sud 

Vest Oltenia, luând în considerare faptul că această regiune se află pe locul trei în ceea ce priveşte 

creşterea numărului de locuri de cazare în perioada 2005 – 2012 (s-a înregistrat o creştere de 1.542 

de locuri de cazare în anul 2012, comparativ cu anul 2005). 

Figura nr.  307 -  Capacitatea de cazare turistică existentă în mediul rural, pe regiuni de dezvoltare 
(2005 – 2012)  

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 
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existentă se înregistra în anul 2012 în judeţul Vâlcea, unde erau puse la dispoziţia turiştilor 2.989 

locuri de cazare, reprezentând 64,75% din totalul locurilor de cazare din mediul rural al regiunii 

Sud Vest Oltenia. Pe locul doi, la nivelul aceluiaşi an, se situa judeţul Gorj, cu 767 de locuri de 
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cazare, acesta fiind urmat de judeţele Mehedinţi şi Dolj, care înregistrau valori apropiate în ceea 

ce priveşte capacitatea de cazare turistică existentă: 445, respectiv 415 locuri de cazare.  

Se constată aşadar, că judeţul Mehedinţi, deşi dispune de un potenţial turistic semnificativ, 

înregistrează o capacitate turistică scăzută. Pe viitor, promovarea corespunzătoare a judeţului şi 

sporirea investiţiilor în zonă pot oferi premisele necesare transformării judeţului într-o destinaţie 

turistică de top. În acest judeţ, principala atractivitate turistică este determinată de proximitatea 

Dunării şi de existenţa reliefului muntos. Mai mult decât atât, pot fi valorificate condiţiile 

favorabile practicării turismului sportiv, turiştii putând fi atraşi în zonă de posibilitatea practicării 

speologiei, a sporturilor nautice, a pescuitului şi vânătorii. Nu este de neglijat nici potenţialul 

istoric şi arhitectural al judeţului, care dacă este valorificat corespunzător poate contribui la 

sporirea atractivităţii turistice a judeţului, şi implicit la creşterea capacităţii turistice. 

Numărul de locuri de cazare puse la dispoziţia turiştilor depinde de fluxul turiştilor în zonă, 

astfel că se poate concluziona, având în vederea capacitatea mare de cazare turistică existentă, 

că la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, judeţul Vâlcea este considerat a fi cel mai atractiv din 

punct de vedere turistic. 

Figura nr.  308 -  Capacitatea de cazare turistică existentă în mediul rural, în regiunea Sud Vest 
Oltenia, pe judeţe (2005 – 2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune reprezintă numărul de locuri de cazare puse 

la dispoziţia turiştilor de către unităţile de cazare turistică, ţinând cont de numărul de zile cât 

sunt deschise unităţile în perioada considerată, cu alte cuvinte, zilele în care a fost posibilă 

cazarea turiştilor. 

În anul 2012, exceptând regiunea Bucureşti – Ilfov, regiunea Sud Vest Oltenia avea cea mai 

redusă capacitatea turistică în funcţiune în mediul rural (4,94% din capacitatea existentă la nivel 

naţional), aspect ce întăreşte slaba dezvoltare a sectorului turismului în mediul rural. De remarcat 
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faptul că regiunea Nord Vest, deşi avea la nivelul anului 2012 una dintre cele mai mari capacităţi 

de cazare turistică existentă, în acelaşi an, capacitatea de cazare turistică în funcţiune a fost 

redusă, aspect ce evidenţiază practicarea unui turism sezonier în această zonă. 

În ceea ce priveşte evoluţia capacităţii de cazare turistică în funcţiune în perioada 2005-

2012, se remarcă, cu excepţia regiunii Bucureşti – Ilfov, o tendinţă generală de sporire a acesteia.  

Figura nr.  309 -  Capacitatea de cazare turistică în funcţiune  în mediul rural, pe regiuni de dezvoltare 
(2005 – 2011 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Aşa cum era de aşteptat, în cadrul regiunii Sud Vest Oltenia, cea mai mare capacitate de 

cazare turistică în funcţiune, era deţinută în anul 2012 de judeţul Vâlcea (42,55% din capacitatea 

totală de cazare a regiunii, însemnând 324.569 locuri-zile). Acesta era urmat de judeţele Gorj, 

Dolj şi Mehedinţi, care deţineau 23,48%, 18,67%, respectiv 15,30% din capacitatea totală a regiunii. 

Pentru judeţul Olt, nu exstă date disponibile la nivelul anului 2012. 

De remarcat faptul că, deşi judeţul Mehedinţi avea în anul 2012 o capacitate de cazare 

turistică existentă mai mare decât cea din judeţul Dolj, la nivelul aceluiaşi an, judeţul Dolj 

înregistra valori mai ridicate în ceea ce priveşte capacitatea de cazare turistică în funcţiune, 

aspect ce evidenţiază caracterul sezonier al turismului practicat în judeţul Mehedinţi. Una dintre 

formele de turism care poate conduce la creşterea capacităţii turiştice în funcţiune în judeţul 

Dolj, este reprezentată de turismul de afaceri, care poate atrage inclusiv turişti străini, interesaţi 

de posibilitatea realizării de investiţii în zonă. 
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Figura nr.  310 -  Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în mediul rural, în regiunea Sud Vest 
Oltenia, pe judeţe (2005 – 2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

Înnoptări în structurile de primire turistică  

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică reprezintă un indicator cu ajutorul 

căruia se poate determina gradul de atractivitate turistică a unei zone, reflectând preferinţa 

turiştilor pentru o regiune sau alta. 

La nivel european, în anul 2012regiunea Sud Vest Oltenia se situa printre ultimele 70 de 

locuri (din aproximativ 400 de regiuni considerate), înregistrând valori apropiate de cele ale unor 

regiuni din Bulgaria şi Polonia. Se constată aşadar o slabă atractivitate a regiunii Sud Vest Oltenia 

din punct de vedere turistic, comparativ cu alte regiuni europene. 

La nivel naţional, în anul 2012, cele mai multe înnoptări în structurile de primire turistică 

din mediul rural s-au înregistrat în regiunea Nord Vest (34,95% din numărul total de înnoptări la 

nivel naţional, dar în scădere comparativ cu anul 2005). Regiunea Sud Vest Oltenia înregistra, 

alături de regiunea Bucureşti – Ilfov, cele mai reduse valori ale acestui indicator (doar 82.939 de 

înnoptări).  

De remarcat faptul că, cel mai mare număr de înnoptări în structurile de primire turistică 

din mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia s-a înregistrat în perioada 2005–2009, după care, pe 

fondul resimţirii efectelor crizei economice, numărul de înnoptări s-a redus brusc în anul 2010, iar 

începând cu 2011 a înregistrat o evoluţie ascendentă. 
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Figura nr.  311 -  Înnoptări în structurile de primire turistică din mediul rural, pe regiuni de dezvoltare 
(2005 – 2012) 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, aproximativ jumătate din numărul de înnoptări în 

structurile de primire turistică din mediul rural se înregistra în judeţul Vâlcea, considerat de către 

turişti ca fiind cel mai atractiv judeţ din regiune, din punct de vedere turistic. Diversitatea 

formelor de relief, numărul mare de mănăstiri şi schituri vâlcene, existenţa staţiunilor balneare 

de interes naţional şi internaţional, se numără printre motivele pentru care turiştii aleg petrecerea 

timpului liber în judeţul Vâlcea.  

Pe locul doi se situa judeţul Dolj, care deşi deţinea o capacitate de cazare turistică redusă 

comparativ cu celelalte judeţe din regiune, deţinea 32,75% (27.162 înnoptări) din numărul total 

de înnoptări la nivel regional. Acesta era urmat de judeţele Gorj, cu 11.381 înnoptări şi Mehedinţi, 

cu doar 3.008 înnoptări, în ciuda potenţialului turistic deţinut de acest judeţ. Pentru judeţul Olt, 

datele disponibile evidenţiază un număr de 1.099 înnoptări în structurile de primire turistică din 

mediul rural, în anul 2011. 

Se constată, din analiza evoluţiei acestui indicator în perioada 2005-2012, că judeţul Vâlcea 

este singurul judeţ care a înregistrat o scădere a numărului de înnoptări în structurile de primire 

turistică, numărul acestora reducându-se semnificativ după anul 2008, astfel că în anul 2012 se 

înregistrau cu  56.585 de înnoptări mai puţine comparativ cu anul 2005, însemnând o reducere cu 

mai mult de 50%. Pe de altă parte, creşteri semnificative au fost înregistrate în judeţele Dolj şi 

Mehedinţi: de la 1.247 înnoptări în anul 2005, la 27.162 înnoptări în anul 2012, respectiv de la 63 

înnoptări în anul 2005, la 3.008 înnoptări în anul 2012. 

  

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

N
u
m

ă
r 

în
n
o
p
tă

ri
Nord Vest

Centru

Nord Est

Sud Est

Sud Muntenia

București - Ilfov

Sud Vest Oltenia

Vest



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

519 
 

Figura nr.  312 -  Înnoptări în structurile de primire turistică din mediul rural, în regiunea Sud Vest 
Oltenia, pe judeţe (2005 – 2012) 

 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică, baza de date TEMPO, 2013 

 

Obiective de interes turistic 

Judeţul Dolj 

Potențialul turistic al județului Dolj este dat de monumentele culturale și de artă, 

monumente ale naturii, rezervații, locuri de vânătoare și peisaje pitorești. De asemenea, pe 

teritoriul județului Dolj se găsesc izvoare minerale cu proprietăţi terapeutice, în localitățile 

Gighera, Urzicuța și Amărăști, care pot contribui la dezvoltarea turismului balnear în zonă. 

Una dintre atracțiile turistice ale județului Dolj este satul de vacanță „Un colț de rai” din 

comuna Bulzești, primul sat de vacanță eco din județ, situat la 32 de km de municipiul Craiova. 

Suprafaţa acestuia, care depăşeşte 17 hectare, cuprinde amenajări peisagistice complexe, precum 

păduri de stejar şi salcâm, poiene şi un lac populat cu mai multe specii de peşte. Un alt sat de 

vacanță se regăsește în satul Zăval din comuna Gighera, acesta fiind situat pe malul Jiului, lângă 

rezervaţia naturală Pădurea Zăval. 

Turismul sportiv şi de vânătoare poate fi practicat pe teritoriul judeţului în păduri precum 

cele de la Ciuperceni, Maglavit, Bistreţ, Sadova, Bucovăţ, Branişte, etc. Aici se pot vâna fazani, 

cerbi, mistreţi, raţe şi gâşte sălbatice, iepuri, potârnichii, prepeliţe, lişiţe. Pescuitul se practică 

pe Dunăre şi în lacuri precum Fântânele (din comuna Radovan, unde există şi posibilitate de cazare 

la Pensiunea Fântânele, amenajată în stil rustic modern), Fântâna Banului (localitatea Hunia), 

Marica (din Bratoivoieşti), Bistreţ, Golenţi, etc. 

De asemenea, în judeţ există posibilitatea dezvoltării turismului de croazieră pe fluviul 

Dunărea, în porturile Calafat, Bechet, Cetate şi Rast. 
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 Vestigii istorice: 

- Cula Poenarilor – Almaj (sec. XVIII): aici este amenajat şi un punct muzeistic 

comunal, cu piese de interes arheologic, istoric, documentar şi etnografic; 

- Situl arheologic de la Bâzdâna-Calopăr: datează din sec. IV î.Hr., având origini 

getice şi dacice, fiind cea mai mare aşezare de acest gen din Oltenia; 

- Aşezarea fortificată de la Castrele Traiane; 

- Casa Coțofenilor – Coțofenii din Față (1653); 

- Ruinele Castrului Roman - Răcari (sec. I-III d.Hr.); 

- vestigii arheologice din Neolitic și Epoca Bronzului- Coțofenii de Jos. 

 Edificii religioase: 

- Mănăstirea Bucovăț, construită între 1506-1512, cu refaceri ulterioare; 

- Mănăstirea Jitianu - în comuna Podari, monument din sec. XV, rezidit de 

Doamna Bălașa în 1655; 

- Mănăstirea Segarcea (sec. XVI); 

- Mănăstirea Maglavit. 

Judeţul Gorj 

Potenţialul turistic al judeţului Gorj este determinat în principal de varietatea formelor de 

relief, de la câmpie şi dealuri, la depresiuni subcarpatice şi munţi. Cele mai spectaculoase 

obiective turistice naturale ale judeţului sunt peşterile şi cheile, situate la contactul cu 

Subcarpaţii. Se remarcă astfel Cheile Olteţului, cu Peştera Polovragi, Cheile Galbenului, Peştera 

Muierii, Defileul Jiului, Cheile Sohodolului, Munţii Parâng, zona Tismana, izvoarele Cernei şi 

Transalpina. 

Cheile Olteţului sunt situate la îmbinarea Munţilor Parâng cu Munţii Căpăţânii. Acestea 

sunt unice la nivel european, fiind cele mai înguste chei din Europa, distanţa dintre cei doi munţi 

fiind pe alocuri de zeci de centimetri. La intrarea în Cheile Olteţului se află peştera Polovragi, 

situată la o altitudine de 670 metri şi având o lungime de aproximativ 10 km. În peşteră se 

întâlneşte o formă calcaroasă denumită Tronul lui Zamolxe, zeul dacilor, care potrivit legendei, 

s-ar fi retras în această peşteră după cucerirea Daciei de către romani. 

Cheile Galbenului se întind pe o suprafaţă de aproximativ 2 km, fiind situate în arealul 

Parâng-Olteţ. În zonă se află numeroase trasee de alpinism şi escaladă, existând şi posibilitatea 

practicării canyoning-ului. În zonă se află şi Peştera Muierii, prima peşteră electrificată din ţară, 

pusă în circuitul turistic. Peştera Muierii este o peşteră polietajată, cu galeriile dispuse pe trei 

nivele, dispunând de o băgăţie de forme şi minerale, foarte rare la nivel naţional (de ex. 

formaţiunile de dahlit, care există doar în două peşteri din România). 

Defileul Jiului prezintă foarte multe forme carstice, avenuri şi grote, precum şi păduri 

virgine şi cvasivirgine. În zonă sunt interzise vânătoarea şi pescuitul, iar accesul turiştilor este 

permis doar în locurile marcate. 
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Cheile Sohodolului, aflate la o distanţă de 15 km de Târgu-Jiu, dispun de existenţa unor 

peisaje carstice deosebite, având statutul de rezervaţie naturală protejată. Printre formele 

carstice de relief, produse de râul Sohodol, se numără dolinele, avenele, lapiezurile, canioanele 

şi peşterile. Cea mai cunoscută formă carstică din zonă este „inelul”, situată la o altitudine de 

700 de metri. Alte atracţii turistice sunt reprezentate de Peştera Popii şi Peştera Nării. 

 Edificii religioase: 

- Mănăstirea Polovragi: cu o vechime de peste 500 de ani, adăposteşte o bogată 

colecţie de icoane pe lemn şi sticlă şi un depozit de carte veche, cu peste 3.000 

de volume în limbile română, slavonă şi greacă. Mănăstirea este unică în 

România datorită picturii de pe peretele exterior, care chiar dacă datează de 

peste 5 secole, a fost întreţinută şi trecerea anilor nu este percepută.; 

- Mănăstirea Icoana; 

- Mănăstirea Crasna (întemeiată în 1636 de marele Pitar Dumitru Filişanu); 

- Mănăstirea Lainici (schit construit în sec. XV şi refăcut în sec. XIX); 

- Mănăstirea Tismana (cea mai veche mănăstire din Ţara Românească). 

 Alte obiective turistice din judeţul Gorj sunt: 

- Casa memorială Constantin Brâncuşi din Hobiţa; 

- Muzeul Arhitecturii Populare Curtişoara (cuprinde 30 de obiective care surprind 

modul de viaţă al gorjenilor şi a fost construit în anul 1975); 

- Castrul Roman de la Bumbeşti-Jiu (construit între cele două războaie de 

cucerire a Daciei de către romani); 

- Casa memorială Tudor Vladimirescu – comuna Vladimir; 

- Muzeul civilizaţiei montane – Rânca; 

- Muzeul Crucilor – Măceşu. 

 

Judeţul Mehedinţi 

Potenţialul turistic al judeţului Mehedinţi este determinat pe de o parte de fluviul Dunărea 

şi defileul său, iar pe de altă parte de diversitatea reliefului din zona montană, dar şi de 

monumentele istorice, de arhitectură şi de artă. Principalele obiective turistice ale judeţului sunt: 

- Zona Porţile de Fier I, cu defileul Dunării, Cazanele Mari şi Mici, lacuri de 

acumulare; 

- Statuia regelui dac Decebal (cea mai înaltă structură în piatră din Europa); 

- Ostrovul Şimian (locuit începând din neolitic, pe teritoriul său fiind descoperite 

mărturii ale civilizaţiilor geto-dacice şi romane); 

- Complexul carstic Ponoare (Podul natural de la Ponoare, lacurile carstice 

Zatonul Mare şi Mic, Peştera Ponoare); 
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- Peştera Topolniţa (a doua peşteră ca mărime din ţară); 

- Peştera Ponicova (declarată rezervaţie speologică, datorită descoperirii unor 

fragmente de ceramică foarte veche şi a unor specii endemice); 

- Peştera Veteranul Dubova: este accesibilă doar pe apă, având dimensiuni mici 

şi fiind uşor de vizitat. Este prima peşteră cartată din lume (în anul 1692). 

 Edificii religioase: 

- Mănăstirea Mraconia: se află în comuna Dubova, în Valea Mracunei, datând din 

anul 1523. Este un obiectiv turistic deosebit de apreciat, apărând chiar pe 

coperta unui ghid turistic al Dunării, tipărit în Germania.; 

- Biserica Sfânta Treime din Cerneţi: construită în 1662 de către Grigore Ghica, 

cu transformări ulterioare între anii 1784-1794.; 

- Biserica Sfinţii Voievozi din satul Canicea: este unul dintre cele mai vechi 

lăcaşuri sfinte din regiune, făcând parte din monumentele istorice ale 

patrimoniului cultural al judeţului.; 

- Biserica Sfântul Nicolae din satul Costești: de asemenea o parte importantă a 

patrimoniului cultural al judeţului Mehedinţi, este un lăcaş de cult construit 

din lemn, la care se remarcă absenţa turlei şi care păstrează icoane 

inscripţionate cu litere chirilice.; 

- Mănăstirea Strehaia: ridicată în 1645 de Matei Basarab, a cuprins între zidurile 

sale şi palatul domnesc, ale cărui ruine se mai pot observa şi astăzi. 

 Monumente istorice şi situri arheologice: 

- Vestigiile cetăţii medievale turceşti de pe fosta insulă Ada Kaleh; 

- Vestigii cetate dacică - Bobaiţa; 

- Ruinele cetăţii Grădeţului – comuna Godeanu: cercetările au stabilit faptul că 

cetatea a funcţionat în cursul sec. XIII-XIV. Aceasta a fost ridicată sub forma 

unui poligon neregulat, pe o suprafaţă de 1.000 m2, fiind o mărturie a existenţei 

civilizaţiei medievale de tip european; 

- Ruine turn roman, Tricule – comuna Şviniţa: Cetatea Tricule a fost ridicată în 

sec. XV pentru a opri expansiunea otomană spre vest, din cele 3 turnuri ale 

acesteia, doar 2 mai fiind vizibile în prezent, unul fiind în întregime subacvatic. 

Cele trei turnuri sunt dispuse sub forma unui triunghi ipotetic.; 

- Castru roman de la Puţinei, comuna Malovăţ; 

- Vestigii ale unor aşezări şi cuptoare dacice – comuna Cireşu; 

- La Cazane – fortificaţii romane; 

 

Judeţul Olt 
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Judeţul Olt se remarcă din punct de vedere turistic în special datorită vestigiilor istorice şi 

edificiilor religioase şi culturale: 

- Vestigiile oraşului roman „Romula” de la Resca; 

- Mănăstirea Brâncoveni, ridicată în sec. XVI; 

- Mănăstirea Călui din comuna Călui (1958); 

- Mănăstirea Hotărani din comuna Fărcaşele; 

- Biserica de lemn „Sf. Arhangheli” (1812) - sat Cornăţelu; 

- Casa memorială Nicolae Titulescu; 

- Muzeul Chilia-Făgeţelu, cu specific etnografic – sat Chilia; 

- Aşezarea fortificată geto-dacică de la Sprâncenata; 

- Turnul de pază medieval de la Hotăreni. 

De asemenea, în judeţul Olt există obiective de interes peisagistic, faunistic şi floristic, în 

special pe Valea Dunării şi Valea Oltului, astfel că există potenţial de dezvoltare a turismului de 

croazieră şi de agrement. 

Judeţul Vâlcea 

Judeţul Vâlcea se remarcă prin varietatea formelor de relief, de la munţi şi dealuri 

subcarpatice, la podişuri şi lunci cu aspect de câmpie, dispuse în trepte de la nord la sud şi 

întregite de defileele Oltului şi Lotrului. Judeţul Vâlcea deţine astfel un potenţial turistic 

semnificativ, situându-se pe locul doi la nivel naţional în ceea ce priveşte numărul de staţiuni 

turistice. Bogăţiile turistice ale judeţului sunt completate de numărul mare de monumente istorice 

şi ecleziastice şi de sursele de ape curative. Printre obiectivele turistice naturale se numără: 

- Cascada Urzicii (situată pe Pârâul Gardului, la o altitudine de 830 de metri, 

având o cădere de 17 metri); 

- Cheile Lotrişor şi Cascada Lotrişor (situată în Parcul Naţional Cozia, la o 

altitudine de 515 metri, are o cădere de 30 de metri, fiind realizată de mâna 

omului datorită necesităţii construirii drumului forestier de pe Valea 

Lotrişorului); 

- Valea Lotrului, cu barajul şi lacul Vidra (devenită o importantă axă turistică 

odată cu intrarea în funcţiune a complexului hidroenergetic Lotru-Ciunget, cel 

mai mare complex de acest fel de pe râurile interioare din ţară); 

- Obârşia Lotrului; 

- Piramidele de pământ de la Slătioara - rezervaţie naturală de tip geologic, 

situată pe versantul stâng al râului Cerna, cu o suprafaţă de 10,5 hectare. 

Relieful cuprinde piramide formate în urma eroziunii solului, nisipuri şi 
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pietrişuri modelate de acţiunea apei şi a aerului, conglomerate şi diverse alte 

forme structurale.; 

- Muzeul Satului Vâlcean din comuna Bujoreni, care reconstituie imaginea unei 

aşezări rurale tradiţionale, cu toate instituţiile social-culturale ale acesteia; 

- Muzeul Trovanţilor Costeşti (prezintă concreţiuni ce se nasc din acumulări de 

nisip şi stratificaţii de gresii bogate în carbonat de calciu, fenomen unic în 

Europa). 

 Edificii religioase: 

- Mănăstirea Cozia (unul dintre cele mai vechi şi bine păstrate monumente din 

România); 

- Mănăstirea Dintr-un lemn – comuna Frânceşti: potrivit legendei locale, aceasta 

a fost ridicată în primele decenii ale sec. al XVI-lea, prin edificarea materialului 

unui singur stejar. Aceasta a fost ridicată în cinstea icoanei Maicii Domnului, 

care se păstrează în prezent în biserica de piatră a mănăstirii. Icoana are 

dimensiuni impresionante, de 1,50 metri înălţime şi 1,10 metri lăţime. Pe lângă 

această icoană, mănăstirea mai păstrează două policandre de la Şerban 

Cantacuzino şi Marica Brâncoveanu, cele trei icoane mari împărăteşti şi alte 

zeci de icoane de dimensiuni mai mici, zugrăvite între anii 1833-1840 de către 

Gheorghe Gheronie de la Hurezi.; 

- Mănăstirea Bistriţa – comuna Costeşti: datează din jurul anului 1490 şi 

adăposteşte moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul; 

- Mănăstirea Turnu - aşezată pe malul stâng al Oltului, sub Muntele Cozia. O 

atracţie deosebită este reprezentată de Chiliile săpate în piatră, acestea fiind 

considerate spaţiile unde au locuit primii pustnici turnen; 

- Mănăstirea Frăsinei din comuna Muereasca (singurul locaş sfânt în care femeile 

nu au voie să intre).  

 Monumente de arhitectură: 

- Complexul Muzeal Măldăreşti, care cuprinde culele Greceanu şi Duca şi Casa 

Memorială I.G.Duca (deţine clădiri tipice arhitecturii civile din Oltenia şi peste 

3.000 de obiecte etnografice – port, textile, ceramică, lemn). Cula Greceanu 

este cel mai vechi edificiu al complexului, datând din sec. XVI. 

Concluziile Capitolului 6 

Turismul rural are capacitatea de a reprezenta un sector important al economiei regiunii 

Sud Vest Oltenia, dar în prezent acesta se confruntă cu o serie de probleme, de a căror rezolvare 

depinde dezvoltarea acestuia la adevăratul său potenţial. Cele mai pregnante probleme ale 
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turismului rural din regiune sunt reprezentate de slaba dezvoltare a infrastructurii de turism, în 

special în ceea ce priveşte existenţa structurilor turistice de cazare şi capacitatea acestora. 

Analiza principalilor indicatori care caracterizează sectorul turismului rural, efectuată pe 

parcursul acestui capitol, evidenţiază faptul că turismul rural în regiunea Sud Vest Oltenia este 

slab dezvoltat comparativ cu celelalte regiunii ale ţării. Astfel, exceptând regiunea Bucureşti – 

Ilfov (care deţine cel mai redus număr de comune şi sate, şi în consecinţă este normal să 

înregistreze valori reduse în ceea ce priveşte indicatorii aferenţi mediului rural), regiunea Sud 

Vest Oltenia se situa, la nivelul anului 2012, pe ultimul loc în ceea ce priveşte capacitatea de 

cazare turistică existentă şi în funcţiune, precum şi ca număr de înnoptări în structurile de primire 

turistică din mediul rural. 

Cu toate acestea, mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia deţine o serie de avantaje, 

care dacă sunt valorificate în mod corespunzător, pot contribui în mod semnificativ la dezvoltarea 

turismului din regiune şi la creşterea calităţii vieţii în mediul rural. Astfel, toate judeţele regiunii 

oferă condiţii favorabile pentru practicarea agroturismului, prin posibilitatea valorificării 

resurselor naturale, a exploatării fondului cinegetic şi piscicol şi a obiceiurilor şi meşteşugurilor 

agricole şi tradiţionale. În plus, fiecare judeţ al regiunii prezintă un număr semnificativ de arii 

naturale protejate, a căror exploatare poate conduce la dezvoltarea ecoturismului. 

Sintetizând, se poate afirma că dezvoltarea corespunzătoare a turismului rural, 

agroturismului şi ecoturismului, are capacitatea de a conduce la îmbunătăţirea vieţii locuitorilor 

din mediul rural, prin crearea de noi locuri de muncă, oferirea posibilităţii de a obţine venituri 

suplimentare, dezvoltarea serviciilor conexe turismului, precum şi prin conservarea naturii şi a 

moştenirii culturale. 
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Capitolul 7. Mediul 

7.1. Riscurile de mediu în regiunea Sud-Vest Oltenia 

Mediul rural este caracterizat, în primul rând, de poziționarea sa într-un cadru natural 

vulnerabil și dependent de condițiile și riscurile de mediu din regiunea respectivă. Orice 

eveniment natural poate determina schimbări majore în mediul rural, având în vedere că 

activitatea economică a satelor depinde aproape în mod integral de activitățile specifice acestui 

tip de comunități: agricultura, zootehnia, pomicultura etc. Inundațiile, seceta, înghețul sunt 

riscuri naturale care amenință producția agricolă în fiecare an. În aceste situații, gradul de 

tehnologizare al fermelor are un rol esențial în prevenirea și reducerea efectelor negative. În 

regiune, însă, proprietățile agricole sunt foarte fragmentate iar fermele sunt în general de 

subzistență și semisubzistență, având un grad redus de tehnologizare și cu posibilități financiare 

limitate.  

a) Indundații: cauze și efecte asupra agriculturii; zonele cele mai expuse cu localizarea și 

reprezentarea acestora pe harta GIS 

Regiunea Sud Vest Oltenia reprezintă un risc de compromitere a activității agricole ridicat 

din punct de vedere al inundațiilor. Solurile din regiune au un caracter nisipos, iar apa se 

infiltrează cu ușurință până în pânza freatică, nefiind absorbită propriu-zis. Cel mai important risc 

este cel de contaminare a apei din pânza freatică, care reprezintă principala sursă de alimentare 

a comunelor din regiune. Contaminarea apei din fântâni reprezintă un risc foarte mare de 

îmbolnăviri, atât la oameni dar și la animalele hrănite din aceste surse.  

În al doilea rând, apa care se infiltrează în solurile nisipoase din regiune „spală” compușii 

organici și nutrienții aflați în stratul superior al solului, respectiv îngrășămintele aplicate de 

agricultori, și conduce în timp la scăderea semnificativă a productivității (fertilității) solului. În 

plus, inundarea terenurilor agricole cauzează înfundarea sistemelor de irigații și degradarea 

acestora, impunând în același timp costuri extensive pentru întreținere, reparații sau chiar 

înlocuire. Efectele sunt cu atât mai devastatoare cu cât în regiunea Sud Vest Oltenia este nevoie 

de un sistem de irigații funcțional, activ, prin care să se prevină deșertificarea zonelor.   
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Figura nr.  313 - Harta zonelor din regiunea Sud-Vest Oltenia cu risc potenţial semnificativ 

la inundaţii 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații Administrația Națională „Apele Române, 2014 
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Figura nr.  314 - Harta zonelor din regiunea Sud-Vest Oltenia afectate de inundaţii istorice 

semnificative 

 
Sursa: Prelucrare proprie informații Administrația Națională „Apele Române, 2014 

Suprafața cea mai expusă riscurilor de inundații este partea sudică a județului Dolj, 

reprezentată din câmpia dispusă în prelungirea luncii Dunării. Fiind o zonă foarte joasă, de 

câmpie, zona este foarte ușor inundabilă, cu atât mai mult cu cât, nefiind o zonă foarte populată, 

ci ocupată în special de terenuri agricole, nu au fost realizate lucrări de protejare preventivă 

pentru astfel de situații, astfel că zona apare ca fiind cea mai afectată de inundații istorice. În 

plus, malul Dunării de pe teritoriul Bulgariei este în mod natural înalt, revărsările producându-se 

la o intensitate mai mare pe teritoriul românesc. Suprafața inundată este cu atât mai largă cu cât 

este mai întinsă. Conform arhivei datelor caracteristice pentru acțiuni operative ale organelor 

locale de apărare împotriva inundațiilor elaborate de Direcția Apelor Jiu Craiova73, această zonă 

include următoarele comune situate pe malul Dunării din județul Dolj, care de-a lungul timpului 

au fost afectate de inundații istorice semnificative: Desa, Poiana Mare, Piscul Vechi, Ghidici, Rast, 

Negoi, Catane, Bistreț, Cârna, Goicea, Măceșu de Jos, Gighera, Ostroveni, Bechet, Călărași și 

Dăbuleni. Conform Planurilor de apărare ale DA Jiu, obiectivele aflate în zonele cu risc de inundații 

                                            
73 Direcția Apelor Jiu Craiova – Planuri apărare DA Jiu, www.rowater.ro 
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cuprind terenuri agricole în cea mai mare parte, gospodării, drumuri comunale, depozite și 

magazii, instituții, sedii și ferme. În județul Dolj, întregul mal al râului Jiu reprezintă un factor 

de risc de inundații pentru comunele din apropiere.  

În arhiva amintită anterior, sunt menționate și comune din județul Mehedinți, care însă nu 

au un istoric al inundațiilor semnificative: Gruia, Pristol, Gârla, Vrata și Salcia. Dintre acestea, 

Gruia și Pristol sunt singurele comune care nu figurează ca dispunând de lucrări hidrotehnice de 

apărare, fiind astfel cele mai vulnerabile în caz de hazarde naturale. Râurile Hușnița, Motru și 

Coșuștea prezintă de asemenea riscuri ridicate de inundare. Alte așezări rurale din acest județ 

care au fost afectate de inundații semnificative sunt Hușnicioara, Izvoru Bârsii, Gura Văii, Ilovița. 

În județul Gorj au fost înregistrate inundații istorice semnificative în zona albiilor râurilor 

Tismana, Bistrița și Motru. 

Județul Olt are de asemenea o zonă expusă inundațiilor albiei Dunării, mult mai restrânsă 

însă decât Mehedinți și Dolj. Comunele aflate în zona de risc de inundații sunt: Ianca, Grojdibodu, 

Gura Padinii și Orlea. În județ există și alte zone afectate de inundații istorice semnificative, de-

a lungul albiilor anumitor afluenți ai râului Olt: Olteț, Călui, Geamărtălui, Dîrjov, Iminog și zona 

de vărsare a Oltului în Dunăre. Localitățile rurale afectate de inundații semnificative au fost 

comunele Dobrosloveni (râul Teslui), Coteana (râurile Miloveanu și Ciocârlia) și Milcovu din Vale 

(râurile Milcov și Olt). Albia râului Olt nu este în mod expres marcată ca o zonă de risc semnificativ 

de inundații, în general datorită faptului că malurile sale sunt amenajate, dar în special datorită 

faptului că pe cursul său, în zona superioară, sunt amenajate lacuri de acumulare între baraje, 

fluxul râului fiind astfel bine controlat. 

În județul Vâlcea, zonele afectate de inundații istorice sunt cele adiacente afluenților 

râului Olt. Singura localitate rurală marcată în acest sens este comuna Mihăești, aflată în 

apropierea râului Govora. Zone de risc de inundații sunt albiile râurilor Otăsău și Bistrița, primul 

fiind afluentul celui din urmă, Topolog și Olteț, acesta prezentând cel mai lung mal aflat în risc 

de inundare.  

Riscurile de inundații pot fi gestionate prin: 

- Prevenire: evitarea construirii de case sau structuri industriale în zonele cu risc de 

inundații și promovarea corespunzătoare a utilizării terenurilor, practicile agricole și 

forestiere; 

- Protecție: măsuri pentru reducerea probabilității și a impactului efectelor negative 

ale inundațiilor; 
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- Pregătire: informarea publicului cu privire la riscul de inundații și asupra procedurilor 

pe care trebuie să le urmeze în caz de inundații; 

Pentru a fi atinse aceste obiective este nevoie, în primul rând, de extinderea unui sistem 

de captare a apei, la nivel regional. Un bazin hidrografic este o zonă de drenaj a apei, creat fie 

în mod natural, fie artificial, care cuprinde toate canalele de drenaj, afluenții, luncile, estuarele 

și zonele de stocare a apei. 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia există Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic Jiu, 

avizat de către Comitetul de Bazin Jiu-Dunăre. Proiectul face parte din Planul Național de 

Amenajare a bazinelor hidrografice din România, care este fundamentat pe o serie de studii 

elaborate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor INHGA. Bazinul hidrografic 

Jiu, ca și localizare geografică, se află în partea de sud – vest a României, din punct de vedere 

administrativ ocupând aproape integral județele Dolj, Gorj și Mehedinți, dar, parțial, și județul 

Hunedoara din regiunea Vest. În cadrul acestui Plan de Amenajare a Bazinului Hidrografic Jiu, 

măsurile structurale și nestructurale pentru apărare împotriva inundațiilor au fost stabilite ca fiind 

prioritare, astfel că Administrația Bazinală de Apă Jiu a propus 6 măsuri în acest sens.  

Conform documentului Planului, la nivelul Bazinului Hidrografic Jiu se urmărește creșterea 

capacității de curgere a albiilor minore ale râului Teslui, în județul Dolj. Prioritare sunt 

considerate și lucrările de îndiguire pe râul Jiu și de amenajare a sectorului barajului Ișalnița. 

Lucrările propriu-zise cuprind în special apărări și consolidări de maluri (râul Raznic), regularizări 

de albii (râul Motru), cât și reabilitarea unor lucrări mai vechi (râul Jiu, pe sectoare apropiate 

localităților Ișalnița și Craiova)74. 

Din punct de vedere al utilizării terenurilor, bazinul hidrografic este constituit în proporție 

de 48,96% din terenuri arabile, ceea ce, pentru agricultura regiunii Sud Vest Oltenia, este un 

avantaj semnificativ: pe lângă funcția de evacuare a apei excesive, bazinul hidrografic este o sursă 

importantă de apă pentru irigat. Cu atât mai mult este nevoie de susținerea lucrărilor de 

amenajare astfel încât să poată fi garantată o funcționare adecvată a circuitului apei, la nivel de 

bazin, atât către cât și dinspre exploatațiile agricole. 

b) Eroziunea solului: cauze și efecte asupra agriculturii; zonele cele mai expuse cu 

localizarea și reprezentarea acestora pe hartă GIS; 

Solul este un sistem foarte dinamic, care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru 

desfăşurarea activităţilor umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor: producerea de hrană/ 

biomasă; depozitarea, filtrarea şi transformarea unor substanţe; sursă de biodiversitate, 

                                            
74 Planul de Management al Bazinului Hidrografic Jiu 
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habitate, specii şi gene; platformă/ mediu fizic pentru oameni şi activităţi umane; sursă de 

materii prime; patrimoniu geologic şi arheologic. 

Eroziunea solului este fenomenul de “pierdere a solului”, respectiv desprinderea şi 

transportul agregatelor de sol cu apa, vântul sau gravitaţional. Eroziunea este un proces natural 

la care contribuie de asemnenea și activitățile umane. Prin eroziune, solul îşi pierde orizontul 

fertil, şi treptat şi celelalte orizonturi. Solurile respective au volum edafic mic, capacitate de 

reţinere a apei redusă şi suferă de pe urma secetei, având fertilitate scăzută. Mai mult decât atât, 

solul erodat, cu un chimism diferit de cel al solurilor neafectate de eroziune, conţine şi diverse 

substanţe chimice cu caracter poluant, care transportate mai ales de apă, se pot acumula în 

diverse zone, de exemplu în lacuri de acumulare. 

După datele statistice existente, două treimi din teritoriul agricol şi silvic şi 60% din 

suprafaţa arabilă a României au un relief frămânțat, susceptibil de a fi erodat. 

În funcţie de principalii agenți care determină eroziunea, aceasta poate fi: eroziunea 

hidrică şi eroziunea eoliană. 

În funcţie de viteza desfăşurării eroziunii, aceasta poate fi: eroziune naturală (geologică) 

sau eroziune accelerată (antropogenă). 

Eroziunea solului prin acţiunea apei (eroziunea hidrică)   

Desprinderea şi transportul materialului de la suprafaţa solului, prin acţiunea apei, atât 

sub formă de picături de ploaie, cât şi sub formă de curenţi dispersaţi sau concentraţi are loc în 

mod special în zonele vulnerabile, de exemplu în zonele cu relief neuniform, deluroase, muntoase, 

abrupte sau cu pante lungi. Eroziunea se produce atunci când nivelul precipitaţiilor depăşeşte 

viteza de infiltrare în sol iar gradul de desprindere a particulelor de sol depinde de mărimea şi de 

viteza apei/ picăturilor de ploaie.  

În perioada analizată (2005-2012), eroziunea hidrică, la nivelul României se manifesta pe 

o suprafaţă de aproximativ 6,3 milioane ha. La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, eroziunea hidrică 

afecta o suprafaţă de aproximativ 0,18 milioane ha. 

Eroziunea solului prin acțiunea vântului/ eroziunea eoliană 

Eroziunea eoliană este fenomenul în care desprinderea şi transportarea particulelor solide 

de la suprafaţa terenului, se realizează sub acţiunea vântului, depunerea acestora producându-se 

la distanţe variabile în funcţie de greutatea lor şi de intensitatea vântului. Această formă de 

eroziune se manifestă în mod deosebit pe soluri nisipoase, turboase, prăfoase, chiar pe soluri 
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cernozionice cu textură nisipoasă. Este o formă de eroziune specifică terenurilor plane sau foarte 

puţin frărămiţate, lipsite de păduri şi expuse la vânt puternic.  

Conform rapoartelor privind terenurilor afectate de diferite procese75, în perioada 

analizată (2005-2012) la nivelul Romaniei, eroziunea eoliană se manifesta pe aproape 0,4 milioane 

ha, cu pericol de extindere, datorat în special faptului că în ultimii ani s-au defrişat unele păduri 

şi perdele de protecţie din zone cu soluri nisipoase, susceptibile acestui proces de degradare. La 

nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, eroziunea eoliană se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ, 

0,03 milioane ha. 

Principalii factori care fie individual, fie prin acţiunea lor conjugată determină apariţia 

fenomenului de eroziune a solului sunt factorii naturali (precipitaţiile, climă, forma de relief, 

caracteristicile edafice etc.), evenimentele naturale (seceta, incendiile, inundațiile), acţiunile 

antropice agricole şi industriale (tehnicile de lucrare a solului şi practicile de recoltare 

corespunzătoare, modificarea condiţiilor hidrologice, defrişarea şi marginalizarea sau 

abandonarea terenurilor, urbanizarea şi dezvoltarea turismului etc.).  

  

Efectele eroziunii solului sunt negative, provocând daune deosebit de mari şi de variate 

atât pentru agricultură cît şi pentru întreaga economie naţională. Principalele consecinţe ale 

procesului de erodare a solului sunt: 

- Modificarea proprietăţilor fizice ale solului (formare de ogaşe, ravene, torenţi, etc, care 

fac inandmisibil, accesul mașinilor agricole și cultivarea terenurilor; scăderea stabilităţii hidrice 

a solului - reducerea sau lipsa unei importante cantităţi de apă duce la realizarea unor culturi 

necorespunzătoare şi o slabă protecţie antierozională a solului); 

- Modificarea proprietăţilor chimice ale solului (reducerea considerabilă a cantităţii de 

humus, fosfor şi azot şi totodată creşterea cantităţii de carbonaţi pe măsura accelerării eroziunii, 

reprezintă principalii factori ce condiţionează nivelul scăzut al producţiilor pe terenurile erodate; 

pierderea treptată a stratului superficial de sol reprezintă pierderea particulelor fine de sol bogate 

în nutrienţi ceea ce are ca efect reducerea fertilităţii solului); 

- Alte efecte ale eroziunii solului cu impact asupra agriculturii (favorizarea inundaţiilor 

prin intensificarea scurgerilor, blocarea drenurilor şi canalelor de drenaj; sporirea secetei și 

înrăutățirea alimentării cu apă; reducerea capacității solului de a absorbi apa, aceasta 

determinând apariția băltirii și intensificării eroziunii; distrugerea așezărilor omenești). 

                                            
75 Sursa: rapoartele privind starea mediului la nivelul României, respectiv la nivelul judeţelor din regiunea Sud-Vest 
Oltenia, din perioada 2005-2012  
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Zonele cele mai afectate de fenomenul de eroziune a solului 

Județul Dolj 

Principalele procese de degradare a terenurilor din judeţul Dolj sunt: eroziunea care 

afectează circa 3,5% (20.707 ha) din totalul agricol; deșertificarea care afectează 14.650 ha, circa 

3,5% din totalul agricol; alunecările de teren care afectează o suprafață de1.324 ha, circa 0,2% 

din totalul agricol. 

 

Tabel nr. 64 - Suprafața totală afectată de eroziune la nivelul județului Dolj (2005-2012) 
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An 

Eroziune în 

adâncime 

(ha) 

Eroziune în 

suprafață 

(ha) 

Eroziune 

eoliană 

(ha) 

Suprafață 

afectată de 

eroziune 

(ha) 

2005-2012 1.265 19.606  8.212 20.707 

Sursa: Rapoartele privind Starea Mediului la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, 2005 - 2012 

În ceea ce privește intensitatea procesului de eroziune al solului, în județul Dolj se 

manifestă o eroziune redusă în Câmpia Băileștilor și sud-vestul, vestul și nord-vestul Câmpiei 

Romanaților. În zonelor din sud-estul, sudul și sud-vestul orașului Craiova intensitatea procesului 

de eroziune este mai ridicată. În zonele mai înalte din nordul și nord-vestul județului datorită 

vitezei mai mari a vântului, a precipitațiilor mai bogate și a reliefului eroziunea este cea mai 

accentuată. 

Județul Gorj 

Conform datelor raportate de Oficul de Studii Pedologice și Agrochimice, majoritatea 

localităţilor din judeţ sunt afectate de alunecări, prăbuşiri sau eroziunea de teren. 

Dezgheţul, perioadele de ploi intense sau prelungite au determinat producerea alunecărilor 

şi prăbuşirilor de teren. Conform datelor furnizate în perioada 2005 – 2012 suprafața totală, la 

nivelul județului, afectată de eroziune era de 166.099 ha. 

 

Județul Mehedinți 

La nivelul județului Mehedinți suprafața afectată de eroziune prin acțiunea apei este de 

85.000 ha teren agricol din care 73.000 ha reprezintă teren arabil. În ceea ce privește eroziunea 
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prin acțiunea vântului, aceasta se manifestă pe o suprafață totală de 22.000 ha teren agricol, în 

întregime teren arabil.  

Tabel nr. 65 - Suprafața totală afectată de eroziune la nivelul județului Mehedinţi (2005-

2012) 

-hectare- 

J
u
d
e
ţu

l 
M

e
h
e
d
in

ţi
 

An 
Eroziune hidrică (ha) 

Eroziune eoliană 

(ha) 

Teren agricol Teren arabil Teren agricol Teren arabil 

2005-2007 60.000 15.000 20.000 12.000 

2008 80.000 65.000 20.000 15.000 

2009 82.00 66.000 20.000 15.000 

2010 80.000 - 20.000 - 

2011-2012 85.000 73.000 22.000 22.000 

Sursa: Rapoartele privind Starea Mediului la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, 2005-2012 

Aşa cum se poate observa şi din datele furnizate în tabelul de mai sus, la nivelul judeţului 

Mehedinţi procesul de eroziune a solului este intens şi accelerat, suprafeţele afectate crescând 

de la an la an, în mod considerabil. 

 

Județul Olt 

La nivelul județului Olt, în perioada 2005-2012, situația terenurilor afectate de eroziunea 

în suprafață este după cum urmează: 

Tabel nr. 66 - Suprafața totală afectată de eroziune la nivelul județului Olt (2005-2012) -

hectare- 

J
u
d
e
țu

l 
O

lt
 

An Eroziunea în 

suprafață 

Eroziunea în 

adâncime 

Eroiziunea 

eoliană 

2005-2008 30.124  845 - 

2009 - - 1.055 

2010 31.126 3.183 1.055 

2011 31.123 3.183 1.055 

2012 31.123 - - 

Sursa: Rapoartele privind Starea Mediului la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, 2005-2012 

Astfel, la nivelul județului Olt, terenurile afectate de eroziunea eoliană ocupă o suprafață 

de 1.055 ha, cele afectate de eroziunea de suprafață ocupă 31.123 ha, iar cele afectate de 
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eroziunea de adâncime ocupă 3.183 ha din suprafața totală, iar eroziunea de adâncime prin eflaţie 

se manifesta pe o suprafață totală de 6.200 ha, în perioada 2005-2012: 

 terenurile afectate de eroziunea eoliană se află în zona următoarelor localități: Corabia 10 

ha, Orlea 258 ha, Grojdibod 196 ha, Potelu 7 ha, Ianca 611 ha. 

 terenurile afectate de eroziunea de suprafață provocate de apă se găsesc în jumătatea 

nordică a județului Olt, în special pe versanții care mărginesc văile principalelor cursuri de 

apă. 

 terenurile afectate de eroziune de adâncime se regăsesc în teritoriile comunelor din nordul 

județului care s-au degradat din cauza ploilor torențiale care prin scurgerea pe terenurile 

lipsite de vegetație ierboasă și pomicolă, distrug orizontul superior. 

 

Județul Vâlcea 

La nivelul județului Vâlcea, în perioada 2005-2009, conform datelor raportate, eroziunea 

de suprafață afecta aproximativ 51.000 ha teren agricol, iar formele de eroziune cu caracter 

permanent au fost evidențiate pe o suprafață de cca. 9.200 ha de teren agricol. Pentru anii 2010, 

2011 și 2012, suprafețele raportate ca fiind afectate de eroziune s-au extins, aspect reflectat și 

în datele numerice colectate: 

Tabel nr. 67 - Suprafața totală afectată de eroziune la nivelul județului Vâlcea (2005-

2012) 

-hectare- 

J
u
d
e
țu

l 
V

â
lc

e
a
 An 

Eroziunea în suprafață 

-ha- 

Eroziunea în adâncime 

ha - 

2005-2009 51.000  9.200 

2010 51.516,94 9200  

2011 51.671,50 9.319,30 

2012 51.826 9.363,80 

Sursa: Rapoartele privind Starea Mediului la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia 2005-2012 

Eroziunea de suprafață și alunecările de teren sunt fenomenele de degradare a solului cele 

mai des întâlnite în județul Vâlcea.  

Fenomenele cele mai frecvente și ample de eroziune provocată de apele de suprafață și 

alunecări de teren  s-au manifestat  în localitățile Rm. Vâlcea, Berbești - Dealul Aluniș, Băile 

Govora, Călimănești, Horezu, Alunu - cătun Ciobani, Barbatești, Boișoara, Bujoreni, Cernișoara - 

sat Madulari, Ladești – sat Maldarești, Roești, Rosiile - sate Plesesti și Pasarei, Runcu, Salatrucel - 

sat Patesti și erbanesti, Slătioara, Sinești, Titești, Sirineasa, Ionești, Stoenești - sat Zmeurat. 
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Figura nr.  315 - Harta eroziunii solurilor din regiunea Sud Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, 2014 

Concluzii 

Eroziunea solurilor agricole este un fenomen continuu, care se manifestă cu o intensitate 

diferită în funcție de evoluția și acțiunea mai multor factori, printre care cei climatici și modul 

de exploatare sunt factori determinanți. Degradarea solului prin eroziune, în ţara noastră, a 

început odată cu defrişarea neraţională a unor mai mari suprafeţe de păduri din zonele de deal şi 

de munte, fenoment ce s-a intensificat datorită măsurilor neraționale de folosire a pământului. 

La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, fenomenul de eroziune cel mai des întâlnit este cel 

produs în suprafață prin acțiunea apei, cele mai afectate județe fiind Gorj și Mehedinți. Județul 

Gorj este unul din cele mai afectate judeţe de degradarea solului. Majoritatea localităţilor din 

judeţ sunt afectate de alunecări, prăbuşiri sau eroziuni de teren. La nivelul județului Mehedinți, 

o suprafață considerabilă a terenurilor agricole este afectată de eroziune prin acțiunea apei. La 

nivelul acestui județ solul este grav afectat și de fenomenul de eroziune eoliană. Un alt județ în 

care au fost raportate suprafețe însemnate de sol erodat este județul Vâlcea, la nivelul căruia, 

eroziunea de suprafață afectează aproximativ 51.00 ha teren agricol, iar o suprafață de 

aproximativ 9.200 ha este afectată de eroziune în adâncime cu caracter permanent. La nivelul 

județului Vâlcea, fenomenul de eroziune este însoțit de alunecări de teren, care afectează 

aproximativ 24.000 ha teren. 
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Principalii factori care favorizează fenomenul de eroziune a solului la nivelul regiunii Sud- 

Vest Oltenia sunt: ploile torențiale, perioadele cu precipitații îndelungate, topirea zăpezilor, lipsa 

vegetației ierboase și pomicole de pe versanți, modul de exploatare neadecvat al terenurilor 

agricole (ex. aratul pe direcția de pantă, pășunatul intensiv). 

Aplicarea unor măsuri agrotehnice, hidrotehnice și silvice adecvate de ameliorare poate 

determina reducerea efectului eroziunii sau menținerea gradului de eroziune în limite 

acceptabile, precum și menținerea unei fertilități agricole acceptabile. 

 

c) Sistemele de avertizare timpurile și programele de cooperare la nivel regional, 

național, transnațional și transfrontalier în caz de dezastre naturale: identificare și grad de 

dotare, inclusive gradul de conștientizare și informare cu privire la importanța scestor 

sisteme; 

În ceea ce privește sistemele de avertizare asupra riscurilor/pericolelor meteorologice, 

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor a aprobat prin Ordinul nr. 823/2006 procedurile standard 

de codificare a atentionărilor și avertizărilor meteorologice și hidrologice. Aceste proceduri se 

aplică fenomenelor prognozate pe scurtă și medie durată. În funcție de situația, Administrația 

Națională de Meteorologie emite avertizări sau atenționări prin care prezintă informații cheie ale 

fenomenului: intensitatea, zone afectate, durata etc. Avertizările propriu zise sunt reprezentate 

de un mesaj text și o hartă la nivel național în care sunt evidențiate regiunile sau județele 

afectate/posibil afectate, prin marcarea acestora într-un cod specific de color (verde, galben, 

portocaliu și roșu), în funcție de nivelul de avertizare. 

 Până în prezent, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia nu au fost implementate 

proiecte de cooperare în caz de dezastre naturale, însă în prima jumătate a anului 2014 a fost 

contractat un proiect în acest sens, finanțat prin intermediul Programului de Cooperare 

Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013. Astfel, la nivelul județului Dolj, în parteneriat cu 

districtul Vratsa, va fi construit Centrul de coordonare şi conducere a intervenţiei în caz de 

dezastre în regiunea transfrontalieră. 

 

d) Alte riscuri de mediu (deșertificarea, schimbările climatice, etc.) și efectele asupra 

agriculturii 

Regiunea Sud Vest Oltenia este o regiune predominant rurală, activitatea agricolă fiind un 

mijloc de subzistență pentru cea mai mare parte a populației rurale. Deși este o zonă de câmpie, 

în care există condiții propice cultivării diferitelor specii de plante, există câteva aspect negative 

ce influențează această activitate. În primul rând, solurile din regiune au un caracter nisipos, ceea 

ce presupune o serie de lucrări și îmbunătățiri suplimentare pentru ca aceste terenuri să poată 
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produce cantități avantajoase, dintr-o gamă cât mai largă de produse. Solurile nisipoase în special 

din partea sudică a regiunii dau zonei un caracter de semiariditate. Solurile nisipoase nu rețin apa, 

fiind predominantă vegetația pitică și uscată. Din acest motiv producția agricolă a regiunii și în 

special a zonelor mai puternic afectate (județul Dolj, în regiunea cuprinsă între Calafat, Poiana 

Mare, Sadova, Bechet, Dăbuleni și Dunăre) tinde să fie slabă și foarte slabă comparativ cu 

potențialul existent, mai ales considerând anii secetoși, cu temperaturi ridicate extreme, care au 

o incidență tot mai mare în ultimii zeci de ani. 

Pe lângă afectarea extremității sudice a județului Dolj, riscul de deșertificare se resimte 

și asupra unor numeroase localități din sud-estul județului Mehedinți, precum și patru comune din 

Olt.  

 

Figura nr.  316 - Harta zonelor expuse riscului de deșertificare din regiunea Sud Vest 

Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare proprie de informații, 2014 
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Deșertificarea are efecte negative importante și asupra solului în sine, nu numai asupra 

producției agricole efective. Prin sărăcirea vegetației, solul devine mult mai expus și vulnerabil la 

fenomene meteorologice extreme. Nefiind protejat și susținut de vegetație, solul este mult mai 

ușor afectat de ploi, torente și fenomenele de eroziune aferente. În cazuri extreme, în zonele de 

relief mai înalt, pot fi cauzate alunecări de teren, care să ducă până la modificarea peisajului, la 

distrugeri de terenuri și alte bunuri. Eroziunea solului se poate produce în substraturi, cauzând 

denivelări ale straturilor superioare. Solurile pe care se practică agricultura pot fi compromise de 

astfel de fenomene de eroziune până în stadiul în care să nu mai fie posibilă lucrarea lor, în special 

din punct de vedere al accesului cu utilaje agricole.  

Singurele măsuri luate până acum împotriva deșertificării sunt împăduririle, suprafața 

pădurilor crescând de la 82 mii hectare în anul 2005, la 82,3 mii hectare în anul 2012. Ponderea 

pădurilor din totalul teritoriului regiunii, însă, rămâne la un nivel scăzut, respectiv 27% în anul 

2012. Cele mai puține suprafețe împădurite, ca și pondere, se aflau în anul 2012 în județele Dolj, 

cu o pondere îngrijorătoare de 11,1% a suprafețelor împădurite, și Olt, cu o pondere de numai 

9,3%. 

O problemă majoră de mediu cu care se confruntă regiunea Sud Vest Oltenia este 

reprezentată de schimbările climatice și de efectele adverse pe care acestea le au asupra 

activităților desfășurate în regiune, în special asupra agriculturii. Schimbările climatice sunt 

responsabile pentru extremele înregistrate tot mai des în ultimii ani în ceea ce privește 

fenomenele meteorologice. În ultimii ani, regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat temperaturi 

variabile tot mai ridicate în sezonul de iarnă, dar și o creștere a temperaturilor medii din sezonul 

de vară. Creșterile temperaturilor în sezonul de iarnă au tendința de a distruge culturile de 

primăvară-vară, cât și producțiile pomicole, prin variația bruscă a temperaturilor ridicate și a 

perioadelor de îngheț, chiar și ca variație diurnă.  

Efectele distrugătoare ale variațiilor de temperatură nu pot fi înlăturate, însă se pot 

implementa soluții de protejare a producției agricole, prin instalarea solariilor pentru culturile 

pentru care acest lucru este posibil, sau prin utilizarea unor semințe selecționate de culturi cu o 

rezistență crescută la variații bruște de temperatură. 
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7.2. Poluarea și agricultura în regiunea Sud Vest Oltenia 

a) Factori poluatori 

Poluarea este o ameninţare ce se manifestă la nivel global care s-a dezvoltat şi s-a 

diversificat odată cu evoluţia societăţii umane şi fiind considerată fenomenul răspunzător de 

deteriorarea şi chiar periclitarea vieţii pe pământ.  

Factorii poluatori sunt elemente ale mediului înconjurǎtor care produc fenomenul de 

poluare, generând disconfort sau având o acţiune toxicǎ asupra organismelor, provocând 

dezechilibre ecologice. Factorii poluanţi pot fi atât elementele naturale din mediul înconjurător, 

cât şi elemente introduse de cǎtre om în timpul activitǎţii sale. 

Factorii poluatori sunt clasificați astfel: 

 dupǎ originea lor: 

o naturali; 

o antropogeni (artificiali); 

 dupǎ natura lor: 

o fizici (particule solide, radiaţii ionizate, emisii masive de energie, zgomote etc.); 

o chimici (derivaţi ai multor elemente chimice, diverse substanţe chimice de 

sintezǎ); 

o biologici (anumite specii de plante, animale şi mai ales microorganisme); 

 dupǎ starea de agregare: 

o lichizi; 

o gazoşi; 

o solizi. 

Principalii factorii poluatori care crează dezechilibre la nivelul calităţii aerului, cât şi a 

apei şi solului, sunt emisiile atmosferice: 

 Dioxid de sulf SO2 (dioxidul de sulf este un gaz puternic reactiv, incolor, amărui, 

neinflamabil, cu un miros pătrunzător provenit în principal din arderea combustibililor 

fosili sulfuroşi şi a celor lichizi (cărbuni, păcură, motorină). În atmosferă, prin reacţia cu 

vaporii de apa formează acid sulfuric sau sulfuros, care provoacă ploile acide care distrug 

vegetaţia şi clădirile). Cantitatea de dioxid de sulf emisă în atmosferă în anul 2012 la 

nivelul regiunii a fost de aproximativ 88.866,74 tone în scădere faţă de anul 2011. 

 Oxizi de azot NOx (NO / NO2) (Oxizii de azot sunt gaze reactive, care conţin azot şi oxigen 

în cantităţi variabile. Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fără culoare sau miros. 
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Principalii oxizi de azot sunt monoxidul de azot (NO) și dioxidul de azot (NO2). Oxizii de 

azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calităţii 

apei, efectului de seră, etc. Prin formarea de ploi acide, oxizii de azot sunt totodată factori 

poluatori şi ai solului şi apelor. Cantitatea de oxizi de azot emisă în atmosferă în anul 2012 

la nivelul regiunii a fost de aproximativ 40.307 tone, în scădere faţă de anii precedenţi, 

cele mai mari valori înregistrându-se la nivelul judeţului Gorj. 

 Ozon O3 (spre deosebire de alţi poluanţi, nu este emis direct de o sursă de emisie, ci se 

formează prin intermediul unei reacţii care implică în particular oxizi de azot şi compuşi 

organici volatili (Nox, COV), sub influenţa radiaţiilor ultraviolete). Formarea fotochimică a 

O3 depinde de factorii metereologici şi de concentraţiile de precusori ai ozonului, compuşii 

organici volatili şi monoxidul de carbon. Cantitatea de compuşii organici volatili emisă în 

atmosferă în anul 2012 la nivelul regiunii a fost de aproximativ 23.300 tone, în creştere 

faţă de anii precedenţi, cele mai mari valori înregistrându-se la nivelul judeţului Olt. 

 Monoxid de carbon CO (Monoxidul de carbon este un gaz extrem de toxic, care, la 

temperatura mediului ambiental, este un gaz incolor, inodor, insipid, ce provine din surse 

antropice şi naturale. Monoxidul de carbon se formează în principal prin arderea 

incompletă a oricărui tip de materie combustibilă (în instalaţii energetice, industriale, 

instalaţii rezidenţiale), prin arderea pădurilor şi prin descărcările electrice).   

 Benzen C6H6 (Conform măsurătorilor efectuate la nivelul staţiilor automate din cadrul 

reţetei RNMCA, la nivelul anului 2012 pentru poluantul benzen, concentraţiile medii anuale 

nu au depăşit valoarea limită pentru sănătatea umană, de 5 ug/m3.) 

 Pulberile în suspensie PM10 si PM2.5 (Pulberile în suspensie, din atmosferă, reprezintă un 

amestec complex de particule foarte mici şi picături de lichid, ce se transportă pe distanţe 

lungi, provenite din eroziunea rocilor, furtuni de nisip, dispersia polenului, centrale 

termoelectrice, traficul rutier, arderile din sectorul energetic, procesele de producţie 

(industria metalurgică, industria chimică, etc.)). Valoarea limită anuală a concentraţiei de 

pulberi în suspensie în atmosferă la nivel regiunii Sud Vest Oltenia în anul 2012 a fost 

depăşită în judeţul Dolj şi Olt. Pulberile în suspensie şi pulberile sedimentabile sunt 

principalii poluanţi din judeţul Gorj, dar pentru anul 2012 nu sunt date disponibile pentru 

aceşti poluanţi. 

 Plumb şi alte metale toxice Pb, Cd, As şi Hg (Metalele toxice sunt emise în urma proceselor 

de combustie a cărbunilor, carburanţilor, deşeurilor menajere, etc. şi ca rezultat a unor 

procedee industriale. Se găsesc în general sub formă de particule, printre particulele în 

suspenie PM 10 (cu excepţia mercurului care este gazos)şi prin expunerea la concentraţii 
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ridicate ele pot afecta sistemul nervos, funcţiile renale, hepatice, respiratorii. Cantitățile 

de plumb şi cadmiu emise în atmosferă în anul 2012 sunt reduse, concentraţiile medii 

anuale sunt sub valorile limite admise. 

 Emisii de amoniac (Amoniacul este un gaz caustic, provenit din agricultură (combinate de 

creştere a animalelor, fertilizatori) şi din surse industriale (combinate chimice). Amoniacul 

are efecte nocive asupra sistemului respirator şi asupra ochilor şi tegumentelor. Cantitatea 

de amoniac emisă în atmosferă în anul 2012 la nivelul regiunii a fost de aproximativ 1.827 

tone, în creşterea faţă de anul 2011, dar redusă comparativ cu valorile înregistrate în 

perioada 2005-2010. 

 Monoxid şi dioxid de azot (Oxizii de azot provin în special din arderea combustibililor şi din 

traficul auto. Până la anumite praguri, oxizii de azot sunt benefice pentru plante, 

contribuind la creşterea acestora). Cantitatea de monoxid şi dioxid de azot emisă în 

atmosferă în anul 2011 la nivelul regiunii a fost de aproximativ 65.706 tone. Pentru anul 

2012, nu sunt disponibile suficiente date. 

 

În ceea ce priveşte factorii poluatori care afectează în special apele, aceştia pot fi 

clasificaţi după cum urmează: 

 De natură fizică: depuneri radioactive şi deşeuri, ape folosite în uzine atomice. 

 De natură chimică: mercurul din deşeuri industriale, azotaţii proveniţi din îngrăşămintele 

chimice, detergenţi, pesticide organofosforice, plumbul provenit din evacuările uzinelor 

industriale, gazele de eşapament ale autovehiculelor, zincul provenit din apă sau băuturi 

cu conţinut de zinc, hidrocarburi provenite din scurgeri de ţitei, fumul de ţigară. 

 De natură biologică: microorganisme patogene, substanţe organice fermentescibile. 

 

În ceea ce priveşte factorii poluatori care afecteză în special solul, aceştia sunt grupaţi în 3 

categorii:  

 elemente biologice: organisme eliminate de om şi de animale (bacterii, viruşi, paraziţi), în 

mare parte factori patogeni, care fac parte din diferite reziduuri (menajere, animaliere, 

industriale); 

 elemente chimice: care servesc drept suport nutritiv pentru germeni, insecte şi rozătoare. 

Aceste elemente organice, prin descompunere, eliberează gaze toxice şi pot fi antrenate 

în sursele de apă, pe care le degradează; 

 elemente fizice care provoacă dezechilibrul compoziţiei solului: inundaţii, ploi acide, 

defrişări masive. 
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La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, cele mai multe teritorii considerate ca fiind critice sub 

aspectul poluării atmosferei, apelor și solului sunt regăsite în partea de sud a județului Gorj, în 

partea de est a județului Vâlcea și în partea de nord-est a județelor Dolj și Olt. 

Figura nr.  317 - Zone critice sub aspectul poluării atmosferei, apelor, solului la nivelul 

județelor regiunii Sud Vest Oltenia 

 
Sursa: ANPM, Raportul anual privind starea factorilor de mediu RSVO, 2011 
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b) Surse de poluare din mediul rural, dar și urban care afectează zonele rurale 

Din punct de vedere al poluării aerului regiunii Sud Vest Oltenia, aceasta provine în special 

din activitățile industriale desfășurate, sector relativ bine dezvoltat în regiune dar care a 

înregistrat fluctuații în ultimii ani. Astfel, principalele surse de poluare industriale sunt regăsite 

pe teritoriile județelor Dolj și Gorj. 

Principalele surse de poluare a aerului în județul Dolj sunt: 

- Halda cenușă Mal Stâng și Halda cenușă Mal Drept, aparținând de CET Ișalnița; 

- Halda cenușă Valea Mănăstirii, aparținând de CET II Șimnic; 

- Platforma industrială CET Ișalnița – Doljchim Craiova; 

- Platforma industrială CET II - Șimnic; 

- Platforma industrială REMAT – Stațiile de asfalt; 

- Platforma industrială SE (Reloc, MAT; Ford România); 

- Încălzirea domestică mixtă, responsabilă pentru o mare parte a producerii efectelor 

gazelor de seră.76  

În județul Gorj, poluarea aerului este intensificată de activitățile industriale care vizează 

resursele energetic din subsol, respectiv cărbunele și petrolul. Industria extractivă a afectat 

mediul înconjurător în primul rând prin modificarea peisajului și, deci, compromiterea habitatelor 

aferente, datorită extragerii lignitului prin cariere de suprafață. Acest procedeu de extracție 

presupune îndepărtarea straturilor superioare ale solului și depunerea sa pe alte suprafețe.  

Lignitul energetic se extrage și pe teritoriile județelor Mehedinți și Vâlcea, cele 3 județe 

formând bazinul minier al Olteniei. Până în anul 2011, și-au menținut activitatea doar 18 perimetre 

miniere: 

Tabel nr. 68 - Perimetre miniere de extragerea lignitului, în regiunea Sud Vest 

Oltenia (2011) 

 Sector subteran Cariere TOTAL 

CE Rovinari  3 3 

CE Turceni 1 2 3 

CE Craiova  1 1 

SNL Oltenia 2 9 11 

TOTAL 3 15 18 

Sursa: Federația Națională Mine Energie (FNME) și Consiliul Județean Gorj, „Cărbunele din 

Oltenia – soluția sigură a energeticii românești”, 2012 

  

                                            
76 Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, „Programul integrat de gestionare a calității aerului în 
aglomerarea Craiova (perioada 2008 – 2013)” 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

545 
 

c) Managementul deșeurilor în mediul rural 

Deşeurile sunt generate în toate etapele ciclului de viață a materialelor, de la extacția și 

procesarea acestora  până la consumul produselor finale şi al oricărei alte activităţi umane: 

 extracţie (deşeuri miniere); 

 producţie şi distribuţie (deşeuri industriale, periculoase şi de ambalaje); 

 consumul de produse şi servicii (deşeuri municipale şi deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice); 

 tratare (reziduuri de sortare din instalaţiile de reciclare sau zgura rezultată în urma 

incinerării). 

În condiții precare de depozitare sau transport, deșeurile pot deveni periculoase. Astfel 

ele pot deveni explozive, oxidante, inflamabile, iritante, toxice, cancerigene, corozive, 

infecţioase, mutagene, radioactive şi pot emite gaze toxice în contact cu apa, aerul sau un acid.  

În condițiile creșterii cantității de deșeuri, ca urmare a creșterii economice și a consumului, 

gestionarea rațională a deşeurilor având ca obiectiv protejarea sănătății publice și protejarea și 

conservarea mediului înconjurător a devenit o prioritate, fiind reglementată prin legi atât la nivel 

european cât și național.  

Una din cele mai acute probleme legate de protecția mediului în România o reprezintă 

generarea în cantități anuale mari de deşeuri și gestionarea necorespunzătoare a acestora. 

Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor conduce la numeroase cazuri de contaminare a solului 

şi apei subterane, ameninţând sănătatea umană.  

Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor presupune în primul rând schimbări 

semnificative ale practicilor actuale și participarea tuturor segmentelor societăţii (persoane fizice 

și juridice, instituții socio-economice și de cercetare). 

 

Managementul deșeurilor la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia  

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, în perioada 2005-2011, au fost generate în medie, 

anual, o cantitate de 409.203, 857 tone deșeuri municipale. Începând cu anul 2010 se observă o 

reducere a cantității de deșeuri, înregistrandu-se valori de aproximativ 280.000 de tone deșeuri 

colectate. 

Evoluția cantităților de deșeuri municipale colectate, pe categorii principale de deșeuri 

este evidențiată în tabelul următor: 
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Tabel nr. 69 - Total deșeuri, pe principalele categorii de deșeuri în perioada 2005-2011, 

la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia 

-tone- 

Deșeuri/ an 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total deșeuri 487.917 397.057 409.351 483.004,87 510.573 289.702 286.823 

Deşeuri menajere şi 
asimilabile 

396.124 321.176 314.425 311.460,86 425.941 257.739 251.224 

Deşeuri din servicii 
municipale 

78.749 64.375 66.681 47.885,16 58.739 25.447 24.016 

Deşeuri din 
construcţii şi 
demolări 

13.044 11.506 28.245 123.658,85 25.893 6.516 11.583 

Sursa: ANPM, 2012 

După categorie, cantitatea cea mai mare de deșeuri colectate la nivel de regiune în 

perioada analizată era reprezentată de deșeurile menajere și asimilabile, cu o medie anuală de 

280.947 tone. Se observă de asemenea o reducere a cantității de deșeuri din acestă categorie 

începând cu anul 2010, cantitatea medie colectată fiind de aproximativ 250.000 tone. 

În ceea ce privește compoziția acestor deșeuri menajere și asimilabile, care reprezintă 82% 

din totalul deșeurilor, din datele furnizate în tabelul următor reiese că, ponderea cea mai mare o 

ocupă deșeurile biodegradabile. Ponderea acestora din total deșeuri, la nivelul anului 2011, este 

de 61,65 %.  În compoziția deșeurilor menajere și asimilabile se regăsesc de asemenea și deșeuri 

de hârtie, textile, plastic, sticlă, deșeuri inerte, deșeuri voluminoase și alte tipuri de deșeuri. 
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Tabel nr. 70 - Compoziţia deşeurilor menajere şi asimilabile, în perioada 2005-2011 

-tone- 

An/ Compoziție 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hârtie  carton  34.344 34.119 28.191 20.772,81 14.797 8.006 9.455 

Textile 13.251 12.343 10.559 - - - - 

Plastic 8.715 8.404 7.285 12.583,26 15.083 10.109 9.417 

Sticlă  31.589 32.929 41.309 17.332,32 7.586 5.745 5.152 

Metale 15.118 13.621 55.872 6.332,23 3.008 2.553 2.977 

Deşeuri 

biodegradabile 
236.368 159.153 114.632 198.841,33 282.166 185.564 176.831 

Deşeuri inerte 28.902 20.573 26.277 - - - - 

Alte deşeuri 27.837 40.034 30.3 46.050,69 98.737 42.798 44.995 

Deșeuri voluminoase - - - 6.759,44 19 85 72 

Total 396.124 321.176 314.425 311.460,86 425.94 257.739 251.224 

Sursa: ANPM, 2011 

În ceea ce privește sistemul de colectare a deșeurilor menajere și asimilabile, din datele 

furnizate în tabelul de mai jos, se poate observa că ponderea deșeurilor colectate selectiv este 

foarte mică în raport cu totalul deșeurilor colectate, și a celor colectate tradițional.  

Tabel nr. 71 - Deşeuri menajere şi asimilabile, după sistemul de colectare, în perioada 

2005-2012 

Sistem de 

colectare/ an 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total deșeuri 

colectate 
396.124 321.176 314.425 311.460,86 425.940 257.739 251.224 

Colectare 

tradiţională 
393.132 318.026 310.982 295.902,91 346.767 256.320 248.323 

Colectare 

selectivă 
2.969 2.810 2.664 15.557,95 79.173 1.419 2.901 

Sursa: ANPM, 2012 

Cantitatea de deșeuri colectate tradițional, la nivelul anului 2011, era de aproximativ 99% 

din totalul de deșeuri colectate. 

În ceea ce privește gradul de acoperire a serviciilor de salubritate, la nivelul regiunii Sud 

Vest Oltenia, populația din mediul rural beneficiază într-o proporție foarte mică de aceste servicii. 
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Tabel nr. 72 - Populația deservită de serviciile de salubritate în perioada 2005-2011 

-%- 

Mediul de 

rezidență/ an 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 

populație 

deservită 

43,81 32,18 35,37 31.62 32.43 31,93 39,25 

Urban 74,79 64,82 68,74 64.22 62.89 59,31 74,80 

Rural 18,12 2,53 4,85 1.90 4.66 6,76 10,12 

Sursa : ANPM, 2012 

Pentru toata perioada analizată, se poate observa că, populația din mediul rural deservită 

de servicii de salubritate reprezintă între 1,90 și 18,12% din totalul populației deservite. Totodată, 

populația total deservită la nivel de județ este foarte mică, procentele anuale fiind în general de 

sub 40%.  

În ceea ce privește valorificarea și respectiv eliminarea deșeurilor, la nivelul regiunii Sud-

Vest Oltenia proporția deșeurilor eliminate este net superioară deșeurilor valorificate, ceea ce 

reprezintă un semnal de alarmă în ceea ce privește gestionarea adecvată a deșeurilor. 

Tabel nr. 73 - Deşeuri municipale colectate, valorificate şi eliminate în perioada 2005-

2011 

-tone- 

An/ deșeuri 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Deșeuri 

colectate 
487.916 397.057 409.351 483.004,87 510.573 289.702 251.224 

Deşeuri 

valorificate 
11.729 2.554 2.674 2.372,08 3.984 17.220 20.473 

Deşeuri 

eliminate 
476.187 394.503 406.677 480.632,52 506.532 272.456 230.651 

Sursa: ANPM, 2012 

Din datele furnizate în tabelul de mai sus, se poate observa o creștere a cantității de 

deșeuri valorificate la nivel regional, dar, totuși, practica eliminării deșeurilor este net superioară, 

aplicabilă la un procent de  91,81% din totalul deșeurilor colectate. 

În ceea ce privește depozitarea deșeurilor eliminate, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, 

la nivelul anului 2011, existau un număr de 11 depozite municipale, pe o suprafață de 25 ha, în 

care au erau depozitate 265.665 tone deșeuri. 
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Tabel nr. 74 - Depozite municipale la nivel regional  

An/ Depozite 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Numãrul de depozite  

municipale 

32 31 29 - 27 10 11 

Suprafața ocupatã 

- ha - 

87 64,44 70,92 - 51,14 29 25 

Cantitatea de deșeuri  

depozitatã  

- tone - 

476.187 394.503 406.677 - 506.532 272.456 265.665 

Sursa: ANPM, 2012 

Așa cum se poate observa din tabelul de mai sus, numărul depozitelor municipale este în 

scădere, dar ca urmare a construirii de noi depozite conforme, capacitatea totală de depozitare 

ce va fi asigurată este în creştere. În anul 2012, la nivelul regiunii funcţionau trei depozite 

municipale conforme: Mofleni în judeţul Dolj, Târgu Jiu în judeţul Gorj, Feţeni în judeţul Vâlcea 

şi este în procedură de autorizare depozitul Dr. Turnu Severin în judeţul Mehedinţi. 

 

Managementul deșeurilor la nivel judeţean în regiunea Sud Vest Oltenia 

Județul Dolj 

La nivelul judeţului Dolj, pentru deşeurile din construcţii şi demolări nu se realizează o 

evidență exactă a cantităților generate şi nici o gestionare corespunzătoare. În anul 2012, nu 

există o societate autorizată care să realizeze reciclarea acestor tipuri de deşeuri, aceastea 

ajungând a fi eliminate prin depozitare.  

În ceea ce priveşte deşeurile periculoase, datoritǎ încetării activităţii unor unităţi 

economice, cantitatea acestora a scăzut, dar reprezintă în continuare o problemǎ de importanţǎ 

deosebitǎ, atât prin cantităţile de deşeuri generate, cât şi datoritǎ diversitǎţii compoziţiei.  

La nivelul judeţului, în anul 2012, nu a fost înregistrat nici un progres în ceea ce priveşte 

colectarea separată a deşeurilor periculoase din deşeurile menajere, în continuare, deşeurile 

periculoase din deşeurile municipale sunt colectate şi depozitate împreună cu celelalte tipuri de 

deşeuri. În judeţul Dolj există un incinerator pentru deşeuri periculoase (SC Guardian SRL Craiova), 

pentru care a fost luată decizia emiterii Autorizaţiei Integrate de Mediu. 

Uleiurile uzate fac parte din categoria deşeurilor periculoase, puţin degradabile cu efecte 

negative asupra florei şi faunei atunci când sunt deversate fără discernământ. La nivelul anului 

2012, în judeţul Dolj, există trei operatori autorizaţi să colecteze ulei uzat: SC ECOTOTAL SRL şi 

SC GUARDIAN ECOBURN SRL şi SC GUARDIAN SRL. Cantitatea de ulei uzat colectată este valorificată 

prin regenerare, co – incinerare sau eliminată prin incinerare de către operatori autorizaţi. 
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La nivelul judeţului nu există infrastructura necesară pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor biodegradabile, iar pentru reducerea generării acestor deşeuri nu s-au înregistrat 

progrese semnificative. Colectarea selectivă a deșeurilor reprezintă una dintre condiţiile necesare 

pentru realizarea unui nivel corespunzator de reciclare şi valorificare. Comparativ cu anul 2005, 

când, la nivel judeţean, nu era implementat sistemul de colectare selectivă, în prezent o serie de 

îmbunătăţiri au fost înregistrate, printre care pot fi amintite:  

 construcţia şi intrarea în funcţiune a staţiei de transfer și sortare din comuna Goicea care 

sortează, balotează şi compactează deşeurile colectate, cu o capacitatea de 17 tone/zi. 

 implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Craiova.  

La sfârsitul anului 2012 în judeţul Dolj îşi desfăşurau activitatea 46 de operatori economici 

autorizaţi pentru colectarea deşeurilor de ambalaje şi 5 operatori economici autorizaţi pentru 

reciclarea deşeurilor de ambalaje. Datorită îmbunătăţirii sistemului de colectare selectivă a 

deşeurilor municipale se constată o scădere a cantităţii totale de deşeuri menajere colectată.   

Cu toate că în perioada 2005-2012, s-au înregistrat îmbunătăţiri în implementarea 

sistemului de colectare selectivă, valorificarea deşeurilor se realizează încă la scară mică, 

singurele deşeuri valorificate fiind hârtia, sticla, deşeurile lemnoase, rumeguşul, şi PET-urile. 

În mediul rural se valorifică în general: biodegradabilul, lemnul, hârtia şi cartonul, PET-ul 

şi metalul. Deşeurile biodegradabile generate sunt în mare parte valorificate în gospodării. În 

zonele rurale marea majoritate a deşeurilor biodegradabile sunt sau compostate individual sau 

utilizate ca hrană pentru animale. Metalul se predă „colectorilor de fier vechi”, astfel că doar o 

mică parte din cantitatea generată în mediul rural este depozitată. 

 

Situaţia cantităţilor de deşeuri colectate, valorificate şi rămase în stoc la nivelul anului 

2012, pentru judeţul Dolj este prezentată în tabelul următor: 
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Tabel nr. 75 - Cantităţi de deşeuri colectate, valorificate şi rămase în stoc la nivelul anului 

2012 

-tone- 

Tip deșeu Cantitate 

colectată  

Vantitate 

valorificată  

Cantitate 

eliminată  

Stoc  

Deşeuri menajere şi 

asimilabile 

84274.32 0 84274.32  

Deșeuri municipale 68.758,76 0.000 68758.76 0.000 

Sticlă 239,727 283,98 0 36,309 

PET 677,728 650,456 0 1149,999 

PE 139,426 157,045 0 384,591 

Hârtie/ carton 2778,073 2879,009 0 851,614 

Deș. lemnoase 738,673 922,036 0 81,051 

Rumeguș 161,05 172,45 0 424,220 

Sursa: Raportul privind starea mediului 2014 

În mediul rural la nivelul anului 2005 existau un număr de 120 spaţii de depozitare care, în 

general, erau terenuri neamenajate, şi care, conform prevederilor legale, trebuiau a fi reabilitate 

până la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei şi reintroducerea acesteia în circuitul natural 

sau prin închidere. Conform datelor furnizate în Raportul privind starea mediului în județul Dolj, 

în anul 2012, în mediul rural existau  309 amplasamente de depozitare a deşeurilor a căror 

activitate a fost sistată în iulie 2009.  

La nivelul judeţului Dolj, în prezent, în Lista depozitelor de deşeuri municipale conforme 

cu prevederile legislative77, există  doar un singur  depozit conform: depozitul pentru deşeuri 

urbane solide şi industriale similare, din Molfeni, având ca operator SC ECOSUD SRL Bucureşti, cu 

autorizaţie de mediu din 2008. Depozitul are capacitatea necesară pentru a prelua deşeurile din 

întreg judeţul. 

În ceea ce priveşte investiţiile la nivelul judeţului în domeniul managementului deşeurilor, 

proiectul “Sistem integrat de gestionare a deșeurilor municipale la nivelului județului Dolj” are o 

importanţă deosebită, prin măsurile vizate de îmbunătăţire a managementului deşeurilor în mediu 

rural.  Proiectul presupune următoarele tipuri de investiţii de interes pentru mediul rural:  

 Construcţia a 4 staţii de transfer pe raza localităţilor Filiaşi, Calafat, Băileşti şi Dobreşti 

 Construcţia staţiei de sortare şi a staţiei de compostare de la Mofleni – Craiova pe o 

suprafaţă de cca. 5 ha în cadrul arealului de 49 ha destinat iniţial depozitului ecologic de 

la Mofleni. 

                                            
77 Sursa: http://www.anpm.ro/articole/depozitare_deseuri-157 
 

http://www.anpm.ro/articole/depozitare_deseuri-157


STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

552 
 

 Construcţia staţiilor de compostare de la Calafat și Dobrești pe amplasamente adiacente 

staţiilor de transfer. 

 Construcţia a 1156 platforme de pre-colectare pentru pozarea recipienţilor de colectare a 

deşeurilor reziduale şi reciclabile la nivelul întregului judeţ (131 buc. în mediul urban şi 

1025 buc. în mediul rural). 

În ceea ce priveşte sistemul de colectare a deşeurilor în zona rurală, proiectul prevede 

colectarea cu o frecvenţă de 1 dată/săptămână prin implementarea a două sisteme:  

 amplasarea punctelor fixe de colectare - utilizarea containerelor.  

 dotarea caselor cu pubelă pentru colectarea deşeurilor prin sistemul din poartă în poartă.  

În ceea ce priveşte colectarea separată a deşeurilor de ambalaje, pentru zonele rurale 

investiţia prevede colectarea la platformele de precolectare, sistemul de colectare prin aport 

voluntar. În zonele în care colectarea rezidualului se face din poartă în poartă, containerele 

pentru colectarea deşeurilor reciclabile sunt amplasate pe trotuar la o distanţă de maxim 100 

metri de generator. În ceea ce priveşte colectarea separată a deşeurilor biodegradabile municipale 

din mediul rural, proiectul prevede dotarea gospodăriile individuale cu compostoare individuale. 

 

Județul Gorj 

În cursul anului 2012 în judeţul Gorj s-au generat peste 180.702,730 tone deşeuri, cantitate 

aproape similară celei înregistrate la nivelul anului 2005, când a fost înregistrată o cantitate totală 

de 181.211 tone deşeuri. Din cantitatea totală de deşeuri raportată pentru anul 2012, aproximativ 

0,05% reprezenta deşeuri colectate de municipalităţi şi 99.96% erau deşeuri generate de minerit, 

industrie, agricultură, construcţii s.a. 

Deşeurile biodegradabile din deşeuri municipale sunt reprezentate de: deşeuri alimentare 

şi de grădină, deşeuri de hârtie şi carton, textile, lemn, precum şi alte deşeuri biodegradabile.  În 

ceea ce priveşte compoziţia deşeurilor cu potenţial de valorificare, situaţia comparativă între anii 

2005 şi 2012 este evidenţiată în tabelul de mai jos. 

Tabel nr. 76 - Compoziția comparativă a deșeurilor la nivelul judeţului Gorj în anul 2005 

şi 2012 

-%- 

Deşeu/an Hârtie Sticlă Metale Plastice Textile Materiale organize Altele 

2012 13% 2% 5% 15% 2% 57% 6% 

2005 7,91% 3,54% 2% 8,46% - - - 

Sursa: APM Gorj- Raport anual privind starea mediului în judeţul Gorj 2012; PJGD Gorj, 2008 
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Colectarea deşeurilor la nivelul județului Gorj se face prin intermediul firmelor de 

salubritate. Colectarea deşeurilor reziduale se realizează în prezent atât din poartă în poartă, cât 

şi prin aport voluntar. Acest sistem se întâlneşte şi în zona urbană şi în cea rurală. Deşi gradul de 

acoperire cu servicii de salubrizare în judeţ este foarte ridicat, populaţia deservită din mediul 

rural este redusă ca număr.  

Conform datelor furnizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C78., la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, gradul total de 

acoperire cu servicii de salubritate în mediul rural este de 35,29%, 144 comune din cele 408 ale 

regiunii beneficiind de aceste servicii. La nivelul judeţului Gorj, aproximativ 75% din comunele 

din judeţ beneficiază de servicii de salubirtate, fie organizate de către autorităţile locale, fie de 

către operatori economici. 

Procesul de extindere a serviciului de salubrizare în mediul rural este continuu, datorat în 

principal tendinţei marilor operatori din urban de a-şi extinde activitatea şi în mediul rural cât şi 

a conştientizării autorităţilor publice locale despre necesitatea organizării serviciului de 

salubrizare a localităţilor rurale. 

În ceea ce priveşte valorificarea deşeurilor, pentru deşeurile reciclabile, la nivelul 

judeţului Gorj există agenţi economici care asigură servicii de colectare şi tratare primară 

(balotare, presare) a acestora. Tipurile de deşeuri vizate sunt reprezentate de metale (feroase şi 

neferoase), hârtie şi carton, PET şi plastic. Pentru anul 2012, totalul deșeurilor reciclate este 

prezentat în tabelul de mai jos.  

Tabel nr. 77 - Cantitatea de deșeurilor reciclate-valorificate în județul Gorj, anul 2012 

-tone- 

Deșeuri  Reciclate Total colectate 

2012 2012 total colectată 

Hârtie/carton 1130 1202 

Plastic 353 353 

Metale - - 

Rumeguş 5285 5198 

Lemn 8505 8355 

Sticlă 10 9 

Uleiuri uzate 92 91 

                                            
78 Sursa: ANRSC- Starea Serviciului de Salubrizare a Localităţilor Anul 2011:  
http://www.anrsc.ro/documents/cabinet/rapoarte_de_activitate-
ANRSC/2011/Starea%20serviciilor%20de%20salubrizare%202011%20.pdf 
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Sursa: APM Gorj, 2013 

 

Din datele furnizate de APM Gorj, rezultă că deşeurile de tip hârtie, plastic, lemn şi sticlă, 

au fost reciclate în proporţie de peste 95%. 

 

În ceea ce priveşte valorificarea deşeurilor prin compostare, în prezent, în judeţul Gorj nu 

există nici o instalaţie de compostare. 

Eliminarea deşeurilor, la nivelul judeţului Gorj se efectuează prin depozitare. La nivelul 

anului 2005, exista în proiectare în judeţ un singur depozit conform, depozitele neconforme 

urmând a fi închise pe etape, conform HG 349/2005. La nivelul anului 2012, la nivelul judeţului 

Gorj, în prezent, în Lista depozitelor de deşeuri municipale conforme cu prevederile legislative79, 

există doar un singur depozit, în funcţiune din 2009: Depozitul pentru deşeuri menajere Târgu Jiu 

– amplasament Dealul Calului, în zona Bârseşti şi asigură o capacitate de  depozitare de cca. 

1.925.310 m3, având o durată de exploatare estimată de 20 ani pe o suprafaţă totală ocupată de 

11,6 ha. 

 

Județul Mehedinți 

La nivelul anului 2011, cantitatea totală de deşeuri generate în judeţ era de 86.081,73 

tone, în scădere faţă de anii precedenţi (99.923,72 tone în 2010, 118.489,040 tone în 2009). 

Deşeurile generate şi necolectate sunt reprezentate în cea mai mare parte de deşeurile menajere 

din zonele în care populaţia nu este deservită de servicii de salubrizare. Cantitatea totală de 

deşeuri menajere generate în judeţ era în 2011 de 72.578,2 tone, reprezentând aproximativ 74% 

din cantitatea totală de deșeuri generate în județ. În ceea ce priveşte cantitatea de deşeuri 

colectate din mediu rural, conform datelor furnizate de ANPM, acestea reprezintă sub 4% din 

cantitatea totală de deşeuri menajere generate la nivel de judeţ. 

Comparativ pentru anii 2009-2011, cantitatea totală de deşeuri generată la nivel judeţean 

este reprezentată în tabelul de mai jos. 

  

                                            
79 Sursa: http://www.anpm.ro/articole/depozitare_deseuri-157 
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Tabel nr. 78 - Cantități totale de deșeuri generate în județul Mehedinţi, 2009-2011 

-tone- 

Principalele categorii de deșeuri generate (tone) 2009 2010 2011 

Cantitate totală de deșeuri generate în județ 118.489,040 99.923,72 86.081,73 

Deșeuri menajere generate în județ 99.625,590 85.555,402 72.578,2 

Cantiatea totală de deșeuri menejare colectate din 

mediul rural 

1.956 1.452 1.585 

Sursa: PJGD Mehedinți, 2008 

În ceea ce priveşte idicatorul de deşeuri menajere generate anual pe cap de locuitor, în 

mediul rural, acesta este în medie de 150 de tone. Pentru anul 2011, a fost raportat un indice de 

generare a deşeurilor menajere în mediul rural din judeţul Mehedinţi de 156,949 kg/loc x an, în 

creştere cu aproximativ 3 şi respectiv 6 kg faţă de anii precedenţi.  

Tabel nr. 79 - Evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor menajere în mediul rural 

- kg/locuitor x an - 

Indicator de generare 2009 2010 2011 

Indicator deşeuri menajere  

generate (kg/ loc x an) 

149,65 153,3 156,949 

 

În ceea ce privește situația actuală privind serviciul de salubrizare, la nivelul judeţului 

operează atât operatori privaţi cât şi publici. Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare la nivel 

rural era în anul 2011, de 8,85%.  

 În prezent aproximativ  50% din comunele din judeţ beneficiază de servcii de 

salubrizare, furnizate atât de autorităţile publice cât şi de firme private. 

Tabel nr. 80 - Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare, la nivelul judeţului 

Mehedinţi în anii 2005, 2009-2012 

-% - 

Populaţia deservită 2005 2009 2010 2011 2012 

Populație deservită –urban 66 66,25% 62,6% 94,3 % - 

Populațe deservită- rural 1,8  0,73% 2,75% 8,85 % - 

Sursa: PJGD Mehedinți, 2012 

 

Conform raportului de monitorizarea a PJGD din 2012, față de ţintele stabilte în PJGD 

pentru anul 2011, se înregistrează o tendinţă pozitvă ( gradul de acoperire în mediul urban trebuia 
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să fie de 87%) şi una negativă (gradul de acoperire în mediul rural trebuia să fie de 92 %), însă, în 

acelaşi timp constatăm o creştere faţă de anii anteriori. 

În ceea ce priveşte colectarea selectivă, la nivelul anului 2005,  aceasta  se realiza prin 

intermediul comercianţilor care adunau metale uzate, hârtie, sticlă şi plastic. În anul 2012, 

colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile (hârtie, carton şi plastic) de la populaţie s-a extins, 

indicatorul de colectare separată a deşeurilor de hârtie şi carton a crescut la 9,101 kg/ locuitor x 

an (2011), iar indicatorul de colectare separată a deşeurilor de plastic a crescut la 12,893 

kg/locuitor x an (2011). 

 În anul 2011 faţă de ani 2009 şi 2010, au crescut capacităţile de reciclare, atât a deşeurilor 

metalice (feroase şi neferoase) cât şi a deşeurilor de materiale plastice. Rata de valorificare a 

deșeurilor la nivelul anului 2011 era de 78%. Numărul total de agenţi economici implicaţi în 

reciclare la nivel judeţean este 3 . 

Eliminarea deșeurilor la nivel judeţean se realizează în general prin depozitare. 

La nivelul judeţului Mehedinţi, în prezent în Lista depozitelor de deșeuri municipale 

conforme cu prevederile legislative80, există doar 1 depozit conform, cel de la Halanga, având 

autorizaţie de mediu din 20.06.2011. 

În ceea ce priveşte investiţiile pentru gestionarea raţională a deşeurilor, la nivel judeţean, 

o investiţie importantă cu impact asupra managementului deşeurilor din mediul rural îl reprezintă 

proiectul  "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mehedinti” – beneficiar 

Consilul Județean Mehedinți; componentele de investiții propuse prin proiect şi de interes pentru 

mediul rural sunt următoarele: 

• Compostarea individuală în zonele rurale, pentru compostarea a ca. 20% din fracția 

biogradabilă din cantitatea de deşeuri produsă (2.82 t/an); 

• O stație de transfer la Orșova (Zona 1), cu capacitate totală de 8.245 t/an;  

• O stație de transfer la Baia de Aramă (Zona 2), cu capacitate totală de 5.143 t/an;  

• O stație de transfer la Strehaia (Zona 3), cu capacitate totală de 1.517 t/an;  

• O stație de transfer la Vânju Mare (Zona 4), cu capacitate totală de 13.463 t/an. 

 

Județul Olt 

=La nivelul judetului Olt, în perioada 2005-2012, nu existau suficiente statistici raportabile, 

astfel că, rata de generare a deșeurilor se bazează pe doi indici utilizaţi frecvent. Aceştia sunt: 

0,9 kg/locuitor/zi în zonele urbane; 0,4 kg/locuitor/zi în zonele rurale.   

Conform Raportului anual privind Starea Mediului în judetul Olt, la nivelul anului 2012,  

managementul deşeurilor municipale nu se realiza la standardele europene: „nu există staţii de 

                                            
80 Sursa: http://www.anpm.ro/articole/depozitare_deseuri-157 
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transfer, staţii de compostare, instalaţii de sortare, instalaţii de tratare mecano-biologică a 

deşeurilor, instalaţii pentru tratare termică a deşeurilor menajere, iar modul de depozitare şi 

eliminare a deşeurilor este neconform şi necorespunzător normelor şi directivelor Uniunii 

Europene”81.  

La nivelul anului 2007, principalele deşeuri municipale sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabel nr. 81 - Fluxuri municipale de deşeuri în judeţul Olt, 2007 

Fluxuri municipale de deşeuri Tone/an Kg/loc/an 

Gospodării din zonele urbane 67,554 350 

Gospodării din zonele rurale 45,014 161 

Gospodării- totale 112,568 237 

Deşeuri similare din instituţii 21,602 45 

Deşeuri din parcuri şi grădini 2,570 5 

Deşeuri din pieţe 1,609 3 

Deşeuri stradale 6,309 13 

Nămol provenit de la epurarea apelor uzate 2,368 5 

Total deşeuri municipale 147,025 309 

Sursa: CJ Olt - http://www.cjolt.ro/cjolt/gallery/proiecte-mediu/master-plan-gestionare-deseuri.pdf 

Un procent de 76% din totalul de deşeuri municipale provine din gospodării. Deşeurile din 

gospodării din zonele rurale reprezintă 30% din totalul de deşeuri municipale. 

În judeţul Olt colectarea şi transportul deşeurilor are caracteristici diferite între zonele 

urbane şi cele rurale, indicele de generare fiind, la nivelul ambelor zone, ascendent. Indicele de 

generare a deşeurilor este ascendent și variază de la un oraş la altul. 

În zonele urbane, majoritatea populaţiei beneficiază de servicii de colectare a deşeurilor. 

Cu toate acestea, punctele pentru pre-colectare sunt dotate cu echipamente vechi şi degradate, 

vehiculele de colectare și transport sunt  rudimentare, fiind necesare investiții pentru înlocuirea 

acestora cu utilaje și vehicule moderne.  

În ceea ce privește zona rurală, în anul 2006, rata de acoperire cu servicii de salubritate 

era de 0%, doar 28,6% din populaţia judeţului beneficia de serviciul de colectare a deşeurilor, 

aceasta fiind localizată în mediul urban. În anul 2007, a început colectarea deșeurilor din mediul 

rural, aproximativ 2% din numărul total de gospodării din mediul rural beneficiind de servicii de 

colectare. Numai comunele Grădinari, Iancu Jianu şi Slătioara aveau un serviciu de colectare a 

deşeurilor în 2007. Eliminarea deșeurilor prin eliminare se realiza în gropi de gunoi, neconforme, 

existente la nivelul fiecărei comune. Toate gropile de gunoi din mediul rural au fost închise până 

în 2009. 

                                            
81 Raportul privind Starea Mediului în judetul Olt, 2012, pag.126 

http://www.cjolt.ro/cjolt/gallery/proiecte-mediu/master-plan-gestionare-deseuri.pdf
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La nivelul anului 2012, la nivelul județului erau 4 agenti de salubrizare, numărul acestora 

diminuându-se de la 7 agenţi, cât erau înregistraţi în 2005.  

În mediul rural, serviciile pentru colectarea deşeurilor erau încă neorganizate 

corespunzător, transportul la locul de depozitare fiind realizat de către generatori. Un numar mic 

de gospodării - aproape de 8% - beneficiau de servicii de colectare. Deşeurile depozitate erau în 

mare parte neselectate, selecția realizându-se doar  pentru componentele din hârtie şi carton, 

metal, PET-uri şi alte deşeuri din mase plastice, de către persoane neautorizate.  

În prezent, conform Listei depozitelor de deșeuri municipale conforme cu prevederile 

legislative82, la nivelul judeţului Olt nu există nici un depozit amenajat care să funcționeze 

conform legislației europene și române în vigoare, actualele depozite fiind surse de poluare a 

apelor freatice și de suprafață, a solului, a aerului. Capacitatea depozitelor neconforme existente 

este pe cale de epuizare. 

Problema actuală în zona rurală, din punct de vedere al gestionării deșeurilor, cuprinde 

următoarele aspecte: 

- ponderea mică a populației deservite prin servicii de salubritate publică; 

- slaba organizare a activității de precolectare a deșeurilor menajere generate; 

În ceea ce privește investițiile, la nivelul județului Olt, în anul 2007 a fost demarat 

proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Olt”, în cadrul POS Mediu 2007-

2013 – Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii 

de management al deşeurilor din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, având ca 

obiective reducerea impactului asupra mediului datorat manipulării și depozitării deșeurilor; 

reducerea volumului deșeurilor depozitate, prin reciclare/valorificare, optimizarea fluxurilor de 

deșeuri, pentru reducerea costurilor serviciilor de salubritate și nu în ultimul rând conștientizarea 

populației în legătură cu necesitatea respectării normelor referitoare la calitatea mediului 

înconjurător. 

Proiectul vizează realizarea următoarelor investiții importante pentru managementul 

deşeurilor în mediul mediul rural: 

- depozit regional în localitatea Bâlteni; 

- realizarea unor puncte de colectare selectivă în toate localitățile județului (după care 

deşeurile vor fi transportate la staţiile de transfer situate în municipiul Slatina); 

- construcţia a patru staţii de transfer în localităţile Balș, Caracal, Corabia şi Scornicești; 

- construcţia de platforme pentru amplasare containerelor; 

- igienizarea şi închiderea mai multor de gropi de gunoi rurale care sunt neconforme cu 

normele U.E; 

                                            
82 Sursa: http://www.anpm.ro/articole/depozitare_deseuri-157 
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- introducerea  unui sistem de colectare utilizând containere de 240 litri şi 1,100 litri în 

zonele urbane (colectare de 2-3 ori pe săptămână) şi containere 1,100 litri în zonele 

rurale (colectarea o dată pe săptămână). 

 

Proiectul prevede ca, după implementare, nivelul de colectare a deşeurilor din mediul 

urban va fi de 100%, nivelul de colectare din sate şi aglomerări rurale va fi de 90% iar depozitarea 

deşeurilor biodegradabile – compostul – se va face în concordanţă cu Directivele U.E. Pentru 

deşeurile biodegradabile, sistemele de colectare selectivă vor fi introduse treptat în mediul urban 

pe când în mediul rural (şi în zonele urbane, unde este posibil) va fi stimulată compostarea la 

domiciliu. 

 

Județul Vâlcea 

La nivelul judetului Vâlcea, colectarea selectivă a deșeurilor menajere a fost promovată 

prin implementarea unui proiect pilot din fonduri ISPA, în urma căruia au fost  amplasate un număr 

de 50 de puncte de colectare cu europuble pentru diferitele grupe de deșeuri (hârtie, sticlă, mase 

plastice, menajere), și a fost continuată prin inițiative ale autorităților locale, operatorilor privați 

și a organizațiilor de voluntariat.  

În perioada 2005-2007 nu s-au făcut determinări la nivel rural și urban pentru compoziția 

deșeurilor prin măsurători. La nivelul anului 2012, cantitatea de deșeuri municipale colectată de 

către operatorii de salubrizare era de 61.377,98 tone. Cantitățile colectate la nivelul localităților 

acoperite de servicii de salubrizare este redată în tabelul de mai jos. 

 

Tabel nr. 82 - Cantități de deşeuri colectate la nivelul localităţilor din judeţul Vâlcea în 

anul 2012 

- tone - 

Localitatea Cantitățiile de deșeuri 

municipale colectate 

Rm. Vâlcea 37.665,90 

Olănești 1.463,40 

Băile Govora 953,10 

Ocnele Mari 652,50 

Păușețti+Vlădești 532,76 

Pietrari 243,26 

Bujoreni+Dăiești 1.590 

Budești 1.709,50 
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Localitatea Cantitățiile de deșeuri 

municipale colectate 

Horezu 1.467,34 

Călimănești 1.665,90 

Băbeni 2.178 

Bunești 614 

Muereasca 411,80 

Francești 582,21 

Drăgășani 6.029,53 

Mihăesti+Barsesti 1.597,90 

Berbești+Bărbătești+Gră

diștea+Mateești+ 

Slătioara 

263,49 

Brezoi 1.757,39 

Total 61.377,98 

Sursa: Raportul anual privind Starea Mediului în judeţul Vâlcea, 2012 

 

Ponderea cea mai mare a acestor deșeuri o constituie deșeurile biodegradabile, 

reprezentând 32,15% din totalul deșeurilor colectate. În mediul rural, compoziția estimată a 

deșeurilor menajere este redată în tabelul următor. 

 

Tabel nr. 83 - Compoziţia estimată comparativă a deşeurilor menajere în mediul rural şi 

urban, 2012, în judeţul Vâlcea 

-%- 

Deșeuri menajere Procent din total 

deșeuri menajere în 

mediul rural 

Procent din total 

deșeuri menajere în 

mediul urban 

Hârtie și carton 12 16 

Sticlă 5 4 

Plastic 12 14 

Metale 8 5 

Biodegradabile 46 42 

Alte tipuri de deșeuri 17 18 

Sursa: Raportul anual privind Starea Mediului în judeţul Vâlcea, 2012 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

561 
 

Şi în mediul rural, ponderea cea mai mare a deşeurilor menajere o ocupă deşeurile 

biodegradabile (46%), cu 4 procente mai mare decât cantitatea de deşeuri biodegradabile din 

mediul urban (42%). În schimb, deşeurile reciclabile, de tipul hârtie şi carton, sticlă, mase plastice 

şi metale, ocupă o pondere mai mare în cantitatea de deşeuri menajere colectate din mediul 

urban.  

Conform datelor furnizate in PJGD din 2007, compoziţia medie de deşeuri menajere 

colectate în mediul rural, a scăzut cu 7 procente, faţă de anul 2007, când, din acest mediu, a fost 

colectată o cantitate de 31.882,45 tone deşeuri biodegradabile, reprezentând 43% din totalul de 

deşeuri menajere colectate din zona rurală. Media deşeurilor reciclabile, din mediul rural, la 

nivelul anului 2012, era de 37%, cu 6 procente mai mare decât ponderea înregistrată la nivelul 

anului 2007 (31%). 

În ceea ce priveşte colectarea şi transportul deșeurilor, în anul 2012, pe raza județului 

activau un număr de 4 operatori privați.  

În ceea ce priveşte valorificarea deşeurilor, în anul 2012, la nivel județului, activau un 

număr de 7 operatori economici, autorizaţi pentru preluarea directă a deşeurilor de la generatori 

în vederea valorificării.  

În ceea ce priveşte valorificarea prin compostare, în județ, există potențial de piață pentru 

compost, mai ales în zona de sud a județului unde poate fi valorificat pe terenuri agricole (pentru 

grădini și sere). Prin intermediul proiectului ISPA “Managementul integrat al deșeurilor municipale 

în Râmnicu Vâlcea” în anul 2010 a fost dată în funcțiune o instalație de compost, amplasată la 5 

km de centrul oraşului Râmnicu Vâlcea. Capacitatea stației de compost este de circa 14.000 

tone/an, compostarea realizându-se în mediu închis.  

La nivelul judeţului, în anul 2012 funcţionau un număr de 4 staţii de tratare a deşeurilor 

după cum urmează: 1 staţie de tratare a primăriei Drăgăsani care deţine şi staţie de sortare a 

deșeurilor, 3 staţii în localităţile Bălceşti, Fartătesti şi Galicea. 

În ceea ce privește eliminarea deşeurilor prin depozitare, la nivelul anului 2006, în judeţul 

Vâlcea existau 9 depozite neconforme, a căror activitate a fost sistată etapizat până în 2009, cu 

excepția depozitului de la Horezu, care a obţinut o perioadă de tranziţie cu termen de conformare 

în data de 16.07.2017. 

În mediul rural, pana în anul 2009, existau 35 de spații de depozitare. La sfârșitul anului 

2009 nici un spațiu de depozitare nu era în operare. 

La nivelul anului 2012, eliminarea deșeurilor menajere în județul Vâlcea s-a făcut pe cele 

2 depozite controlate, depozitul Feteni și depozitul Horezu  și în afara județului, la Bals. 

La momentul elaborării prezentului studiu, în judeţul Vâlcea, în Lista depozitelor de 

deşeuri municipale conforme cu prevederile legislative83 exista doar un singur depozit, respectiv,  

                                            
83 Sursa: http://www.anpm.ro/articole/depozitare_deseuri-157 
 

http://www.anpm.ro/articole/depozitare_deseuri-157
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depozitul ecologic de la Feteni, cu autorizaţie de mediu din 11.01.2010, având ca operator 

Primaria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, construit în cadrul proiectului ”Managementul integrat al 

deșeurilor municipale în Rm. Vâlcea”, cu o capacitate de depozitare de 1.130.000 mc. Depozitele 

de deșeuri autorizate sunt depozitul ecologic de la Feteni şi depozitul neconform gestionat (cu 

termen de conformare până în 2017). 

 

Concluzii 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, cantitatea totală de deșeuri colectată anual are o 

valoare medie de 340.000 tone, înregistrându-se o reducere semnificativă a deșeurilor în perioada 

2010-2011, când datele arată cantități de deșeuri colectate în jurul valorii de 280.000 tone. În 

ceea ce privește compoziția deșeurilor, proporția cea mai mare o reprezintă deșeurile 

biodegradabile, la nivelul anului 2011, aceste deșeuri reprezentând 61,65% din totalul deșeurilor 

colectate. Sistemul de colectare predominat este cel tradițional, o proporție mică, de 1%, din 

deșeuri fiind colectate selectiv. 

În ceea ce privește populația deservită de servicii de salubrizare, la nivelul regiunii Sud 

Vest Oltenia, ponderea populatiei deservite din mediul rural  este sub 40%.  

Deși se constată o diminuare a cantității de deșeuri, totuși, valorificarea acestora este 

foarte redusă, procedându-se la eliminarea deșeurilor prin depozitarea. Cantitate de deșeuri 

eliminată prin depozitare reprezenta mai mult de 90% din totalul deșeurilor colectate. 

Zonele rurale ale regiunii sunt zone în care serviciile de colectare a deşeurilor nu sunt 

asigurate în acelaşi măsură ca și în cazul zonelor urbane. Procesul investiţional este scăzut în 

mediul rural.  Autorităţile publice locale nu prevăd în bugetele locale fonduri pentru modernizarea 

şi dezvoltarea sistemului de salubrizare, iar operatorii au o situaţie financiară dificilă datorită şi 

gradului scăzut de încasare a serviciului şi nu pot susţine cheltuielile de modernizare. 

Un alt factor care contribuie la implementarea unui management adecvat al deșeurilor îl 

constituie educația privind gestionarea deșeurilor. Fără o conștiință colectivă în acest sens, și fără 

investiții majore, mediul înconjurător suferă în continuare de amenințări  privind calitatea tuturor 

factorilor de mediu. 

Având în vedere faptul că implementarea planurilor de gestiune raţională a deşeurilor, în 

mediul rural, nu a înregistrat încă evoluţii semnificative, eforturile în această direcţie trebuie 

susţinute mai departe prin măsuri şi investiţii imediate atât din partea autorităților locale și a 

operatorilor economici cât și prin conștientizarea populației cu privire la necesitatea gestionării 

raționale a deșeurilor rezultate în urma consumului.  

 

d) Situația siturilor industriale periculoase sau abandonate și a depozitelor de 

deșeuri 
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În regiune, cât de fapt la nivelul întregului teritoriu al țării, depozitarea responsabilă, 

amenajată a deșeurilor a început mai cu seamă odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, 

ca urmare a necesității respectării unor standarde de mediu obligatorii pentru țările aflate în 

perioada de preaderare.  

Anterior aderării României, depozitarea deșeurilor atât din mediul rural cât și din cel urban 

se realiza neselectiv și în spații inadecvate, respectiv neautorizate. Începând cu anul 2006, multe 

dintre acestea au trebuit să fie dezafectate/închise.  

Depozitarea necontrolată a deșeurilor, în special în mediul rural, reprezintă un risc major 

de contaminare a solurilor și, implicit, a apelor din pânza freatică. Acestea reprezintă sursa de 

apă potabilă principală pentru gospodăriile rurale, iar contaminarea acesteia ar însemna 

îmbolnăvirea locuitorilor și a animalelor, contaminarea și compromiterea culturilor agricole.  

Depozitarea neadecvată a deșeurilor conduce la contaminarea și scoaterea din uz a 

terenurilor pe care se realizează aceasta. Solul contaminat poate transmite diferiți compuși 

dăunători în solurile agricole din proximitate, afectând productivitatea și calitatea solurilor. 

Depozitarea neorganizată poate determina dezvoltarea familiilor de rozătoare, cu repercusiuni , 

în special, asupradepozitelor de produse agricole din apropiere.  

În regiunea Sud Vest Oltenia, anumite depozite neconforme continuă să funcționeze până 

la datele prezentate în tabelul următor. Pe toată perioada în care vor continua să funcționeze, 

acestea vor respecta prevederile legale de operare și monitorizare. Monitorizarea  locațiilor 

aferente va continua și după închiderea acestora, în vederea urmăririi și remedierii, dacă va fi 

cazul, evoluției factorilor de risc posibili. 

 

Tabel nr. 84 - Depozite neconforme de deșeuri aflate în funcționare, în regiunea Sud 

Vest Oltenia 

Județ Denumire deposit/localitate An sistare 

Dolj Depozit municipal Segarcea 16.07.2015 

Depozit municipal Filiași 16.07.2017 

Vâlcea Horezu 16.07.2017 

Olt 
Depozit orășenesc Corabia 16.07.2017 

Depozit orășenesc Balș 16.07.2017 

Depozit orășenesc Caracal 16.07.2017 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, www.apmdj.anpm.ro 
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Tabel nr. 85 - Situația depozitelor municipale conforme, existente la nivelul regiunii 

Sud Vest Oltenia 

Județ Depozit Operator depozit Autorizație de mediu 

Dolj Mofleni-Craiova SC Ecosud SRL București AIM nr. 50/17.03.2008 

Gorj Depozit Tg. Jiu UEG Mediu Austria AIM nr. 52/11.03.2009 

Vâlcea Fețeni 
Primăria Municipiului 

Râmnicu Vâlcea 
AIM nr. 57/11.01.2010 

Mehedinți 
Drobeta Turnu 

Severin 

Primăria Municipiului 

Drobeta Turnu Severin 

În procedură de 

autorizare 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, www.apmdj.anpm.ro 

Conform Raportului privind starea mediului în județul Dolj, la nivelul anului 2012, în mediul 

rural existau 309 amplasamente de depozitare a deșeurilor a căror activitatea sa fost sistată în 

anul 2009, dar care au impact negativ asupra factorilord e mediu.  Doar un procent de 35,2% din 

populație era, la vremea respectivă, deservită de servicii de salubrizare, din care populația rurală, 

cu o infrastructură precară a serviciilor în general, nu avea reprezentare la nivel de județ. 

În județul Gorj, colectarea deșeurilor se face atât din poartă în poartă cât și în mod 

voluntar. Conform Raportului de mediu din anul 2011, județul avea un grad de acoperire cu servicii 

de salubritate foarte ridicat, depășind media de la nivelul țării. Cu toate acestea, la nivelul 

județului nu exista un sistem de eliminare a deșeurilor, ci se realize doar depozitarea acestora. În 

anul 2011 existau 5 stații de sortate și transfer pentru deșeuri la Turceni (stație ce deservea 

localitățile Urdari, Tătăreni, Brănești, Ionești, Borascu), Rovinari (Drăguțești, Bălteni, Fărcășești, 

Negomir), Novaci (Crasna, Bengești, Bumbești Pitic, Alimpești, Baia de Fier, Polovragi), Motru 

(Glogova, Cătune, Sămprinești, Văgiulești) și la Târgu-Cărbunești (Săcelu, Albeni, Țicleni, 

Bărbătești, Vladimir, Hurezani, Licurici, Cruset, Logrești, Bustuchin, Roșia de Amaradia). 

Capacitatea stațiilor este prezentată în tabelul de mai jos 

Tabel nr. 86 - Capacitatea stațiilor de transfer și depozitare deșeuri din județul Gorj 

(2011) 

Stație Capacitate stații transfer Capacitate stații de sortare 

Târgu-Cărbunești 10.750 t/an 4000 t/an 

Turceni 6.100 t/an 1.300 t/an 

Motru 8.900 t/an 4.200 t/an 

Rovinari 10.800 t/an 3.250 t/an 

Novaci 5.800 t/an 2.300 t/an 

Sursa: Raport de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Gorj, 2011 
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Capacitatea stațiilor de sortare este mai mică decât cea de transfer, ceea ce indică faptul 

că la nivelul județului sortarea deșeurilor trebuie susținută de o colectare separată, pe categorii 

de deșeuri reciclabile. În Raportul de mediu este specificat însă faptul că în Gorj nu se realize o 

colectare separată a materialului biodegradabil. Soluția alternativă colectării există, cel puțin 

pentru mediul rural ea reprezentând un avantaj cert: în gospodăriile agricole, materialul 

biodegradabil este folosit ca îngrășământ sau ca și compost. 

În județul Gorj existau, pe lângă singurul depozit de deșeuri conform, cel de la Târgu Jiu, 

8 depozite de deșeuri neconforme, situate în Târgu Jiu, Novaci, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, 

Țicleni, Turceni, Rovinari și Motru, unde a fost deja sistată activitatea de depozitare.  

În județul Olt, conform Planului județean de gestionare a deșeurilor, în anul 2005 populația 

rurală nu era deservită de servicii de colectare regulată a deșeurilor, spre deosebire de populația 

zonelor urbane, deservită în proporție de peste 71%. Un sistem modern de colectare selectivă a 

deșeurilor a fost implementat numai la nivelul municipiului Slatina. Comunele Iancu-Jianu și 

Izbiceni erau singurele comune din județ aflate în zona de activitate a SC Remat SA Olt, agent 

economic implicat în activitatea de reciclare. Acesta efectuează colectarea deșeurilor, pe care 

ulterior le balotează și le trimite către reciclatori. Acesta dispunea de echipament special de 

ecantare, taiere, aparate de sudură, prese de balotat fier și hârtie și deținea autorizație de mediu. 

Tipurile de deșeuri reciclate de SC Remat SA Olt cuprindeau metale feroase și neferoase, hârtie și 

mase plastice84. 

Colectarea deșeurilor în județul Mehedinți se realiza, la nivelul anului 2006, de către 

următorii agenți de salubrizare: 

Tabel nr. 87 - Agenții de salubrizare după forma de proprietate, în județul Mehedinți 

(2006) 

Localitate 
Integral 

de stat 

Majoritar 

de stat 

Majoritar 

privat 

Autohton 

integral 

privat 

Integral 

privat cu 

capital 

mixt 

Public 

interes 

local 

Total 

agenți 

salubrizare 

Drobeta 

Turnu 

Severin 

- 1 - 1 - - 2 

Orșova 1 - - 1 - - 2 

Strehaia 1 - - - - - 1 

Baia de 

Aramă 
1 - - - - - 1 

Vânju Mare - - - - - 1 1 

                                            
84 Plan județean de gestionare a deșeurilor – județul Olt 
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Localitate 
Integral 

de stat 

Majoritar 

de stat 

Majoritar 

privat 

Autohton 

integral 

privat 

Integral 

privat cu 

capital 

mixt 

Public 

interes 

local 

Total 

agenți 

salubrizare 

Total 3 1 - 2 - - 7 

Sursa: Planul județean de gestionare a deșeurilor – județul Mehedinți, 2008 

  

 După cum se observă în tabelul de mai sus, agenții de salubrizare din județul 

Mehedinți operau numai în localități din mediul urban, localnicii din mediul rural deserviți 

provenind, cel mai probabil, din localități aflate la periferia centrelor urbane importante. La 

nivelul anului 2008, în județul Mehedinți se afla în construcție unicul depozit ecologic de deșeuri, 

la Izvorul Bârzii. Acest depozit a fost, inițial, depozitul ecologic de deșeuri al orașului Drobeta 

Turnu Severin. Administratorul depozitului, SC Brantner SA, avea obligația de a construi un nou 

depozit dedicate reziduurilor industrial și menajere. 

În județul Vâlcea există mai multe depozite de deșeuri,cele mai multe însă și-au sistat 

activitatea în anul 2009, an care marchează și imlementarea depozitului ecologic de la Feteni.  

Tabel nr. 88 - Situația depozitelor de deșeuri din județul Vâlcea (2010) 

Nume 
depozit / 
Localizare 

An 
deschidere / 
An sistare 

Suprafața 
proiectată 
(ha) 

Capacitatea 
proiectată 
(mc) 

Capacitatea 
disponibilă 

Observații 

Rm. Vâlcea 
(Râurenin) 

1978/2006 11,5 5.040.000 22.383 

Depozitul a obținut 
hotărâre 
judecătorească pentru 
depozitare și după 
termenul de sistare a 
activității, până la 
deschiderea primei 
celule a depozitului 
ecologic de la Feteni. 

Brezoi 1988/2009 0,4 70.000 - - 

Călimănești 
(Coișca) 

1962/2009 1,4 300.000 25.000 - 

Băile Govora 
Gătejești 

1975/2009 0,6 300.000 100.000 - 

Bălcești 1981/2009 0,5 30.000 - - 

Băbeni 2001/2009 0,5 30.000 - - 

Drăgășani 2000/2009 3,6 400.000 200.000 - 

Drăgășani 
(Măldărești) 

1972/2017 2,0 90.000 25.000 

Proprietate privată 
(SC Sacomet SA 
Horezu) – se vor 
realiza lucrări de 
închidere 

Sursa: Ministerul Meidului și Pădurilor, „Planul de investiții pe termen lung – județul Vâlcea”, 
2010 
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Anul sistării activității celor mai multe depozite de deșeuri din județul Vâlcea a fost 2009. 

Pentru aderarea României la UE, respectarea standardelor de mediu a fost obligatorie la nivel de 

țară, prin urmare au fost închise toate depozitele care nu erau conforme cu noile standarde. 

 

e) Zonele cele mai afectate de poluare, cu reprezentare pe hartă GIS  

 

Mediul înconjurător este influențat semnificativ de activitățile omului, de cele mai multe 

ori influența fiind una negativă. Poluarea generată de diverși factori antropici produce, în 

majoritatea cazurilor, efecte ireversibile asupra mediului, însă în ultima perioadă această 

problemă este din ce în ce mai mult conștientizată la nivel național și internațional, existând o 

serie de inițiative privind ecologizarea și reducerea influenței negative a omului asupra habitatului 

natural. 

În regiunea Sud-Vest Oltenia, industria reprezintă sectorul economic cu cel mai mare 

impact asupra mediului, datorită consecințelor generate de această activitate respectiv 

exploatarea resurselor naturale, generarea de deșeuri și substanțe poluatoare, etc. Datorită 

concentrării activităților economice industriale în/în jurul centrelor urbane, poluarea generată 

afectează inclusiv zonele rurale limitrofe, influențând în primul rând calitatea vieții în 

respectivele areale și, în mod subsecvent activitățile populației, implicit agricultura. 

Astfel, poluarea mediului rural din regiunea Sud Vest Oltenia afectează mai mulți receptori 

precum, aerul, apa, solul, etc. 

Populația din zonele rurale se confruntă cu amenințări la adresa sănătății generate de trei 

tipuri de poluare a aerului: poluare generată în casă prin utilizarea de combustibili solizi simpli, 

pentru gătit și căldură; poluare "ambientală" în aer liber provenind din surse din mediul urban și 

mediul rural; poluanți secundari, care se formează atunci când condițiile atmosferice declanșează 

reacții chimice la nivelul emisiilor în aer.  

Cele mai multe gospodării din comunele și satele regiunii Sud Vest Oltenia, utilizează 

combustibili solizi, cum ar fi cărbunele sau biomasa, pentru gătit și încălzire (biomasa se referă 

la orice materie organică, cum ar fi lemn sau deșeuri agricole). Poluarea cauzată de astfel de 

combustibili are efecte bine cunoscute asupra sănătății: boli pulmonare obstructive cronice la 

adulți și pneumonie la copii.  

De asemenea, aerul exterior este semnificativ poluat de orașele aflate în proximitatea 

satelor, arderile necontrolate ale miriștilor și alte facilități industriale.  

Cea de-a treia sursă de poluare a aerului din zonele rurale este reprezentată de emisii 

aflate în atmosferă transportate de curenții de aer pe distanțe foarte mari, între sursa de emisie 

și teritoriul afectat. De exemplu emisiile de hidrocarburi, care sunt relativ inofensive, pot fi 
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convertite în emisii periculoase, prin contactul cu lumina soarelui sau interacțiuni cu alte 

substanțe poluante. 

Apa și solul sunt la rândul lor influențate de activitățile economice derulate de populația. 

Referindu-ne la agricultură, utilizarea pesticidelor, insecticidelor sau a altor substanțe chimice în 

mod necontrolat la nivelul exploatațiilor agricole pot provoca daune ireversibile ale calității 

solului și apei, chiar și scoaterea din circuit a unor terenuri agricole productive.  

În mod special poate fi punctat faptul că, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, au fost 

resimțite o serie de efecte negative provocate de accidentele produse în Centralele Nucleare de 

la Cernobîl și de la Fukushima85. Conform Raportului privind starea mediului în Regiunea Sud-Vest 

Oltenia în anul 2011, publicat de APM Dolj, singurii aerosoli atmosferici care au depășit activitatea 

minimă detectată sunt radionuclizi a căror proveniență a fost CN de la Fukushima. De asemenea, 

la nivelul resurselor de apă și sol din județul Dolj, în special din vecinătatea orașului Craiova, au 

fost identificați radionuclizi de proveniență cernobiliană. 

Județele regiunii aflate la granița cu Bulgaria resimt de asemenea și efectele activității 

Centralei Nucleare de la Kozloduy, situată la mai puțin de 20 km distanță față de satele din sudul 

județului Dolj, de exemplu. 

Conform informațiilor colectate cu privire la starea mediului, utilizând harta de mai jos 

pot fi identificate principalele zone afectate de poluare la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia. 

                                            
85 Raportul privind starea mediului în regiunea Sud Vest Oltenia – 2011, ANPM 
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Figura nr.  318 - Zonele cele mai afectate de poluare în regiunea Sud-Vest Oltenia 

 
Sursa: Prelucrare informații colectate, 2012 

După cum se poate observa, majoritatea comunelor din județul Olt sunt supuse influenței 

a cel puțin unui factor poluator (în principal poluarea cu nitriți generată de activități agricole în 

ferme de semisubzistență), din acest punct de vedere, județul Vâlcea având cel mai redus număr 

de comune afectate de poluare. La nivelul județului Gorj este înregistrat numărul cel mai mare 

de comune unde se înregistrează poluare din surse multiple, situate în special în jurul zonelor 

industriale. În județele Dolj și Mehedinți, comunele cele mai afectate de poluare sunt cele 

limitrofe centrelor urbane Craiova și Drobeta Turnu Severin. 
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Capitolul 8. Analizele SWOT 

8.1. Analiza SWOT a spațiului rural din regiunea Sud Vest Oltenia 

 

1. Aspecte naturale și geografice 

1. Regiunea are rolul energetic principal în România, prin exploatarea potențialului apelor 

curgătoare care traversează regiunea: fluviul Dunărea, râurile Jiu și Olt, precum şi a 

afluenţilor acestora;  

2. Relieful regiunii este diversificat, cuprinzând zona de luncă a Dunării, luncile râurilor Olt 

şi Jiu, câmpii, podişuri, zone submontane şi zona montană din partea de nord;  

3. Judeţele regiunii sunt bogate în minerale şi resurse naturale (în special cărbune şi lemn 

pentru ardere şi pentru produse lemnoase, dar şi petrol);  

4. Existenţa izvoarelor minerale sulfuroase, oligominerale, clorurate şi iodate,  pe întreg 

teritoriul regiunii, nu numai în staţiunile balneo;  

5. Pe teritoriul județului Mehedinți se regăsesc cele mai mari lacuri artificiale din țară;  

6. Pe teritoriul județului Gorj se regăsesc cele mai mari lacuri naturale din țară;  

7. Județul Dolj deține cea mai mare suprafață nisipoasă din țară, aspect care conferă un 

avantaj din punct de vedere al capacităţii de asigurare a precocităţii culturilor agricole;  

8. Regiunea Sud-Vest Oltenia se clasează pe locul al II-lea din punct de vedere al numărului 

de sate, după regiunea Nord Est.  

2. Infrastructura 

1. Regiunea este traversată de 3 Axe prioritare ale reţelei europene de transport (TEN-T);  

2. Regiunea dispune de 5 porturi la Dunăre, importante în transportul de marfă, care fac 

legătura între Europa și portul Constanţa;  

3. Regiunea este traversată de Axa europeană TEN-T 22 de transport feroviar, care conectează 

statele din estul Europei  cu restul Uniunii Europene;  

4. Legăturile internaţionale ale regiunii se fac şi pe cale aeriană, Aeroportul Internaţional 

Craiova deservind traficul de pasageri, mărfuri şi poştă cât şi mişcării aeronave în zonă;  

5. Regiunea Sud Vest Oltenia are cea mai mare densitate a drumurilor/100 km2, exceptând 

regiunea Bucureşti Ilfov;  
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6. Regiunea înregistrează cel mai mare procent de drumuri judeţene şi comunale modernizate 

(21,6% din cei 9.000 km);  

7. Număr ridicat de orașe, distribuite relativ uniform pe teritoriile județelor componente, care 

pot oferi servicii suplimentare față de cele disponibile în localitățile rurale.  

3. Resurse umane 

1. Pondere ridicată a absolvenților de structuri de învățământ din mediul rural pentru toate 

județele regiunii;  

2. Cea mai mare rată de activitate la nivel național a resurselor umane din grupa de vârstă 35-

55. 

4. Economie 

1. Pondere ridicată a absolvenților de structuri de învățământ din mediul rural pentru toate 

județele regiunii; 

2. Oltenia este străbătută de numeroase râuri, cele mai importante fiind Oltul şi Jiul, ce curg de 

la nord la sud,  acest element fiind un avantaj pentru dezvoltarea sistemelor de irigații;  

3. Infrastructura specifică turismului montan dezvoltată în judeţele Vâlcea şi Gorj, comparativ 

cu alte judeţe din regiune şi din ţară;  

4. Judeţul Mehedinți prezintă două porturi turistice la Dunăre: Orşova şi Turnu Severin;  

5. În perioada 2009-2012, în regiunea Sud Vest Oltenia au fost aprobate cele mai multe proiecte 

privind instalarea tinerilor fermieri;  

6. Județul Dolj deține 4% din suprafața totală agricolă a României, ocupând poziția a doua la 

nivel național;  

7. La nivelul județelor Doj și Vâlcea se înregistrează cea mai mare dezvoltare a sectorului 

serviciilor și comerțului în mediul rural;  

8. În zona de nord a regiunii s-au păstrat tradiţiile satului oltenesc, obiceiurile, meşteşugurile 

(sculptură în lemn, dulgherit, ţesături, olărit), ocupaţiile, precum şi portul popular tradiţional;  

9. Majoritatea comunelor de pe teritoriul regiunii Sud Vest Oltenia (peste 83%) au un caracter 

adunat al gospodăriilor ceea ce favorizează dezvoltarea economică a acestora;  

10. Forme de relief şi obiective turistice naturale distribuite armonios pe teritoriul regiunii;  

11. Potențial ridicat de dezvoltare a turismului monahal în județul Vâlcea, ca urmare a 

existenţei numeroaselor biserici, mănăstiri și schituri;  
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12. În regiunea Sud Vest Oltenia există o serie de vestigii istorice cu o importanţă deosebită la 

nivel naţional şi care constituie obiective turistice unice;  

13. Infrastructură de agrement specifică turismului nautic, dezvoltată în partea de sud vest a 

regiunii, în judeţul Mehedinţi;  

14. Un număr mare de arii naturale protejate de interes naţional şi local, care oferă premisele 

necesare dezvoltării ecoturismului;  

15. Regiunea Sud Vest Oltenia ocupă primul loc la nivel național din punct de vedere al 

numărului de locuințe neocupate sezoniere (secundare) – case de vacanță;  

16. Ponderea populației afectate de riscuri materiale a scăzut în regiune, față de anul 2007. 

 

5. Aspecte de mediu 

1. Reutilizarea gunoiului de graj și a altor tipuri de deșeuri din mediul rural pentru producerea 

de compost și ca îngrășăminte pentru terenurile agricole;   

2. Existența unor sisteme de avertizare simple în caz de producere a unor fenomene naturale 
de risc;  

 

Puncte slabe 

1. Aspecte naturale și geografice 

1. Judeţul Dolj se numără printre cele mai sărace judeţe din punct de vedere al tipurilor de 

resurse minerale din România, având doar nisip şi pietriş, aceasta fiind singura licenţă 

obţinută la nivelul judeţului.  

2.  Infrastructura 

1. În regiune nu există nici o autostradă construită;  

2. Gradul de uzură avansat al reţelelor de distribuiţie a energiei electrice din zonele rurale 

ale regiunii, concretizat printr-un număr mare de întreruperi de distribuție;  

3. Există o sub-dezvoltare a reţelei de colectare a apelor reziduale ceea ce contribuie la 

creşterea gradului de poluare a cursurilor de apă;  

4. Există puţine localităţi în mediul rural care sunt legate la reţeaua de distribuţie a gazelor 

naturale;  
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5. În afara zonelor cu dezvoltare economică, infrastructura localităţilor rurale este mai puţin 

dezvoltată, atât ca extindere cât şi din punct de vedere al calităţii;  

6. Existenţa unor probleme majore sub aspectul echipării cu infrastructura de bază (apă 

potabilă, canalizare, etc.) la nivelul comunelor cu număr mic sau dispersat de locuitori sau 

cu sate risipite;  

7. Accesibilitate relativ redusă la serviciile sociale din plan local, datorită lipsei de personal;  

8. La nivel de regiune s-a modernizat doar un procent de 86,9% din drumurile naţionale;  

9. Absenţa depozitelor ecologice de deșeuri la nivelul regiunii;  

10. În comunele din județele Dorj și Gorj nu există furnizori de transport public autorizați de 

către A.N.R.S.C.;  

11. Închiderea multor unități de învățământ în anul 2006, la nivel de regiune; 

12.  Inexistenţa infrastructurii turistice de bază la nivelul porturilor din regiune; 

13. Există un număr insuficient de depozite și puncte de colectare pentru produsele agricole, 

distribuite neomogen în cadrul județelor.  

3. Resurse umane 

1. Grad ridicat de ocupare în agricultură, cu precădere agricultura de subzistență;  

2. Slaba corelare dintre învățământ și activitățile economice principale desfășurate;  

3. În perioada 2005-2012 s-a înregistrat un număr relativ ridicat de persoane care nu au 

absolvit nici o structură de învățământ;  

4. Grad de accesibilitate redus al populației din mediul rural pentru învățământul liceal și 

profesional;  

5. Cele mai multe comune au o populaţie redusă, între 1.500 şi 2.999 locuitori;  

6. Vulnerabilitatea grupelor de vârstă 15-24 de ani și 55-64 de ani, prin rata redusă de 

ocupare pentru aceste categorii; 

7. Spor natural negativ pentru toate județele regiunii; 

8. Inegalitatea ratelor de ocupare și de activitate între sexe, populația feminină 

înregistrând rate mult mai scăzute în fiecare dintre județele regiunii; 

9. Populația îmbătrânită din mediul rural are un nivel de venituri mult mai scăzut, fiind 

mult mai vulnerabilă în raport cu sărăcia și riscul de deprivare material; 

10. Resursele calificate de muncă au tendința de a părăsi localitățile natale, în favoarea 

zonelor urbane sau țărilor străine. 
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4. Economie 

1. Regiunea Sud Vest Oltenia se clasează pe penultimul loc la nivel național, înainte de 

regiunea București Ilfov în ceea ce privește valoarea proiectelor finanțate prin PNDR în 

perioada 2007-2013;  

2. Slaba dezvoltare a activităților non-agricole generează dependența populației rurale de 

agricultura de subzistență;  

3. La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia se înregistrează cele mai ridicate rate ale datoriilor 

pe termen lung și scurt pentru IMM-uri;  

4. În perioada 2010 – 2012 la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia a fost aprobat cel mai redus 

număr de proiecte privind înființarea grupurilor de producători – măsura 142;  

5. Existența unui număr de 121 de sate aparținătoare orașelor, private de la finanțări 

europene, naționale sau chiar internaționale, datorită neîndeplinirii unei cerințe minime 

(anume delimitarea pe bază de hărți a acestora), și care nu sunt considerate unități 

administrativ teritoriale;  

6. Cea mai mare rată a sărăciei înregistrate la nivel național; 

7. Număr redus de pensiuni agroturistice, comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare 

ale ţării;  

8. Contribuţia turismului ca sector economic în regiune este foarte redusă, contribuind la 

PIB-ul regional doar 1%;  

9. Regiunea are, în general, o eficiență economică redusă;  

10. Număr redus de proiecte depuse și contractate în județele Mehedinți și Olt în cadrul 

Programului de Cooperare Transnațională România – Bulgaria;  

11. Înregistrarea unor valori reduse în ceea ce priveşte capacitatea de cazare turistică din 

mediul rural, comparativ cu celelalte regiuni ale ţării;  

12. Număr redus de înnoptări în structurile de cazare turistică din mediul rural, în special 

în judeţele Olt şi Mehedinţi;  

13. Cele mai scăzute venituri la nivel de țară din mediul rural, având în vedere gradul ridicat 

de dependență față de agricultura de subzistență. 

 

5. Aspecte de mediu 

1. Existența unor zone din mediul rural predispuse către inundații;  
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2. Concentrații mari de nitriți și nitrați proveniți din activitatea agricolă;   

3. Existența solurilor nisipoase și extinderea fenomenului de deșertificare;   

4. Depozitare neregulamentară și neselectivă a deșeurilor în mediul rural;  

5. Practicarea agriculturii de subzistență are efecte negative asupra solurilor;  

6. Inexistența unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor din mediul rural;  

7. Calitatea solului este influenţată de gestionarea neconformă a deşeurilor industriale şi 

menajere, prin influenţe negative asupra compoziţiei chimice a solului;  

8. Existenţa unor cursuri de apă neregularizate sau regularizate în mod 

necorespunzător. 

Oportunități 

 

1. Accesibilitatea țărilor Europene către regiune, prin intermediul fluviului Dunărea;  

2. Implementarea Strategiei Dunării şi a Master Planului pentru turism;  

3. Județele Mehedinți, Dolj și Vâlcea sunt eligibile sub Programul de Cooperare 

Transfrontalieră România – Bulgaria care se axează pe accesibilitate, mediu și dezvoltare 

economică și socială;   

4. Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2014 – 2020 cuprinde acțiunile 

finanțate atât de FEADR cât și din fondul destinat pescuitului și afacerilor maritime;  

5. Consolidarea parteneriatelor ca bază pentru întărirea strategiilor locale care pot facilita 

inovarea, promovarea cooperării și creșterea economică locală;  

6. Regiunea este eligibilă în cadrul programelor care definesc cooperarea interregională: 

Programul de Cooperare Interregională INTERREG II și Programul de Cooperare Teritorială 

Europeană URBACT II;  

7. Vecinătatea cu Bulgaria și Serbia și posibilitatea dezvoltării unor programe speciale de 

prevenire și intervenție în caz de situații de urgență, respectiv dezastre naturale;  

8. Reorientarea PAC spre favorizarea dezvoltării rurale și protejarea mediului;  

9. Orientarea politicilor de finanțare în agricultură către atragerea tinerilor;  

10. Elaborarea Planului Național de amenajare a bazinelor hidrografice din România;  

11. Alocarea de fonduri europene pentru dezvoltarea turismului în mediul rural;  
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12. Utilizarea fondurilor pentru modernizarea mijloacelor de gospodărire a terenurilor agricole 

și de producție;  

13. Elaborarea și punerea în funcțiune a unui plan de management al deșeurilor;  

14. Județul Mehedinți este eligibil în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră 

România – Serbia.  

Amenințări 

 

1. Degradarea zonelor rurale, pe fondul migrării tinerilor şi manifestării fenomenului de 

îmbătrânire a populaţiei;  

2. Tendința de reducere din ultimele decenii a fondurilor alocate PAC;  

3. Manifestarea fenomenelor climatice extreme, cu impact asupra mediului natural şi 

antropic;  

4. Schimbările climatice globale și frecvenţa din ce în ce mai mare a perioadelor secetoase şi 

de secetă severă, cu temperaturi maxime extreme, ce determină apariţia şi extinderea 

zonelor cu risc ridicat şi mediu de deşertificare;  

5. Intensificarea agriculturii de subzistență, cu efecte negative asupra solului și mediului;  

6. Expansiunea zonelor urbane și orientarea depozitelor de deșeuri către mediul rural de 

periferie;  

7. Adâncirea disparităților dintre zonele rurale și urbane, din cauza slabei capacităţi în 

asigurarea infrastructurii și a serviciilor de bază;  

8. Manifestarea fenomenului global de migraţie a forţei de muncă.  
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8.2. Analiza SWOT a agriculturii din regiunea Sud Vest Oltenia 

Puncte tari 

1. Număr mare de operatori înregistraţi în agricultura ecologică în judeţele Dolj şi Mehedinţi;  

2. Suprafeţe mari cultivate cu plante energetice în judeţele Dolj şi Olt;  

3. Suprafețe forestiere mari în județele Gorj, Mehedinți și Vâlcea;  

4. Creșterea constantă a cantității de legume produse în solarii la nivelul județului Dolj;  

5. Creştere semnificativă a producțiilor totale de cereale boabe în anul 2011 pentru regiunea 

Sud-Vest Oltenia;  

6. Potențial pentru dezvoltarea turismului în zonele de pădure și montane ; 

7. Judeţul Dolj deţine 4% din suprafaţa agricolă a României, ocupând poziţia a doua la nivel 

naţional;  

8. Datorită măsurilor de împădurire luate de către ocoalele silvice, regiunea Sud-Vest Oltenia 

a înregistrat în perioada 2005-2012 o evoluţie pozitivă, fondul forestier crescând cu 6,8 mii 

hectare;  

9. În perioada 2005 – 2012 regiunea Sud-Vest Oltenia s-a plasat pe locul al doilea în ceea ce 

privește suprafețele ocupate cu vii și pepiniere viticole;  

10. Creştere a producţiei totale de plante uleioase cu 44,16% în anul 2011 față de anul 2005, 

datorită extinderii suprafeţei cultivate, dar şi a randamentelor la hectar;  

11. În perioada 2005 – 2012 regiunea Sud-Vest Oltenia s-a plasat pe locul al-2-lea, față de 

celelalte regiuni de dezvoltare, în ceea ce privește suprafața ocupată de livezi și pepiniere 

pomicole, județul cu cea mai mare pondere în totalul regiunii fiind Vâlcea;  

12. Potenţial piscicol semnificativ, determinat în principal de prezenţa fluviului Dunărea pe 

teritoriul regiunii. 

Puncte slabe 

1. Fragmentarea excesivă a proprietăților și terenurilor care fac parte din fondul forestier, 

ceea ce face dificilă administrarea și paza/protecția acestora împotriva tăierilor ilegale;  

2. Grad mare de fărâmițare a terenurilor agricole, care determină practicarea agriculturii 

neperformante;  

3. Utilizarea redusă a mijloacelor performante de producție;  
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4. Nivelul scăzut al veniturilor precum şi pregătirea profesională deficitară a agricultorilor 

determină imposibilitatea controlării factorilor de influență a producției agricole, de tipul 

condițiilor climatice și a atacului de boli și dăunători  

5. Tendinţe de scădere a suprafeţei agricole deţinute de către regiunea Sud-Vest Oltenia în 

ultimii ani;  

6. Lipsa resurselor financiare şi a utilajelor a determinat o scădere semnificativă a 

suprafeţelor destinate cultivării inului pentru ulei şi a sfeclei de zahăr;  

7. Creșterea suprafeței de terenuri degradate și neproductive la nivelul regiunii în perioada 

2005-2012;  

8. Suprafețe forestiere foarte reduse în județele Dolj și Olt  

9. Existența terenurilor poluate din zona fostelor exploatații miniere;  

10. Suprafeţe reduse cultivate cu soia şi sfeclă de zahăr în regiunea Sud Vest Oltenia, 

comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare ale României;  

11. În perioada 2005 – 2012, regiunea Sud-Vest Oltenia, a înregistrat cele mai reduse valori ale 

formei de proprietate privată (referitor la fondul funciar), exceptând regiunea București-

Ilfov,  

12. Lipsa culturilor de ciuperci la nivelul exploatațiilor agricole individuale;  

13. Utilizarea redusă a sistemelor de irigații datorită costurilor ridicate, ceea ce conduce la 

productivitatea scăzută a terenurilor agricole; 

14. Scăderea continuă a suprafețelor irrigate; 

15. Tendință de reducere a efectivului de animale la nivelul regiunii, începând cu anul 2008. 

Oportunități 

1. Finanțări oferite prin intermediul PNDR 2014-2020;  

2. Cofinanţare 0 pentru unele măsuri (112 şi 141 în cadrul PNDR 2007-2013);  

3. Alinierea la standardele noii Politici Agricole Comune;  

4. Accesarea de fonduri europene în domeniul silviculturii;  

5. Tendinţele de sporire a cererii de biocarburanţi şi de produse agroalimentare ecologice, 

manifestate la nivel european, care vor conduce la dezvoltarea agriculturii moderne;  

6. Dezvoltarea GAL-urilor şi a parteneriatelor strategice;  

7. Reorientarea spre cultivarea speciilor rezistente la secetă;  
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8. Noua propunere de regulament a Comisiei Europene, menită să îmbunătăţească legislaţia 

în domeniul agriculturii ecologice;  

9. Practicarea rotației eficiente a culturilor;  

10. Cererea existentă pe piața națională și internațională pentru plante medicinale;  

11. Credite bancare destinate micilor producători;  

12. Diversificarea activităților economice, respectiv dezvoltarea unor afaceri/activități bazate 

pe silvicultură;  

Amenințări 

1. Inundații în zonele apropiate cursurilor principale de apă, care afectează vegetația și 

încetinesc procesul de maturizare al copacilor nou plantați  

2. Reducerea subvențiilor pentru agricultură de la bugetul de stat  

3. Reglementările şi politicile de natură fiscală aflate în continuă schimbare, care fac dificilă 

planificarea eficientă a unei afaceri pentru tinerii fermieri;  

4. Practicarea tăierilor ilegale de copaci;  

5. Manifestarea de fenomene meteorologice extreme, care ar putea periclita culturile 

agricole;  

6. Ritmul lent de reîmpădurire a zonelor defrișate;  

7. Îmbătrânirea populației în mediul rural;  

8. Schimbări climatice care pot afecta adaptabilitatea anumitor specii;  

9. Lipsa de fonduri pentru înființarea culturii de in pentru ulei de către producătorii individuali 

și asociațiile agricole;  
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Capitolul 9. Scenarii de dezvoltare socio-economică a spațiului rural și 

agriculturii din regiunea Sud Vest Oltenia pentru perioada de programare 2014 – 

2020 

Definirea scenariilor de dezvoltare pentru regiunea Sud Vest Oltenia în cadrul prezentului 

studiu reprezintă o consecință directă a rezultatelor reieșite din cadrul analizei SWOT, ce a făcut 

obiectul Capitolului nr. 8.  

Pornind de la punctele slabe evidențiate, strategia prezentată în acest capitol propune 

anumite direcții generale de dezvoltare și posibile acțiuni, care își propun să reducă efectul 

acestor puncte slabe asupra dezvoltării regionale, încercând în același timp să valorifice punctele 

forte și să fructifice cât mai mult eventualele oportunități.  

Prin intermediul acestei abordări, strategia își propune să ofere garanția faptului că 

direcțiile de dezvoltare sugerate deservesc nevoile reale ale teritoriului, așa cum au rezultat, atât 

din informațiile statistice, cât și din interacțiunea directă cu actorii decizionali de pe plan local.   

Nu în ultimul rând, trebuie precizat faptul că o strategie nu se poate limita numai la rolul 

de a deservi nevoile teritoriului. Trebuie să își propună de asemenea să fie eficientă, ceea ce 

înseamnă să fie în deplină concordanță cu prioritățile și condițiile stabilite de posibilele programe 

de finanțare, în complementaritate cu care a fost gândită.  

Cu alte cuvinte, există două considerente majore de care trebuie să se țină cont în procesul 

de elaborare a unei strategii: 

- o concordanță internă, ceea ce înseamnă asigurarea unei relații directe între acțiunile 

sugerate și nevoile identificate în teritoriu; 

- o concordanță externă, ceea ce înseamnă asigurarea unei compatibilități între acțiunile 

sugerate și prioritățile reglementate în cadrul și de către programele de finanțare.   

Astfel, scenariile de dezvoltare ale regiunii Sud Vest Oltenia trebuie să ia în considerare 

deopotrivă ambele dimensiuni, având în vedere că documentul de planificare rezultat în urma 

acestui studiu și, implicit, direcțiile de acțiune pe care le va propune, trebuie să reflecte 

deopotrivă și să îmbine într-un mod armonios: 

- prioritățile și măsurile pentru acoperirea nevoilor de dezvoltare identificate la nivel 

local, județean și regional; 

- orientările de dezvoltare definite la nivelul Uniunii Europene și la nivelul României, în 

calitatea sa de stat membru pentru perioada de programare 2014 - 2020. 

Echilibrul reflectării ambelor dimensiuni este important. O strategie de dezvoltare a 

agriculturii și a mediului rural la nivel regional trebuie să rezolve în primul rând problemele 
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constatate și să valorifice potențialul de dezvoltare la nivel local, județean și regional. Pe de altă 

parte, ea nu poate și nu trebuie să ignore cadrul amplu de definire a politicilor și strategiilor la 

nivel național și la nivel european (nivel la care se definesc orientări cu o sferă de cuprindere 

amplă, în care regiunea Sud Vest Oltenia se regăsește, pe care trebuie să le respecte și pe care le 

poate valorifica). 

În timp ce concordanța internă este asigurată prin proiectarea unor scenarii strict pe baza 

analizei SWOT, prezentată în cadrul capitolului 8, consistența externă a procesului de elaborare 

a scenariilor de dezvoltare socio-economică a spațiului rural și agriculturii din regiunea Sud Vest 

Oltenia va fi determinată numai dacă vor fi luate în considerare prevederile propunerilor pentru 

viitoarele regulamente, precum şi prevederile programelor și strategiilor de dezvoltare a spațiului 

rural pentru următoarea perioadă de programare 2014 - 2020: 

1. Viziunea europeană asupra dezvoltării spaţiului rural pentru următoarea perioadă de 

programare 2014 - 2020; 

2. Politica agricolă comună la orizontul anului 2020; 

3. Propunerea de regulament aferent Fondului European de Agricultură și Dezvoltare Rurală 

2014 - 2020; 

4. „Documentul de poziție” al Serviciilor Comisiei Europene referitor la Acordul de 

Parteneriat pentru România, 2014 - 2020; 

5. Programe şi strategii naţionale referitoare la zonele rurale şi la dezvoltarea acestora 

pentru următoarea perioadă de programare 2014 - 2020; 

6. Programe şi strategii regionale şi locale referitoare la zonele rurale şi la dezvoltarea 

acestora pentru următoarea perioadă de programare 2014 - 2020. 

 Viziunea europeană asupra dezvoltării spaţiului rural pentru următoarea perioadă de 

programare 2014 – 2020: 

Dezvoltarea şi amenajarea rurală este una dintre cele mai complexe teme ale 

contemporaneităţii, datorită faptului că, în esenţa sa, presupune realizarea unui echilibru între 

cerinţa de conservare a spaţiului rural economic, ecologic şi social - cultural ale ţării, pe de o 

parte, şi tendinţa de modernizare a vieţii rurale, pe de altă parte.  

În acelaşi timp, dezvoltarea şi amenajarea rurală se află la confluenţa dintre tendinţa de 

expansiune a urbanului, a dezvoltării agresive a industriei pe seama spaţiului rural şi cerinţa de a 

menţine, pe cât este posibil, ruralul la dimensiunile sale actuale. În fine, dezvoltarea şi 

amenajarea rurală, care tinde să se modernizeze, să se europenizeze ca arie de cuprindere, la 
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nivelul fiecărei ţări, are ca principal obiectiv menţinerea şi conservarea caracterului naţional al 

spaţiului şi culturii rurale.86 

Dezvoltarea rurală este un concept şi o acţiune integrată, care presupune o abordare 

metodologică multidisciplinară, intersectorială şi teritorială (regională).  

Modelul european de agricultură se bazează pe un sector competitiv, orientat spre piaţă, 

îndeplinind, totodată, şi alte funcţii publice, cum ar fi protejarea mediului înconjurător, oferirea 

unor  aşezări rezidenţiale mai convenabile pentru populaţia din spaţiul rural, precum şi integrarea 

agriculturii cu mediul înconjurător şi cu silvicultura.  

 Politica agricolă comună la orizontul anului 2020: 

Conturarea viitoarei Politici Agricole Europene la orizontul anilor 2020 a fost (şi este încă) 

un subiect complicat şi sensibil atât datorită contextului mondial extrem de schimbător şi instabil 

dar şi diversităţii în creştere a sectorului agricol european, în principal, ca urmare a extinderii 

către ţările Central şi Est-Europene, foste comuniste. Decalajele de dezvoltare şi de productivitate 

agricolă generează decalaje în veniturile fermierilor şi de aici provin şi opţiunile, uneori complet 

diferite, privind arhitectura, instrumentele şi alocările financiare ale viitoarei politici agricole 

europene. 

Astfel, pentru un stat mai puţin dezvoltat, precum România, cu ferme mici şi numeroase 

dar mai ales cu o populaţie importantă ocupată în agricultură este vitală menţinerea unei politici 

agricole care să subvenţioneze într-o formă sau alta fermele, pentru a putea face faţă concurenţei 

pe piaţa agricolă comunitară87.  

Politica Agricolă Comună îşi deplasează accentul de la subvenţiile directe acordate 

agriculturii  (pilonul I al PAC) spre dezvoltarea integrată a economiei rurale şi spre protejarea 

mediului  înconjurător (pilonul II al PAC). 

 Programe şi strategii naţionale referitoare la zonele rurale şi la dezvoltarea acestora 

pentru următoarea perioadă de programare 2014 – 2020: 

Spaţiul rural românesc cuprinde majoritatea suprafeţei României, având, conform datelor 

statistice, ponderea de 93,7%. Importanţa spaţiului rural pentru România poate fi uşor 

demonstrată prin stabilitatea numerică a populaţiei rurale în decurs de 80 de ani.  

                                            
86 Dezvoltarea rurală durabilă a României în contextul integrării europene, P.I. Otiman 

87 http://www.ier.ro/documente/spos_2011/SPOS_2011_-_nr_1_RO-EN.pdf 

http://www.ier.ro/documente/spos_2011/SPOS_2011_-_nr_1_RO-EN.pdf
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 Programe şi strategii regionale şi locale referitoare la zonele rurale şi la dezvoltarea 

acestora pentru următoarea perioadă de programare 2014 – 2020: 

Agricultura este un sector important al economiei regionale este prezentă în toate judeţele 

regiunii Sud Vest Oltenia, ponderea cea mai mare fiind deţinută de cele 3 judeţe din sudul acesteia 

(Dolj, Mehedinți, Olt).  

Spaţiul rural prezintă o mare diversitate dar în general prezintă aceleaşi caracteristici şi 

probleme, cum ar fi: venituri mai scăzute, populaţie îmbătrânită, dependenţă ridicată de 

agricultură, mai puţine opţiuni de angajare şi servicii mai slab plătite. 

Definirea scenariilor de dezvoltare pentru regiunea Sud Vest Oltenia trebuie să ia în 

considerare deopotrivă ambele dimensiuni, având în vedere că documentul de planificare rezultat 

în urma acestui studiu și, implicit, direcțiile de acțiune pe care le va propune trebuie să reflecte 

deopotrivă și să îmbine într-un mod armonios: 

- prioritățile și măsurile pentru acoperirea nevoilor de dezvoltare identificate la nivel 

local, județean și regional; 

- orientările de dezvoltare definite la nivelul Uniunii Europene și la nivelul României în 

calitatea sa de stat membru pentru perioada de programare 2014-2020. 

Echilibrul reflectării ambelor dimensiuni este important. O strategie de dezvoltare a 

agriculturii și mediului rural la nivel regional trebuie să rezolve în primul rând problemele 

constatate și să valorifice potențialul de dezvoltare la nivel local, județean și regional. Pe de altă 

parte, ea nu poate și nu trebuie să ignore cadrul amplu de definire a politicilor și strategiilor la 

nivel național  și la nivel european (nivel la care se definesc orientări cu o sferă de cuprindere 

amplă, în care regiunea Sud Vest Oltenia se regăsește, pe care trebuie să le respecte și pe care le 

poate valorifica). 

 Aceste elemente vor servi la definirea unui set de priorități și acțiuni de dezvoltare a 

agriculturii și mediului rural pentru perioada 2014-2020 în regiunea Sud Vest Oltenia, 

care vor reprezenta o sursă de informații validă pentru Planul de Dezvoltare Regională 

2014-2020 și pe baza cărora se va colecta portofoliul de proiecte specifice. 

În vederea definirii scenariilor de dezvoltare s-a pornit de la un catalog comprehensiv de 

potențiale politici de dezvoltare care pot răspunde provocărilor, atât endogene, cât și exogene 

existente la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia. 

Scenariile de dezvoltare 
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Scenariile de dezvoltare definite și prezentate în cele ce urmează reprezintă abordări 

posibile ale politicilor publice de dezvoltare rurală a regiunii Sud Vest Oltenia în perioada 2014-

2020 și nu trebuie percepute ca fiind niște scenarii stricte, ci ca modele de prezentare a unor 

alternative care pot contribui în mod semnificativ la dezvoltarea viitoare a mediului rural din 

regiunea Sud Vest Oltenia. 

 Corelând factorii interni, reprezentați de situația socială, economică și teritorială 

a regiunii (analizată în baza colectării și interpretării datelor statistice și sintetizată prin analiza 

SWOT), cu factorii externi reprezentați de planurile și strategiile europene și naționale aferente 

viitoarei perioade de programare, scenariile prezintă modalități diferite de abordare a nevoilor 

specifice mediului rural din regiunea Sud Vest Oltenia și de valorificare a resurselor și 

oportunităților existente, fiind definite în contextul analizării priorităților existente la niveluri 

mai ridicate de guvernare (naționale și europene). 

 În urma analizei socio-economice și a analizei SWOT, cele mai importante aspecte 

care necesită o dezvoltare corespunzătoare, în regiunea Sud Vest Oltenia, s-au dovedit a fi: 

 infrastructura de bază (de transport, de sănătate și socială, tehnico-edilitară, etc.); 

 disponibilitatea serviciilor și calitatea vieții cetățenilor; 

 gradul de calificare a resurselor umane; 

 gradul de modernizare, competitivitatea și productivitatea agriculturii; 

 riscurile de mediu (inundații, fenomenul de deșertificare); 

 activitățile și infrastructura de turism; 

 poluarea și protecția mediului. 

 În vederea ameliorării acestor aspecte, au fost identificate ca prezentând o 

importanță deosebită pentru dezvoltarea agriculturii și a mediului rural din regiunea Sud Vest 

Oltenia, următoarele resurse și oportunități existente: 

 resurse energetice (atât tradiționale, cât și inovatoare); 

 resurse naturale propice dezvoltării agriculturii; 

 existența și păstrarea unor tradiții și meșteșuguri tradiționale; 

 peisajul natural și patrimoniul cultural, cu o mare valoare turistică; 

 existența conexiunii la rețelele de transport, inclusiv pe fluviul Dunărea (reale sau 

potențiale); 

 resursele umane. 

Se constată existența unui număr mare de nevoi reale de dezvoltare, identificate prin 

elaborarea analizei SWOT, care prezintă o importanță crescută, astfel încât acestea nu vor putea 

fi satisfăcute în totalitate prin politicile publice aferente perioadei de programare 2014 – 2020. În 

condițiile în care resursele publice vor fi distribuite către toate nevoile identificate, rezultatele 

obținute nu vor fi satisfăcătoare, contribuind în mică măsură la soluționarea acestora pe termen 
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lung. O alternativă strategică ar putea viza concentrarea politicilor publice doar pe anumite nevoi, 

în vederea accelerării obținerii de soluții într-o perioadă mai mică de timp, care să determine, ca 

o reacție în lanț, declanșarea unei dezvoltări generale auto-generatoare. Cu alte cuvinte, se 

așteaptă ca, prin concentrarea resurselor publice asupra unor nevoi cheie de dezvoltare, să se 

obțină dezvoltarea corespunzătoare a unor sectoare specifice ale mediului rural, care să 

contribuie, implicit, și la dezvoltarea altor sectoare adiacente. 

 Aplicarea unui scenariu de dezvoltare optim, care să corespundă nevoilor reale din 

teritoriu, va determina manifestarea unor efecte benefice la nivelul mediului rural din regiune, 

contribuind la ameliorarea nevoilor de dezvoltare existente la nivelul fiecărui județ. 

În continuare, sunt prezentate o serie de posibile scenarii de dezvoltare, ca moduri diferite 

de abordare a nevoilor, mobilizare a resurselor locale și alocare a banilor publici. În vederea 

înțelegerii globale a scenariilor propuse, au fost definite pentru fiecare scenariu viziunea, reacția 

în lanț așteptată pentru nevoile de dezvoltare rurală, precum și direcțiile generale de dezvoltare 

și posibilele acțiuni care vor reflecta modul concret în care scenariile adresează nevoile cu care 

se confruntă mediul rural și principalele domenii asupra cărora acestora acționează. 

1. Scenariul 1 – Agricultura pe primul loc 

Principala caracteristică a acestui scenariu constă în faptul că dezvoltarea zonelor rurale 

este percepută ca depinzând în mod direct de dezvoltarea sectorului agricol. În prezent, 

agricultura în regiunea Sud Vest Oltenia reprezintă un sector cu un mare potențial de dezvoltare, 

având în vedere condițiile pedoclimatice existente în special în județele din sudul regiunii și care 

constituie condiții favorabile pentru practicarea agriculturii. Cu toate acestea, există o serie de 

probleme cu care se confruntă acest sector și care determină practicarea cu preponderență a unei 

agriculturi de semisubzistență, neproductive și care nu oferă posibilități de generare a unor 

venituri substanțiale. 

În vederea creșterii competitivității acestui sector și sporiririi productivității agriculturii, 

care să determine implicit o creștere a nivelului de trai al populației din mediul rural al regiunii, 

scenariul propune o investiție masivă în modernizarea administrativă, tehnologică și economică a 

agriculturii. În acest fel, dezvoltarea sectorului va auto-genera soluții pentru alte nevoi, pentru 

care ar putea fi alocate resurse publice în perioadele ulterioare. 

Viziunea 

În acest scenariu, până la sfârșitul anului 2020, în sectorul agricol va fi început un proces 

decisiv de dezvoltare. Astfel, problemele administrative legate de proprietatea asupra terenurilor 

vor fi rezolvate, asociațiile de proprietari se vor afla în curs de dezvoltare rapidă, fapt ce va 
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permite investiții la scară largă. Numărul de firme din mediul rural bazate pe tehnologie va fi 

crescut în mod semnificativ, precum și cantitatea și calitatea locurilor de muncă din acest sector. 

 Se observă așadar, că prin aplicarea acestui scenariu, se urmărește atragerea de investiții 

masive pentru ameliorarea celor mai stringente nevoi specifice sectorului agricol. Astfel, prin 

rezolvarea problemelor administrative și crearea asociațiilor de fermieri, se vor putea realiza 

investiții mai mari în modernizarea și tehnologizarea fermelor, atât în ceea ce privește utilajele 

agricole, cât și sistemul de irigații, depozitele de prelucrare și procesare și nu în ultimul rând 

activitatea de comercializare a produselor agricole.  

Ca o consecință a creșterii veniturilor, și, de asemenea, datorită inițiativelor private, 

calitatea vieții și infrastructura vor începe să se îmbunătățească. Mai exact, veniturile locuitorilor 

care desfășoară activități agricole vor crește semnificativ, concomitent cu investițiile în 

dezvoltarea infrastructurii, esențiale pentru asigurarea accesului utilajelor performante către 

exploatațiile agricole și pentru facilitarea procesului de comercializare a produselor. 

Reacții în lanț 

 

Conform diagramei prezentate mai sus, într-o primă etapă, în perioada 2014 – 2020, în 

condițiile în care fondurile publice vor fi direcționate spre sectorul agricol, se va determina 

dezvoltarea competitivității și productivității agriculturii și implicit se vor crea un număr mare de 

locuri de muncă în acest sector, ce vor genera venituri mai mari pentru populația din mediul rural 

și îmbunătățirea calității vieții în aceste zone. 

Agricultura

•Competitivitate și productivitate

•Număr mai mare de locuri de muncă și venituri mai mari

Zone rurale

•Infrastructură mai bună

•Lupta împotriva riscului de mediu

Resurse 
umane

• Creșterea calității vieții 
•Nivel superior de educație 

•Cererea pentru o poluare redusă și măsuri mai bune de protecție a mediului

Turism

• Atractivitate crescută a zonelor rurale

• Activități economice în domeniu
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Practicarea unei agriculturi competitive și productive va conduce la o dezvoltare a 

infrastructurii în zonele rurale și la lupta împotriva riscului de mediu, prin utilizarea unor practici 

și tehnologii prietenoase cu mediu și prin accentul pe practicarea unei agriculturi ecologice, care 

să răspundă cererii tot mai mari de produse bio, manifestată la nivel internațional.  

Toate aceste aspecte vor genera, la rândul lor, o creștere a calității vieții locuitorilor din 

mediul rural, atât din punct de vedere al îmbunătățirii capacității de susținere financiară și al 

creșterii nivelului de educație și calificare al resurselor umane (ca urmare a nevoii de specialiști 

cu pregătire adecvată în sectorul agricol) cât și în ceea ce privește îmbunătățirea calității mediului 

în care aceștia trăiesc, prin derularea unor activități ecologice (care generează un nivel redus de 

poluare) și adoptarea unor măsuri mai bune de protecție a mediului. 

Un mediu mai curat în zonele rurale, corelat cu existența unei infrastructuri adecvate și a 

unui nivel de trai decent, vor contribui la sporirea atractivității zonelor rurale, creând premisele 

pentru dezvoltarea activităților economice în domeniul turismului rural și agroturismului. 

Se observă așadar, că distribuirea fondurilor publice spre sectorul agricol în perioada 

următoare de programare, poate determina pe termen lung, o dezvoltare a infrastructurii de bază 

din zonele rurale, precum și a activităților în domeniul turismului.  

 

Direcții generale de dezvoltare și posibile acțiuni specifice scenariului 

 

Direcția generală de dezvoltare 1. Modernizarea fermelor agricole 

Modernizarea fermelor agricole reprezintă o condiție necesară pentru creșterea 

competitivității sectorului agricol și pentru alinierea agriculturii regiunii la standardele agricole 

europene. În acest context, cele mai importante acțiuni necesare a fi întreprinse în vederea 

modernizării fermelor agricole, au fost identificate ca fiind: 

1.1 Sprijin financiar pentru investiții tehnologice 

Majoritatea exploatațiilor agricole din regiunea Sud Vest Oltenia sunt exploatații de mici 

dimensiuni, lucrate de fermieri cu mijloace agricole depășite din punct de vedere tehnologic, doar 

pentru satisfacerea consumului propriu în gospodărie. Capacitatea de producție a terenurilor 

agricole nu este valorificată într-o manieră optimă, aspect care poate fi îmbunătățit prin 

sprijinirea investițiilor în achiziționarea de utilaje și echipamente agricole performante, care să 

determine o creștere a capacității de producție și să ofere posibilitatea valorificării produselor 

agricole nu doar pentru consumul propriu, ci și pentru comercializare și obținerea de venituri 
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suplimentare. Un astfel de sprijin financiar poate fi acordat fermierilor prin intermediul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală, context în care se impune sprijinirea fermierilor în 

procesul de obținerea a finanțărilor.  

 

1.2 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea asociațiilor de fermieri 

La nivelul mediului rural din regiunea Sud Vest Oltenia, se constată existența unei reticențe 

a fermierilor în ceea ce privește asocierea, deși există o serie de avantaje ale existenței formelor 

asociative, care favorizează adaptarea producției la cerințele pieței. 

 În acest sens, un demers important care poate fi întreprins, este reprezentat de 

creșterea nivelului de conștientizare, prin organizarea de campanii de informare a fermierilor în 

ceea ce privește avantajele rezultate din asociere. 

Asocierea va favoriza crearea unor conexiuni între producerea produselor agricole și 

depozitarea, prelucrarea și comercializarea acestora, precum și între agricultură și alte domenii 

economice. Printre avantajele asocierii se numără: reducerea costurilor de producție, prin 

utilizarea în comun a echipamentelor agricole, acces facil la accesarea de fonduri europene, care 

încurajează asocierea, precum și la credite bancare, realizarea tranziției de la practicarea unei 

agriculturi pentru autoconsum, la comercializarea produselor agricole obținute. 

1.3 Atragerea investițiilor străine 

În vederea realizării tranziției de la agricultura de subzistență către o agricultură 

competitivă, caracterizată de o productivitate ridicată, este necesară realizarea de investiții 

majore în agricultură, context în care se impune adoptarea de măsuri pentru atragerea de 

investiții străine în acest domeniu. Un prim pas care trebuie întreprins în acest sens este 

reprezentat de realizarea unor activități de informare și promovare cu privire la specificul 

agriculturii în regiunea Sud Vest Oltenia și avantajele oferite de condițiile climatice ale zonei, 

astfel încât investitorii să cunoască în detaliu caracteristicile terenurilor agricole ale regiunii și 

culturile la care se pretează acestea. Un instrument optim de promovare este platforme online de 

prezentare, care cuprind informații cât mai complexe, într-un limbaj cât mai accesibil; este foarte 

important ca prezentarea informațiilor să fie realizată în mai multe limbi de circulație 

internațională. De asemenea, nivelul de informare cu privire la oportunitățile de dezvoltare a unei 

afaceri la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, poate fi îmbunătățit prin publicarea unor articole de 

specialitate în reviste de profil și de circulație internațională. 

1.4 Sprijin financiar pentru producții ecologice 
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Agricultura ecologică reprezintă un sector aflat în plină dezvoltare la nivel internațional, 

cererea pentru produse ecologice fiind în creștere, pe fondul adoptării unui stil de viață sănătos 

și a unor practici prietenoase cu mediul. În acest context, promovarea și sprijinirea practicării 

agriculturii ecologice reprezintă o oportunitate de valorificare a potențialului agricol existent, 

fiind important ca producătorii agricoli să primească informațiile de care au nevoie pentru a se 

certifica, prin intermediul organizării unor sesiuni de informare și a distribuirii de materiale de 

informare și promovare a conceptului de agricultură ecologică. 

 Oferirea unui sprijin financiar pentru practicarea agriculturii ecologice și pentru 

înființarea grupurilor de producători bio poate reprezenta o modalitate eficientă de încurajare a 

practicilor agricole ecologice.  

În fapt, această inițiativă este puternic sprijinită la nivel european în perioada 2014-2020 

prin intermediul așa numitelor „greening payments” prevăzute în cadrul PAC pentru agricultorii 

care acordă o importanță adecvată măsurilor de protecție a mediului la nivelul exploatațiilor 

agricole. 

 

1.5 Sprijin pentru cercetare în agricultură 

Pentru perioada 2014-2020, PAC pune un accent deosebit pe activitatea de cooperare între 

producția agricolă, prelucrarea agroalimentară și cercetarea și inovarea, în vederea rezolvării 

problemelor legate de productivitate. Astfel, cca. 4,5 mld. euro vor fi destinate cercetării agricole 

agroalimentare.  

 În regiunea Sud Vest Oltenia există o serie de centre de cercetare și de stațiuni 

experimentale în domeniul agricol, a căror activitate poate contribui în mod considerabil la 

dezvoltarea și valorificarea potențialului agricol al regiunii. În acest context, se impune sprijinirea 

activității acestor centre și stațiuni de cercetare, inclusiv a înființării de grupuri operaționale în 

care să fie cuprinse astfel de entități. 

 

Direcția generală de dezvoltare 2. Infrastructura pentru agricultură 

2.1 Modernizarea sistemelor de irigare 

Manifestarea fenomenelor climatice de secetă reprezintă o amenințare la adresa sectorului 

agricol din regiunea Sud Vest Oltenia, influențând nivelul productivității obținute. În vederea 

combaterii efectelor generate de secetă, se impune modernizarea sistemelor de irigații existente, 

care se află într-o stare precară de funcționare, precum și a celor nefuncționale.  

Fondurile alocate sistemului de irigații în cadrul PNDR 2014-2020 au fost majorate, 

comparativ cu perioada anterioară de programare, acestea fiind puse la dispoziția organizațiilor 

utilizatorilor de apă, pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigații. În acest context, 
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este importantă diseminarea informațiilor și promovarea avantajelor oferite agricultorilor asociați 

în organizații de utilizatori de apă, inclusiv prin organizarea de campanii de informare la care 

producătorii agricoli se pot întâlni și discuta despre constituirea formelor asociative, care să le 

permită accesarea fondurilor în acest domeniu. 

2.2 Depozite comune, infrastructura de stocare și de transport 

Dezvoltarea infrastructurii de bază reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea unei 

productivității sporite în agricultură și transformarea acesteia într-o activitate economică 

generatoare de venituri substanțiale. În primul rând, crearea unor spații de stocare ar asigura 

premisele necesare eliminării caracterului sezonier al agriculturii. Aceste spații pot fi asigurate 

prin investiții efectuate de către producători privați sau grupuri de producători, concomitent cu 

realizarea de investiții în infrastructura de transport, care să asigure accesul utilajelor grele către 

aceste spații de depozitare și să creeze astfel condițiile minime pentru comercializarea și 

distribuirea produselor agricole la nivel regional și național. 

Direcția generală de dezvoltare 3. Infrastructura de transport 

3.1 Modernizarea drumurilor rurale 

Starea precară a drumurilor rurale reprezintă o problemă de actualitate cu care se 

confruntă spațiul rural și de a cărei rezolvare depinde sporirea atractivității și competitivității 

regiunii. Deși au fost realizate investiții pentru modernizarea și extinderea drumurilor rurale, 

acestea trebuie încurajate în continuare, putând fi obținute de la bugetul de stat sau din accesarea 

de fonduri europene. Modernizarea drumurilor rurale trebuie să se realizeze concomitent cu 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, astfel încât spațiul rural să beneficieze de o 

dezvoltare integrată și durabilă, care respectă principiul eficienței. 

 Modernizarea drumurilor rurale vizează de asemenea și modernizarea drumurilor 

către explotațiile agricole, astfel încât potențialii investitori să dispună de condițiile minime 

pentru a investi în sectorul agricol, având în vedere că o agricultură competitivă este influențată 

în mod direct de utilizarea unor utilaje agricole cât mai performante (de cele mai multe ori aceste 

se înscriu în categoria utilajelor de mare tonaj), al căror acces către exploatațiile agricole este 

de multe ori îngreunat de starea precară a drumurilor. 

3.2 Modernizarea drumurilor județene și crearea conexiunilor acestora cu drumurile 

naționale 

O importantă parte a drumurilor județene existente la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia 

este nemodernizată, aspect ce influențează gradul de dezvoltare economică a regiunii, îngreunând 

mobilitatea populației și a bunurilor și determinând o mărire a costurilor de transport. 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

591 
 

În acest context, se impune realizarea de investiții pentru modernizarea drumurilor 

județene și crearea conexiunilor acestora cu drumurile naționale, astfel încât să fie îmbunătățit 

accesul regiunii pe piețele naționale și să fie facilitate și încurajate schimburile comerciale. De 

asemenea, modernizarea drumurilor județene va conduce treptat, la o creștere a mobilității forței 

de muncă și a accesibilității, determinând crearea de noi oportunități de dezvoltare și de investiții, 

precum și a unor noi locuri de muncă. 

3.3 Crearea de infrastructuri de transport intermodal 

Dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal permite combinarea transportului 

rutier, feroviar, naval și aerian în vederea valorificării avantajelor specifice oferite de fiecare 

dintre acestea. Regiunea deține avantajul poziționării într-o zonă geografică cu acces la toate 

aceste mijloace de transport, iar dezvoltarea sistemelor de transport intermodal va conduce la 

reducerea timpului de transport și a costurilor aferente. Investițiile pot fi realizate prin 

intermediul fondurilor comunitare, în vederea dezvoltării unei rețele eficiente de transport.  

3.4 Dezvoltarea transportului pe apă pentru producția agricolă 

Având în vedere faptul că regiunea Sud Vest Oltenia deține avantajul deschiderii la fluviul 

Dunărea, se poate valorifica posibilitatea utilizării transportului pe apă pentru distribuție pe piață 

comunitară a produselor agricole. Spre deosebire de transportul rutier și cel feroviar, transportul 

naval necesită investiții mai reduse în infrastructură, fiind eficient pentru deplasarea unui volum 

mare de mărfuri, pe distanțe mari. De asemenea, costurile transportului pe apă sunt mai reduse, 

iar impactul asupra mediului mult mai scăzut.  

Pentru dezvoltarea acestui tip de transport, este nevoie însă și de existența unei 

infrastructuri rutiere adecvate, care să permită transportul produselor agricole de la depozitele 

de stocare către porturi. 

Dezvoltarea transportului de produse agricole pe fluviul Dunărea reprezintă o premisă 

esențială pentru distribuirea produselor agricole pe piețele europene, acesta putând fi utilizat 

inclusiv pentru distribuirea de produse agricole ecologice, pentru care la nivel european există o 

cerere aflată în creștere.  

Investițiile pentru dezvoltarea transportului pe apă se pot face de către producători 

privați, concomitent cu investirea în silozuri localizate în port, astfel încât acestea să aibă o 

plasare strategică și transportul produselor să poată fi realizat într-un timp foarte scurt. 

 

Direcția generală de dezvoltare 4. Infrastructura energetică 

4.1 Modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice 
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Gradul de uzură al rețelelor de distribuție a energiei electrice este mult mai ridicat în 

mediul rural, comparativ cu mediul urban, în mediul rural numărul întreruperilor de curent 

neplanificate fiind mult mai mare. 

În condițiile în care se urmărește atragerea de investiții masive în domeniul economic de 

la nivelul mediului rural din regiunea Sud Vest Oltenia, se impune realizarea de investiții în 

modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice, care să suporte o creștere a puterii 

instalate și care să nu creeze probleme eventualelor tehnologii sensibile la variațiile de tensiune, 

utilizate de agenții economici. 

Modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice la nivelul mediului rural din 

regiunea Sud Vest Oltenia se poate realiza de către companiile ce furnizează energie electrică, în 

cazul regiunii principalul furnizor fiind reprezentat de CEZ Oltenia. 

4.2 Sprijin financiar pentru sisteme de auto-consum de bio-masă 

La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia există un potențial ridicat pentru utilizarea resurselor 

naturale existente ca posibile surse de obținere de energie, care să conducă la reducerea gazelor 

cu efect de seră și la protejarea calității mediului înconjurător. Astfel, poate fi obținută energie 

alternativă prin valorificarea fluviului Dunărea, a energiei eoliene și solare. Astfel de investiții 

presupun costuri destul de ridicate și pot fi încurajate prin oferirea unui sprijin financiar 

potențialilor investitori, de exemplu prin implementarea unor politici atractive pentru 

concesionarea terenului. 

Direcția generală de dezvoltare 5. Infrastructura de bază 

5.1 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru firme și cetățeni 

În mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia, gradul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-

edilitare este insuficient, existând încă zone deficitare din punct de vedere al accesibilității la 

astfel de servicii. 

 Investițiile în dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pot fi finanțate prin 

fonduri comunitare, fiind important a fi realizate în mod integrat cu cele privind infrastructura de 

transport, astfel încât să fie evitată risipirea resurselor și să fie asigurat principiul utilizării 

eficiente a fondurilor. 

Dezvoltarea infrastructurii este esențială nu doar pentru asigurarea unui nivel adecvat de 

trai pentru locuitorii mediului rural, ci și pentru creșterea atractivității mediului rural pentru 

potențiali investitori, care pentru dezvoltarea afacerilor au nevoie de existența unei infrastructuri 

de bază corespunzătoare. 

 

5.2 Dezvoltarea infrastructurii de colectare a deșeurilor.  
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În mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia, în prezent există un număr mic de depozite 

conforme, populația deservită de serviciile de salubrizare fiind redusă. Acest aspect are un impact 

negativ asupra mediului, generând un grad semnificativ de poluare.  

Existența unei infrastructuri corespunzătoare de selectare a deșeurilor, care să corespundă 

standardelor europene în domeniu, este esențială pentru operatorii economici care doresc să 

investească în zonă și să își extindă activitatea. 

La nivelul fiecărui județ al regiunii au fost demarate proiecte privind managementul 

integrat al deșeurilor care vizează construcția de depozite, stații de transfer, puncte de colectare, 

etc. însă investițiile trebuie extinse astfel încât să deservească într-un grad cât mai mare nevoilor 

existente.  

În aceste condiții, pentru dezvoltarea infrastructurii de colectare a deșeurilor pot fi 

realizate investiții atât de către autoritățile locale, cât și de către operatorii economici privați. 

Astfel de investiții trebuie însoțite și de campanii de conștientizare și informare a populației cu 

privire la importanța ecologiei  și adoptarea unui stil de viață sustenabil. 

 

Riscuri 

Cu toate că beneficiile aferente implementării acestui scenariu sunt evidente, trebuie 

luate în calcul și o serie de riscuri care pot afecta implementarea corespunzătoare a lui și implicit 

își pot pune amprenta în mod negativ asupra dezvoltării unor sectoare specifice ale mediului rural. 

Cele mai importante riscuri identificate vizează: 

- Exploatațiile agricole mici nu pot susține implementarea investiției (lipsă resurse umane, 

dificultăți de ordin administrativ, etc.) 

- Exploatațiile agricole mici nu pot susține investiția în perioada de operare (lipsă resurse 

financiare, lipsă resurse umane, etc.) 

- Majoritatea fondurilor sunt atrase de ferme și exploatații agricole mari, adâncindu-se astfel 

disparitățile de dezvoltare în raport cu exploatațiile agricole mici 

- Dezvoltarea regiunii nu este realizată în mod unitar considerând faptul că potențialul agricol 

este existent cu precădere în județele din sudul regiunii 

- Tehnologiile inovative și rezultatele aplicate ale cercetării în agricultură sunt mai accesibile și 

mai ușor de utilizat și implementat de exploatațiile agricole de mari dimensiuni 

- Alte riscuri identificate: depopularea continuă; îmbătrânirea populației din zonele rurale; 

 

2. Scenariul 2 – O viață mai bună în zonele rurale 
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În acest scenariu, dezvoltarea zonelor rurale este considerată a fi determinată de 

îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din aceste zone. Potrivit acestui scenariu resursele 

publice vor fi concentrate în vederea transformării zonelor rurale într-un loc mai bun și mai 

confortabil din punct de vedere al calității vieții și activităților economice derulate. Acest lucru 

ar genera, prin urmare, inițiative economice private și crearea de noi locuri de muncă, precum și 

implicit, venituri locale. În plus, îmbunătățirea calității vieții ar activa fluxuri turistice importante 

și crearea de noi oportunități economice. 

Viziunea 

În acest scenariu, până la sfârșitul anului 2020, zonele rurale din regiune ar reprezenta un 

loc mai primitor pentru a trăi și pentru a dezvolta activități economice. Majoritatea investițiilor 

ar viza reducerea decalajului în infrastructura de bază. Prin concentrarea investițiilor în 

infrastructura de bază, serviciile educaționale, sociale și de sănătate s-ar îmbunătăți în mod 

substanțial, la fel ca și activitățile de comerț, oferind cetățenilor o mai bună calitate de ansamblu 

a vieții. 

Infrastructura adecvată ar conduce la atragerea de investiții în sectoare economice ale 

mediului rural, inclusiv în agricultură și turisim. 

Reacții în lanț 

O infrastructură adecvată a zonelor rurale generează efecte benefice asupra calității 

mediului, determinând o poluare mai redusă, prin adaptarea de măsuri de protecție a mediului, 

care să reducă efectele negative semnificative  asupra mediului. 

O primă măsură pentru aplicarea acestui scenariu vizează concentrarea fondurilor publice 

în perioada 2014-2020 în modernizarea și dezvoltarea infrstructurii de bază din zonele rurale. O 

infrastructură socială, de sănătate, culturală, educațională și de transport îmbunătățită va genera 

o creștere a calității vieții în zonele rurale din regiunea Sud Vest Oltenia. Astfel, locuitorii mediului 

rural vor avea acces la un proces educațional de calitate și la servicii de sănătate și sociale care 

să răspundă nevoilor populației, în special celei îmbătrânite. Toate aceste aspecte vor spori 

atractivitatea zonelor rurale, generând un flux mai mare de turiști și creând premisele necesare 

pentru investiții și inițiative private în activități economice specifice și conexe turismului (în 

special activități comerciale și servicii), care să creeeze joburi mai atractive în special pentru 

tineri, conducând inclusiv la reducerea fenomenului migrațional în rândul tinerilor. 

Nu în ultimul rând, manifestarea unei creșteri economice în mediul rural și generarea de 

venituri suplimentare în rândul locuitorilor ar permite acestora investiții în practicarea unei 

agriculturi la scară competitivă, caracterizată prin obținerea unei productivități ridicate. 
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Direcții generale de dezvoltare și posibile acțiuni specifice scenariului 

Direcția generală de dezvoltare 1. Infrastructura de bază în satele din regiunea 

Sud Vest Oltenia 

1.1 Infrastructura aferentă sistemului de distribuție a apei potabile și de epurare a 

apelor uzate  

În mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia sistemul de distribuție a apei potabile și de 

epurare a apelor uzate se află într-o stare avansată de deteriorare, iar modernizarea și extinderea 

acestuia reprezintă o primă condiție esențială pentru îmbunătățirea calității vieții. Prin 

dezvoltarea infrastructurii sistemului de distribuție a apei potabile și de epurare a apelor uzate 

se va reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător și va crește atractivitatea zonelor 

rurale atât pentru dezvoltarea de activități economice diverse, inclusiv a turismului, cât și pentru 

tineri. 

Această posibilă acțiune vizează investiții atât din partea operatorilor regionali de apă, cât 

și din bugetele de stat și locale sau fonduri europene. 

1.2 Infrastructura aferentă sistemului de distribuție a gazelor naturale 

Infrastructura sistemului de distribuție a gazelor naturale este foarte slab dezvoltată la 

nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, iar cea existentă la nivelul mediului rural se află în stadiu precar, 

aspect ce afectează gradul de siguranță al cetățenilor. 

 În aceste condiții, pentru asigurarea unor condiții de viață mai bune în zonele rurale, este 

necesară atât  o extinderea a rețelei de distribuție a gazelor rurale, cât și o modernizare a celor 

Zone rurale

•Infrastructură mai bună

•Lupta împotriva efectelor asupra mediului

•Poluare redusă și măsuri mai bune de protecție a mediului

Oameni

•Creșterea calității vieții (social, sănătate, servicii culturale)

•Nivel superior de educație

Turism

•Atractivitate crescută a zonelor rurale

•Activități economice specifice și conexe

Agricultura

• Mai multe joburi atractive
•Productivitate crescută
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existente, care prezintă o durată de viață depășită şi un grad ridicat de uzură a conductelor şi 

branşamentelor. 

Investițiile pot fi realizate din fonduri comunitare și ale societăților furnizoare. 

 

Direcția generală de dezvoltare 2. Servicii de sănătate și sociale 

2.1 O extindere a rețelei specifice infrastructurii sociale și de sănătate 

Accesul la servicii sociale și de sănătate adecvate reprezintă un indicator important al 

nivelului calității vieții, îmbunătățirea condițiilor de trai în mediul rural fiind dependentă de 

asigurarea accesului tuturor locuitorilor la serviciile de sănătate și sociale, mai ales având în 

vedere faptul că în mediul rural, populația îmbătrânită are nevoie acută de a beneficia de astfel 

de servicii. 

Acțiunea vizează extinderea infrastructurii sociale și de sănătate atât prin accesarea 

fondurilor nerambursabile cât și prin sprijinirea financiară a investițiilor private, de exemplu prin 

oferirea de stimulente fiscale. În ceea ce privește serviciile sociale, se poate lua în considerare 

alternativa de a dezvolta parteneriate cu ONG-uri care activează în domeniul social.  

Astfel, fie prin intermediul atragerii de fonduri comunitare și a fondurilor aferente 

bugetului local, fie prin atragerea de investitori privați, în vederea oferirii unui nivel de viață mai 

bun pentru locuitorii din mediul rural, este necesară crearea de farmacii, cabinete medicale și 

stomatologice, laboratoare de analiză, centre pentru îngrijirea bătrânilor, etc. 

 

2.2 Investiții în structuri locale de educație 

Calitatea învățământului din mediul rural reprezintă o primă condiție pentru dezvoltarea 

unor resurse umane calificate și bine pregătite, care să contribuie la dezvoltarea economico-

socială a regiunii Sud Vest Oltenia. De multe ori, în mediul rural condițiile existente în structurile 

de învățământ nu sunt suficiente pentru asigurarea accesului la un sistem educațional de calitate. 

Având în vedere faptul că pentru mulți locuitori ai mediului rural, veniturile sunt insuficiente, 

este necesară existența unei structuri locale de învățământ, astfel încât să existe acces facil la 

educație pentru locuitorii fiecărui sat, sau în condițiile în care acest lucru nu este posibil datorită 

numărului mic de elevi, să fie asigurat în condiții optime transportul acestora către cele mai 

apropiate unități școlare. 

Consiliile Locale pot investi în modernizarea structurilor de educație, astfel încât acestea 

să ofere condiții oprime pentru realizarea în bune condiții a actului educațional, fără a mai exista 

probleme privind dotările grupurilor sanitare, accesul la apă potabilă, condiții minime de igienă, 

dotări insuficiente ale sălilor de curs, etc. 
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2.3 Sprijin pentru proiecte / inițiative culturale 

Regiunea Sud Vest Oltenia deține un patrimoniu cultural deosebit, reprezentat în principal 

prin biserici și mănăstiri, precum și prin păstrarea unor obiceiuri și tradiții locale unice. În aceste 

condiții, valorificarea patrimoniului cultural va conduce la sporirea atractivității mediului rural 

din regiune, cu impact asupra atragerii unui număr mai mare de turiști și dezvoltării de activități 

economice conexe. 

Acțiunea propusă vizează inițiativele pentru restaurarea clădirilor culturale, introducerea 

acestora în circuite turistice, înființarea de noi centre culturale în funcție de specificul și tradițiile 

existente în diferite zone, investiții pentru modernizarea căminelor culturale, organizarea de 

evenimente culturale, etc. Astfel de investiții pot fi acoperite din fonduri de la bugetul de stat și 

local.  

De asemenea, în vederea valorificării potențialului cultural existent, se pot organiza 

campanii de informare prin intermediul a diferite canale de comunicare (site-uri web, spoturi 

radio, emisiuni TV, bloguri și articole, etc.).  

 

Direcția generală de dezvoltare 3. Protecția mediului 

3.1 Infrastructura de colectare a deșeurilor 

Prin realizarea investițiilor în infrastructura de bază a mediului rural, se adoptă implicit 

anumite măsuri de reducere a impactului asupra mediului, creându-se premisele necesare pentru 

îmbunătățirea calității mediului înconjurător. Astfel, pentru a continua procesul de îmbunătățire 

a calității vieții sunt necesare investiții în infrastructura de colectare a deșeurilor, care să 

determine o poluare mai redusă și existența unui mediu mai curat, atât pentru locuitori, cât și 

pentru potențiali investitori și turiști. 

3.2 Refacerea zonelor poluate 

Ulterior dezvoltării infrastructurii de colectare a deșeurilor, procesul de îmbunătățire a 

calității mediului se poate finaliza cu investiții în refacerea zonelor poluate. Având în vedere 

faptul că în trecut, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, a existat o activitate industrială extinsă, 

în prezent există zone poluate prin desfășurarea activităților industriale, pentru a căror refacere 

sunt necesare investiții pentru reabilitarea acestora. Investițiile pot fi axate pe dezvoltarea 

turismului în aceste zone, având în vedere inițitivele similare de pe teritoriul UE, care vizează 

reabilitarea fostelor situri industrial și transformarea acestora în obiective turistice. 

 

Direcția generală de dezvoltare 4. Infrastructura de transport 
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4.1 Modernizarea drumurilor județene și conexiunile acestora cu drumurile naționale 

O infrastructură tehnico-edilitară, educațională, de sănătate, socială și de mediu, prezintă 

în mod evident o serie de avantaje pentru locuitorii mediului rural, determinând o creștere a 

atractivității comunelor și oferind condițiile pentru a avea o viață mai bună. Cu toate acestea, nu 

este suficientă existența posibilității de a beneficia de toate aceste servicii, în condițiile în care 

veniturile cetățenilor nu permit accesul decât la o mică parte din ele. 

 În acest context, modernizarea drumurilor județene și crearea de conexiuni cu drumurile 

naționale, ar oferi condițiile optime pentru atragerea de investiții și dezvoltarea unor domenii 

economice diverse la nivelul mediului rural, care să determine o creștere a nivelului de trai pentru 

locuitori. 

 

Direcția generală de dezvoltare 5. Diversificare economică în domenii non-

agricole 

5.1 Sprijin financiar pentru firme noi în domeniul serviciilor și comerțului 

Ca urmare a întreprinderii tuturor acțiunilor descrise ca fiind specifice acestui scenariu de 

dezvoltare, va exista o infrastructură adecvată precum și condiții optime pentru dezvoltarea 

serviciilor și comerțului. 

Poziționarea strategică a regiunii oferă o serie de avantaje pentru sprijinirea investiților în 

aceste două domenii, pentru aceasta fiind necesară transmiterea unor informații complete, chiar 

prin intermediul unor campanii de informare și conștientizare cu privire la resursele existente în 

regiune, etapele necesare pentru înființarea unei firme, etc. Înființarea acestor noi firme poate 

fi sprijinită prin acordarea de facilități fiscale. De aseamenea, activitatea de comerț poate fi 

sprijinită prin crearea de parteneriate cu alte localități de la nivel național sau chiar din alte țări, 

având în vederea avantajul deschiderii la Dunăre. 

5.2 Sprijin financiar pentru activități orientate spre turism 

Regiunea Sud Vest Oltenia dispune de un potențial turistic semnificativ, generat de 

existența unui cadrul natural deosebit și a unui patrimoniu cultural bogat. Toate aceste avantaje, 

combinate cu existența unei infrastructuri tehnico –edilitare adecvate și a unui sistem de drumuri 

județene modernizate, constituie premise favorabile pentru dezvoltarea activităților turistice. 

Pentru ca sectorul de turism să devină un sector economic competitiv, sunt necesare 

investiții pentru diversificarea activităților specifice acestui domeniu, care pot fi sprijinite prin 

acordarea anumitor facilități fiscale operatorilor economici. 

Pentru dezvoltarea activităților de turism, în anumite zone ale regiuni va fi necesară 

construcția de noi structuri de cazare turistică, modernizarea celor deja existente, în general 
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crearea infrastructurii turistice de bază, acțiuni care pot fi realizate prin parteneriate public-

private, mai exact prin cesiunea în condiții avantajoase a anumitor terenuri aflate în proprietate 

publică. De asemenea, este foarte importantă adoptarea unei abordări integrate în ceea ce 

privește investițiile realizate pentru creșterea atractivității turistice a zonelor rurale, în sensul în 

care acestea ar trebui să combine în mod armonios atât crearea unei infrastructuri fizice, cât și 

dezvoltarea și organizarea unor activități pentru petrecerea timpului liber.  

 

Riscuri 

- Investițiile realizate în infrastructura de bază nu pot fi utilizate de locuitorii din mediul rurale 

din cauza nivelului de trai redus (ex. imposibilitatea branșării la rețeaua de distribuție a apei 

potabile) 

- Sub-dezvoltarea sectorului agricol implică dificultăți în dezvoltarea economiei din mediul rural, 

având în vedere faptul că principalul avantaj comparativ al regiunii este reprezentat de 

potențialul agricol 

- Infrastructura specifică serviciilor sociale și de sănătate este creată însă nu pot fi atrase resurse 

umane competente pentru asigurarea acestor servicii în mediul rural 

- Populația din mediul rural continuă trendul descendent și este din ce în ce mai îmbătrânită astfel 

încât se va crea decât o dependență față de serviciile sociale și de sănătate, iar sistemul 

educațional va intra din nou în declin. 

- Bugetul de stat/bugetul local nu pot asigura accesul gratuit facilităților create prin dezvoltarea 

infrastructurii educaționale, de sănătate și socială datorită lipsei de fonduri, iar populația din 

mediul rural nu dispune de resurse financiare suficiente pentru a-și permite utilizarea noilor 

facilități create 

 

 

3. Scenariul 3 – Diversificarea durabilă 

Mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia este caracterizat de dependența de activitățile 

agricole, în special cele aferente practicării unei agriculturi de subzistență, în scopul producerii 

pentru auto-consum. Populația din mediul rural cunoaște un proces de îmbătrânire, în contextul 

în care, pentru tineri, practicarea agriculturii în propria gospodărie nu reprezintă o alternativă 

viabilă, aceștia fiind nevoiți să caute un loc de muncă în mediul urban sau în alte state. În acest 

context, este necesară dezvoltarea și a altor activități economice, care să genereze noi locuri de 

muncă și venituri suplimentare pentru locuitorii mediului rural.  

 În acest scenariu, dezvoltarea zonelor rurale este legată în principal de răspândirea de noi 

activități economice, în cadrul și în afara sectorului agricol, de generarea de noi locuri de muncă 
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și de oportunități de venituri, concomitent cu valorificarea și protejarea mediului natural și 

cultural. 

Alegerea presupune concentrarea resurselor publice în încurajarea acestor noi activități și 

crearea condițiilor prealabile pentru creșterea acestora. 

Viziune 

În acest scenariu, până la sfârșitul anului 2020, zonele rurale din regiune vor reprezenta 

un mediu economic dinamic, oferind cetățenilor locali opțiuni mai multe și mai diversificate 

pentru a trăi și lucra în zonă. Transferarea forței de muncă de la agricultura de subzistență la 

aceste noi activități va determina demararea unui proces lent de reorganizare a sectorului agricol, 

în timp ce turismul va începe să devină una din principalele resurse economice ale zonelor rurale. 

În plus, investițiile puternice pentru sprijinirea activităților agricole inovatoare și durabile 

vor deschide calea pentru ca regiunea să intre pe piața europeană în creștere a produselor bio și 

ecologice. 

Reacții în lanț 

O primă etapă necesară pentru declanșarea unor reacții care să conducă la dezvoltarea 

mediului rural este percepută ca fiind concentrarea fondurilor publice în perioada 2014 – 2020 în 

dezvoltarea și diversificarea de activități non-agricole, inclusiv în sectorul turismului. De 

asemenea, fondurile publice vor trebui orientate și în vederea realizării de investiții inovatoare în 

agricultură, care să determine obținerea unor producții însemnate, inclusiv în sectorul agriculturii 

bio. 

Pe termen lung, existența unor activități economice durabile, atât în domeniul agricol cât 

și în domenii non-agricole vor determina suplimentarea veniturilor locuitorilor mediului rural, care 

vor putea investi în infrastructura zonelor rurale și vor avea posibilitatea de a adopta măsuri mai 

bune de protecție a mediului, care să conducă la reducerea poluării. 

Toate aceste ințiative, menită să conducă la o diversificare durabilă a activităților 

economice din mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia, vor determina o creștere a calității vieții 

în mediul rural și o sporire a atractivității acestuia. 
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Direcții generale de dezvoltare și posibile acțiuni specifice scenariului 

Direcția generală de dezvoltare 1. Diversificarea economică în domenii non-

agricole 

1.1 Sprijin financiar pentru investiții în domeniul de servicii, IT, tehnologii bio 

 O economie durabilă presupune existența unui mediu de afaceri cât mai diversificat, 

care să genereze avantaje competitive pe termen lung, reflectate și în crearea de noi locuri de 

muncă și asigurarea de servicii suplimentare pentru locuitorii mediului rural. Astfel, în cadrul 

acestui scenariu, care presupune o diversificare durabilă, o primă acțiune prevăzută urmărește 

dezvoltarea de noi activități economice în domenii competitive și pentru care există o cerere 

crescută nu doar la nivel național, ci și internațional: IT, tehnologii bio și servicii. 

 Prin dezvoltarea acestor domenii, mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia ar deveni 

mult mai atractiv și ar dispune de condiții favorabile creșterii calității vieții.   

1.2 Sprijin financiar pentru activități orientate spre turism. 

 Un alt domeniu economic care are potențialul de a crea noi locuri de muncă și a 

genera venituri suplimentare pentru locuitorii mediului rural, este reprezentat de sectorul 

turismului. De aceea, această acțiune este considerată prioritară în contextul dezvoltării durabile 

a economiei mediului rural.  

Turism și 
servicii

•Noi activități economice durabile în turism și alte domenii non-agricole

Agricultura

• Investiții inovatoare
•Producții bio și ecologice

Zone rurale

• Infrastructură mai bună

•Lupta împotriva riscului de mediu 

•Poluare redusă și măsuri mai bune de protecție a mediului

Oameni

• Creșterea calității vieții (social, sănătate, servicii culturale)

•Nivel superior de educație
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Direcția generală de dezvoltare 2. Activități inovatoare în agricultură 

2.1 Sprijin financiar pentru producții ecologice 

La nivel european agricultura ecologică este în plină dezvoltare, cererea pentru produse 

ecologice fiind foarte mare. Pentru dezvoltarea acestei activități, este necesară pentru început o 

promovare a acestui concept, prin diseminarea de informații cu privire la avantajele practicării 

acestui tip de agricultură. De asemenea, pentru stimularea producției ecologice, se poate sprijini 

înființarea de asociații de producători bio, care pot fi îndrumați în procesul de obținerea a 

certificărilor necesare. 

2.2 Sprijin pentru structurile și proiectele de cercetare 

La nivel european, Parteneriatul European pentru Inovare privind productivitatea și 

durabilitatea agriculturii reprezintă o abordare nouă care vizează derularea de proiecte comune 

de către grupuri operaționale și care încurajează cooperarea între știință și practică în vederea 

creșterii competitivității agriculturii. 

Proiectele de cercetare sunt menite să stimuleze inovarea, concomitent cu crearea de noi 

locuri de muncă în agricultură și generarea unei creșteri economice. Proiectele de cercetare pot 

fi realizate în cadrul unor parteneriate public-private, în acest fel putându-se beneficia de 

fondurile oferite prin PNDR 2014-2020 pentru crearea de grupuri operaționale. Astfel, măsura de 

cooperare, care are o alocare de peste 13 milioane de euro, acordă sprijin pentru facilitarea 

cooperării între actorii implicați în dezvoltarea rurală, precum fermieri, cercetători, organizații 

neguvernamentale, unități de învățământ, etc. Prin dezvoltarea unor astfel de proiecte, va crește 

valoarea adăugată a produselor agroalimentare, se vor oferi premisele necesare identificării unor 

noi modalități de comercializare a produselor și va crește viabilitatea afacerilor din mediul rural. 

 

Direcția generală de dezvoltare 3. Protecția mediului 

3.1 Infrastructura de colectare a deșeurilor 

Prin diversificarea activităților economice desfășurate în mediul rural, se va intensifica și 

cantitatea de deșeuri rezultată din activități economice și se va impune tot mai pregnant 

necesitatea creării și modernizării infrastructurii de colectare a deșeurilor. Investițiile pentru 

realizarea acestei acțiuni, prezintă așadar o importanță semnificativă în contextul unei 

diversificări economice durabile, în care se acordă o atenție crescută protejării mediului 

înconjurător și utilizării de practici și echipamente prietenoase cu mediul.  
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3.2 Refacerea zonelor poluate 

O ultimă acțiune a acestei direcții generale de dezvoltare vizează refacerea zonelor 

poluate, astfel încât să fie asigurată o creștere a calității mediului înconjurător, concomitent cu 

redarea în circuitul economic a unor terenuri care pot fi utilizate pentru crearea și dezvoltarea 

unor noi afaceri, care să contribuie la generarea de venituri suplimentare și la îmbunătățirea 

nivelului de trai din mediul rural. 

 

Direcția generală de dezvoltare 4. Infrastructura de transport 

4.1 Modernizarea drumurilor județene și conexiunile acestora cu drumurile naționale 

Odată asigurate condițiile pentru dezvoltarea de activități economice diverse, sunt 

necesare investiții pentru modernizarea drumurilor județene și a conexiunilor acestora cu 

drumurile naționale, astfel încât activitățile economice din mediul rural să poată fi extinse și să 

crească acesibilitatea și mobilitatea bunurilor, serviciilor și persoanelor. 

Direcția generală de dezvoltare 5. Infrastructura de bază 

5.1 Infrastructura aferentă sistemului de distribuție a apei potabile și de epurare a 

apelor uzate  

Diversificarea și dezvoltarea durabilă a activităților economice agricole și non-agricole din 

mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia nu este posibilă fără existența unei infrastructuri de bază 

adecvate, context în care se impune extinderea și modernizarea sistemului de distribuție a apei 

potabile și de epurare a apelor uzate. În acest fel, se crează condiții atât pentru funcționarea 

corespunzătoare a firmelor noi înființate, cât și premisele necesare asigurării unui nivel de trai 

decent pentru locuitorii mediului rural. 

5.2 Infrastructura aferentă sistemului de distribuție a gazelor naturale 

Acțiunea este dedicată dezvoltării infrastructurii de bază a mediului rural și alături de 

acțiunea 5.1 va avea un impact considerabil asupra îmbunătățirii condițiilor de viață a locuitorilor 

mediului rural și sporirii atractivității acestuia. 

Riscuri 

- Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivelul regiunii implică un orizont de timp mai extins 

decat cel propus în cadrul scenariului (2014-2020), iar astfel nu poate fi asigurată o premise 

esențială pentru diversificarea economiei în mediul rural 



STUDIU PRIVIND STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII RURALE ȘI AL AGRICULTURII ÎN REGIUNEA SUD VEST 
OLTENIA ȘI SCENARII DE DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2014 – 2020 

604 
 

- Investițiile în sectorul turismului sunt realizate în principal pentru dezvoltarea structurilor fizice 

(de cazare), însă nu sunt integrate cu dezvoltarea serviciilor adecvate și calitative care să 

genereze satisfacția turiștilor și creșterea duratei sejurului 

- Inițiativele antreprenoriale de valori și dimensiuni mici nu pot face față competitivității 

existente pe piață și nu pot atrage clienți suficienți pentru asigurarea operabilității 

- Diversificarea activităților economice în mediul rural generează reducerea suprafeței terenurilor 

agricole și schimbarea naturii utilizării acestora 

- Activitățile economice non-agricole influențează în mod negativ mediul și generează surse 

adiționale de poluare 

 

4. Scenariul 4 – Scenariul specific teritorial   

Regiunea Sud Vest Oltenia are în componența sa 5 județe, fiecare dintre acestea având 

particularități diferite și caracteristici naturale, geografice și economice care le diferențiază și 

care determină caracterul lor unic în peisajul regiunii. În aceste condiții, se consideră că aplicarea 

unui scenariu general valabil la nivelul regiunii ar întâmpina dificultăți în ceea ce privește 

generarea unor beneficii identice pentru toate județele componente. 

Acest scenariu presupune concentrarea fondurilor publice în sectoare economice diferite, 

în funcție de specificul teritorial, astfel încât ca în fiecare județ al regiunii să poată fi valorificate 

resursele specifice și particularitățile care determină oportunități diferite de dezvoltare.  

Viziune 

În acest scenariu, până la sfârșitul anului 2020, zonele rurale din județele regiunii Sud Vest 

Oltenia se vor dezvolta în funcție de particularitățile geografice, naturale, de mediu, culturale și 

economice ale fiecăruia, prin concentrarea resurselor financiare asupra domeniilor economice 

care prezintă cel mai mare potențial. 

Astfel, în funcție de specificul teritorial, fondurile publice se vor concentra asupra unor 

domenii diverse, precum agricultură, turism, industrie, infrastructură de bază, etc. 

Pe termen lung, pornind de la dezvoltarea sectoarelor economice specifice fiecărui județ 

sau zone ale regiunii, se vor dezvolta activități conexe, care să conducă la dezvoltarea spațiului 

rural la nivelul întregii regiunii și la sporirea atractivității acestuia. 

Reacții în lanț 

În vederea declanșării unor reacții care să conducă la dezvoltarea mediului rural al regiunii 

Sud Vest Oltenia, scenariul propune o concentrare a fondurilor publice în sectoare economice 

distincte, în funcție de specificitatea teritorială care caracterizează fiecare județ și de potențialul 
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de dezvoltare al fiecăruia.  Astfel, pornind de la nevoile de dezvoltare specifice identificate, în 

cele ce urmează este prezentat pentru fiecare județ scenariul de dezvoltare considerat a avea un 

impact favorabil semnificativ asupra mediului socio-economic și cultural. 

Județ Scenariu propus Impact 

Dolj Scenariul 1 – 

Agricultura pe primul loc 

Având în vedere faptul că județul este 

unul preponderent agricol, în care condițiile 

pedoclimatice favorabile oferă premisele 

necesare dezvoltării agriculturii, se consideră 

că sporirea competitivității acestui sector, prin 

investiții realizate în modernizarea 

infrastructurii agricole, va determina o sporire 

a productivității agricole, cu impact asupra 

creșterii veniturilor cetățenilor. În acest 

context, vor spori și investițiile în infrastructura 

de bază, creându-se premisele necesare pentru 

dezvoltarea unor activități economice diverse, 

care să determine o sporire a atractivității 

mediului rural și condiții mai bune de trai 

pentru locuitori. 

Gorj Scenariul 3 – 

Diversificarea durabilă 

Având în vedere faptul că județul Gorj 

este un județ cu potențial turistic și energetic 

semnificativ, scenariul considerat a avea cel 

mai mare impact pozitiv asupra dezvoltării 

armonioase a acestuia este considerat a fi 

scenariul privind diversificarea durabilă, prin 

intermediul căruia va crește gradul de 

diversificare a activităților economice specifice 

mediului rural, pornind de la investiții în 

sectorul turismului, serviciilor și activităților 

inovatoare. 

Olt Scenariul 1 – 

Agricultura pe primul loc 

Județul Olt prezintă un potențial agricol 

semnificativ, care dacă este valorificat în mod 

corespunzător, prin concentrarea fondurilor 

publice în modernizarea și intensificarea 

agriculturii, va determina obținerea unei 

productivității importante în sectorul agricol și 
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implicit va genera venituri substanțiale pentru 

locuitorii mediului rural. Considerând faptul că 

o agricultură competitivă nu se poate dezvolta 

fără existența unei infrastructuri de bază 

adecvate, se consideră că investitorii din 

sectorul agricol vor contribui în mod substanțial 

la îmbunătățirea acesteia, generând astfel 

condiții favorabile inclusiv pentru dezvoltarea 

unor sectoare economice diverse.  

Mehedinți Scenariul 2 – O viață 

mai bună în zonele rurale 

 

Starea infrastructurii de bază reprezintă 

o influență negativă ce tergiversează 

dezvoltarea mediului rural din județul 

Mehedinți, și având în vedere, prin poziționarea 

geografică și resursele naturale existente, 

acesta deține premisele necesare pentru 

dezvoltarea unor activități diverse (turism, 

sector energetic, comerț, agricultură). Astfel, 

se consideră că dezvoltarea infrastructurii de 

bază reprezintă un prim pas esențial pentru 

generarea unor avantaje economice 

competitive la nivelul mediului rural din județ. 

Concentrarea investițiilor în infrastructura de 

bază ar conduce la o îmbunătățire a calității 

vieții și implicit la atragerea de investiții în 

sectoare economice diverse. 

Vâlcea Scenariul 3 – 

Diversificarea durabilă 

Investițiile în activități economice non-

agricole, cu preponderență în sectorul 

turismului, având în vedere faptul că resursele 

naturale și peisagistice reprezintă principalul 

atu al județului Vâlcea, vor genera o 

intensificare a sectorului serviciilor și 

comerțului, determinând suplimentarea 

veniturilor locuitorilor mediului rural, care vor 

putea investi în infrastructura zonelor rurale, 

transformând spațiul rural într-un mediu 

atractiv, inclusiv pentru tineri. 
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Pe termen lung, concentrarea fondurilor publice asupra sectoarelor care prezintă cel mai 

mare potențial de dezvoltare și valorificarea imediată a resurselor de care dispune fiecare județ, 

va permite o dezvoltare armonioasă și echilibrată a fiecăruia dintre acestea, conducând, la nivel 

teritorial, la declanșarea unor reacții în lanț ce vor determina o dezvoltare adiacentă și a altor 

sectoare ale economiei, generând astfel o creștere a calității vieții pentru locuitorii din mediul 

rural. 

Aplicarea unor scenarii diferite de dezvoltare, care pe de o parte să răspundă nevoilor 

specifice de dezvoltare ale celor 5 județe ale regiunii, iar pe de altă parte să valorifice potențialul 

și oportunitățile caracteristice fiecăruia va conduce la o dezvoltare durabilă a mediului rural din 

regiunea Sud Vest Oltenia, care să ofere posibilități diversificate de investiții și care va determina 

o sporire a atractivității mediului rural din regiune. 

Principalele idei de proiecte colectate la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia pentru 

dezvoltarea mediului rural și a agriculturii în perioada 2014 - 2020 pot fi consultate prin fișele 

regăsite în Anexa 5 la studiu. În cele ce urmează este redată corespondența între ideile de proiecte 

și direcțiile generale de dezvoltare. 

Nr. 

crt. 

Titlu proiect și locația 

de implementare 

Beneficiar Direcție 

generală de acțiune 

1 Înfiinţarea unei fabrici de 

conserve legume și fructe 

Locația de implementare: 

Comuna Seaca de Câmp, județul 

Dolj 

Consiliul local al 

comunei Seaca de Câmp 

Direcția 

generală de 

dezvoltare 2. 

Infrastructura pentru 

agricultură 

2 Construirea unui 

laborator de analiză pentru 

legume 

Locația de implementare: 

Comuna Poiana Mare (Judeţul 

Dolj) 

Consiliul local al 

comunei Poiana Mare 

Direcția 

generală de 

dezvoltare 1. 

Modernizarea 

fermelor agricole 

3 Construirea rampelor de 

colectare selectivă a deșeurilor 

din judeţul Dolj  

Locația de implementare: 

Comune din județul Dolj 

Consiliul 

Judeţean Dolj 

Direcția 

generală de 

dezvoltare 5. 

Infrastructura de 

bază 
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Nr. 

crt. 

Titlu proiect și locația 

de implementare 

Beneficiar Direcție 

generală de acțiune 

4 Construirea unui muzeu 

de istorie a mineritului în cadrul 

comunei Mătăsari 

Locația de implementare: 

Comuna Mătăsari(Judeţul Gorj) 

Primăria 

Mătăsari 

Direcția 

generală de 

dezvoltare 1. 

Diversificarea 

economică în 

agricultură 

5 Valorificarea 

zăcămintelor de cărbune din 

comuna Albeni, prin înfiinţarea 

unei termocentrale şi utilizarea 

energiei termo (modelul polonez 

- producerea de curent electric 

pe bază de cărbune) în vederea 

eficientizării activităţii 

producătorului de energie şi 

cărbune din Gorj 

Locația de implementare: 

Comuna Albeni (Judeţul Gorj) 

Primăria Albeni Direcția 

generală de 

dezvoltare 1. 

Diversificarea 

economică în 

agricultură 

 

6 Înfiinţare centru de 

informare şi promovare turistică 

Locația de implementare: 

Comuna Polovragi -  judeţul Gorj 

Consiliul local 

Polovragi 

Direcția 

generală de 

dezvoltare 1. 

Diversificarea 

economică în 

agricultură 

7 Înființarea unei 

exploatații agricole în vederea 

practicării și promovării 

agriculturii bio (ecologice) 

Locația de implementare: 

Comuna Prunişor, județul 

Mehedinţi 

Primăria 

Prunişor 

Direcția 

generală de 

dezvoltare 5. 

Diversificare 

economică 

 

8 Reţele de alimentare cu 

apă 

Locația de implementare: 

Satele Dumbrava de Sus, 

Primăria 

comunei Dumbrava 

Direcția 

generală de 

dezvoltare 1. 

Infrastructura de 
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Nr. 

crt. 

Titlu proiect și locația 

de implementare 

Beneficiar Direcție 

generală de acțiune 

Dumbrava de Jos, Higiu, comuna 

Dumbrava judeţul Mehedinţi 

bază în satele din 

regiunea Sud Vest 

Oltenia 

 

9 Înfiinţare sistem de 

canalizare şi staţie epurare în 

comuna Vlădaia, judeţul 

Mehedinţi 

Locația de implementare: 

Comuna Vlădaia judeţul 

Mehedinţi 

Primăria 

comunei Vlădaia 

Direcția 

generală de 

dezvoltare 1. 

Infrastructura de 

bază în satele din 

regiunea Sud Vest 

Oltenia 

 

10 Înfiinţarea unui centru de 

creare a compostului vegetal 

prin reciclarea deșeurilor 

vegetale 

Locația de implementare: 

Comuna Grădinari și alte comune 

învecinate (Judeţul Olt) 

Consiliul local al 

comunei Grădinari  

Direcția 

generală de 

dezvoltare 1. 

Modernizarea 

fermelor agricole 

 

11 Construirea unui sistem 

de sere pentru practicarea 

agriculturii ecologice 

Locația de implementare: 

GAL „ECOLEG OLT INFERIOR” - 

Comunele Brastavățu, Cilieni, 

Gârcov, Giuvărăști, Izbiceni, Tia 

Mare, Vișina (Judeţul Olt) 

GAL “ECOLEG 

OLT INFERIOR” 

Direcția 

generală de 

dezvoltare 1. 

Modernizarea 

fermelor agricole 

 

12 Piață en-gros în județul 

Olt 

Locația de implementare: 

Corabia – punct principal; Puncte 

de colectare – Vișina, Ianca, 

Izbiceni, Strejești, Grădinari 

(Judeţul Olt) 

Consiliul 

Județean Olt 

Direcția 

generală de 

dezvoltare 2. 

Infrastructura pentru 

agricultură 
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Nr. 

crt. 

Titlu proiect și locația 

de implementare 

Beneficiar Direcție 

generală de acțiune 

13 Înființare Aventura Park 

Locația de implementare: 

Localitatea Costești, județul 

Vâlcea 

Consiliul 

Județean Vâlcea 

 

Direcția 

generală de 

dezvoltare 1. 

Diversificarea 

economică în 

agricultură 

 

14 Construire pârtie de ski 

Locația de implementare: 

Comuna Perișani, județul Vâlcea 

Consiliul local 

Perișani 

Direcția 

generală de 

dezvoltare 1. 

Diversificarea 

economică în 

agricultură 

 

15 Dezvoltarea de 

parteneriate și proiecte de 

cercetare în domeniul pomicol 

Locația de implementare: 

Județul Vâlcea, localitățile 

Nicolae Bălcescu, Bunești, Livezi 

și alte localități dezvoltate din 

punct de vedere pomicol. 

Stațiunea de 

Cercetare – Dezvoltare 

Pomicolă Vâlcea 

Direcția 

generală de 

dezvoltare 2. 

Activități inovatoare 

în agricultură 

 

 

Referitor la alocarea financiară estimativă necesară pentru realizarea proiectelor propuse 

anterior, aceasta poate fi consultată în tabelul de mai jos:  

Nr. 

crt. 

Titlu proiect Valoarea totală 

estimată a proiectului 

1 Înfiinţarea unei fabrici de conserve legume și 

fructe 

 

5.000.000 lei 

2 Construirea unui laborator de analiză pentru 

legume 

6.500.000 lei 
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Nr. 

crt. 

Titlu proiect Valoarea totală 

estimată a proiectului 

3 Construirea rampelor de colectare selectivă a 

deșeurilor din judeţul Dolj 

4.000.000 lei 

4 Construirea unui muzeu de istorie a 

mineritului în cadrul comunei Mătăsari 

10.000.000 lei 

5 Valorificarea zăcămintelor de cărbune din 

comuna Albeni, prin înfiinţarea unei termocentrale şi 

utilizarea energiei termo (modelul polonez - 

producerea de curent electric pe bază de cărbune) în 

vederea eficientizării activităţii producătorului de 

energie şi cărbune din Gorj 

10.000.000 lei 

6 Înfiinţare centru de informare şi promovare 

turistică 

500.000 lei 

7 Înființarea unei exploatații agricole în 

vederea practicării și promovării agriculturii bio 

(ecologice) 

3.000.000 lei 

8 Reţele de alimentare cu apă 3.500.000 lei 

9 Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie 

epurare în comuna Vlădaia, judeţul Mehedinţi 

3.500.000 lei 

 

10 Înfiinţarea unui centru de creare a 

compostului vegetal prin reciclarea deșeurilor 

vegetale 

Locația de implementare: Comuna Grădinari 

și alte comune învecinate (Judeţul Olt) 

15.000.000 lei 

11 Construirea unui sistem de sere pentru 

practicarea agriculturii ecologice 

Locația de implementare: GAL „ECOLEG OLT 

INFERIOR” - Comunele Brastavățu, Cilieni, Gârcov, 

Giuvărăști, Izbiceni, Tia Mare, Vișina (Judeţul Olt) 

30.000.000 lei 

12 Piață en-gros în județul Olt 

Locația de implementare: Corabia – punct 

principal; Puncte de colectare – Vișina, Ianca, 

Izbiceni, Strejești, Grădinari (Judeţul Olt) 

22.900.000 lei 

13 Înființare Aventura Park 20.000.000 lei 
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Nr. 

crt. 

Titlu proiect Valoarea totală 

estimată a proiectului 

Locația de implementare: Localitatea 

Costești, județul Vâlcea 

14 Construire pârtie de ski 

Locația de implementare: Comuna Perișani, 

județul Vâlcea 

400.000 lei 

15 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte de 

cercetare în domeniul pomicol 

Locația de implementare: Județul Vâlcea, 

localitățile Nicolae Bălcescu, Bunești, Livezi și alte 

localități dezvoltate din punct de vedere pomicol. 

400.000 lei 

Valoare totală estimată 134.700.000 lei 
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Capitol 10.  Concluzii și recomandări 

 

1. Viziune și obiective 

 

Mediul rural din regiunea Sud Vest Oltenia se poate dezvolta numai printr-o abordare 

integrată a investițiilor planificate, ceea ce va conduce pe termen mediu și lung la îmbunătățirea 

calității vieții și la încetinirea sau chiar stoparea declinului demografic ce caracterizează satele și 

comunele în prezent. 

Viziunea strategiei de dezvoltare a agriculturii și mediului rural din regiunea Sud Vest 

Oltenia creionează un mediu dinamic și în continuă dezvoltare în perioada 2014-2020, având ca 

fundamentare o alegere înțeleaptă a investițiilor efectuate în funcție de potențialul specific 

fiecărei zone, prin prisma resurselor naturale și umane existente, precum și a activităților 

economice derulate. Așa cum rezultă și din analiza efectuată în capitolele anterioare ale studiului, 

mediul rural din regiune prezintă caracteristici variate, de aceea fiind foarte importantă 

abordarea dezvoltării acestuia în raport cu potențialul specific identificat. Este incontestabil 

faptul că precondițiile existente la nivelul regiunii atestă posibilități reale de transformare a 

acesteia într-un actor competetiv cheie în domeniul agriculturii cu o poziție strategică atât la 

nivel național, cât și comunitar. Cu toate acestea nu poate fi neglijat potențialul existent pentru 

dezvoltarea activităților non-agricole, cu precădere în domeniul turismului. Astfel, viziunea de 

dezvoltare a mediului rural este concepută luând în considerare toate aspectele menționate 

anterior și integrate în contextul actual de dezvoltare. La finalul anului 2020, mediul rural din 

regiunea Sud Vest Oltenia va fi caracterizat de un nivel cel puțin mediu al calității vieții în 

majoritatea comunelor din regiune, de o specializare economică durabilă în funcție de specificul 

zonal (fie în agricultură și domenii conexe, fie în domeniul non-agricol) și de o reducere 

considerabilă a fenomenului de migrație către zonele urbane sau către alte state.  

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a agriculturii și mediului rural din regiunea 

Sud Vest Oltenia în perioada 2014-2020 este reprezentat de creșterea competitivității mediului 

rural atât prin prisma dezvoltării și modernizării agriculturii, cât și prin prisma îmbunătățirii 

condițiilor de trai și diversificării activităților economice, astfel încât să fie asigurată valorificarea 

potențialului integrat existent la nivel regional, în cadrul definit de strategia Europa 2020. 

Obiectivele specifice delimitate pentru perioada 2014-2020 în mod neexhaustiv, în vederea 

dezvoltării mediului rural, sunt prezentate în continuare: 

- creșterea cu 20% a gradului de modernizare a infrastructurii de transport  

- creșterea cu 30% a numărului de locuitori deserviți de infrastructura tehnico-edilitară 

- creșterea cu 30% a numărului de unități școlare și dispensare din mediul rural și asigurarea 

funcționării noilor structuri prin angajarea unui personal calificat în domeniu 
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- reducerea cu 20% a numărului de navetiști și a ratei migrației 

- creșterea cu 15% a numărului de locuri de muncă existente în mediul rural în baza 

dezvoltării economice  

- creșterea cu 20% a suprafeței efectiv irigate  

- modernizarea în proporție de 30% a parcului de mașini agricole 

- creșterea cu 20% a capacității de colectare a produselor agricole la nivelul centrelor de 

colectare și prelucrare 

- creșterea cu 10% a numărului de înnoptări și sosiri în structurile turistice din mediul rural 

- creșterea cu 15% a cantității de deșeuri colectate în mediul rural 

 

2. Sinteza analizei efectuate 

 

Studierea tuturor caracteristicilor geografice, demografice, economice și sociale ale 

spațiului rural din regiunea Sud Vest Oltenia, evidențiată pe parcursul capitolelor 2-7, a condus la 

extragerea unui set de concluzii care sunt sintetizate în cele ce urmează. 

 

(I) Analizând profilul regiunii Sud Vest Oltenia, pe baza cercetării de birou și de 

teren, au fost extrase următoarele concluzii: 

 

(1) Regiunea Sud Vest Oltenia este un teritoriu privilegiat prin prisma resurselor existente pe 

teritoriul său și a condițiilor natuarele favorabile pentru practicarea agriculturii. 

 

(2) Regiunea Sud Vest Oltenia prezintă un număr relativ ridicat de comune, din acest punct 

de vedere situându-se pe locul 3 la nivel național. Astfel, cele 408 comune ale regiunii 

cuprind 2.070 de sate, reprezentând 15,96% din satele româneşti. 

 

(3) Regiunea Sud Vest Oltenia este o regiune preponderent rurală, cele mai multe comune 

înregistrându-se în județele Dolj și Olt. Singurul județ care nu se încadrează în categoria 

județelor predominant rurale este județul Dolj, care se numără printre cele 18 județe ale 

țării încadrate în categoria regiunilor intermediare. 

 

(4) În ceea ce privește tipologia așezărilor rurale, cele mai multe comune ale regiunii sunt de 

tip adunat, acestea fiind întâlnite cu preponderență în zona de câmpie, în județele Dolj 

și Olt. Din punct de vedere al numărului de locuitori, majoritatea comunelor din regiunea 

Sud Vest Oltenia se încadrează în categoria comunelor mari, având între 1.500 și 4.000 de 

locuitori. 
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(5) Lungimea drumurilor județene și comunale situează regiunea pe poziția a patra la nivel 

național, după regiunile Nord Vest, Nord Est şi Sud Muntenia. Principalele aspecte 

nefavorabile referitoare la infrastructura de tranport rutier de la nivelul regiunii Sud Vest 

Oltenia sunt lipsa unei autostrăzi și lipsa unor trasee de drumuri publice echipate la 

standarde europene, care să faciliteze cooperarea internaţională. 

 

(6) Rețeaua de căi ferate este slab dezvoltată la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, aceasta 

situându-se în anul 2012, pe ultimul loc la nivel național în ceea ce privește numărul de 

kilometri de cale ferată în exploatare, exceptând regiunea București Ilfov. Cea mai mare 

lungime de cale ferată  se înregistra în județele Gorj și Olt. 

 

(7) În anul 2012, regiunea Sud Vest Oltenia se afla pe poziția a patra la nivel național în ceea 

ce privește lungimea rețelei de distribuție a apei potabile în mediul rural, cea mai extinsă 

rețea de distribuție a apei potabile regăsindu-se la nivelul județelor Vâlcea și Gorj. 

 

(8) În ceea ce privește rețeaua de canalizare din regiunea Sud Vest Oltenia, analiza efectuată 

relevă existența unei rețele mai dezvoltate în județele Dolj și Vâlcea și slab dezvoltate în 

județele Gorj și Mehedinți. 

 

(9) Rețeaua de gaze naturale este slab dezvoltată la nivelul mediului rural din regiune, în 

anul 2012 înregistrându-se cea mai mică lungime a conductelor de gaze la nivel național. 

Din județele regiunii, în județul Mehedinți infrastructura de gaze naturale era aproape 

inexistentă la nivelul anului 2012. 

 

(10) În ceea ce privește infrastructura de sănătate, la nivelul anului 2012 se constată 

existența unui număr redus de spitale în mediul rural, acest tip de unitate medicală fiind 

inexistent la nivelul județului Mehedinți. În general, unitățile sanitare existente în mediul 

rural al regiunii sunt insuficiente atît ca număr, câr și în ceea ce privește starea tehnică 

a acestora și calitatea serviciilor oferite, fiind necesare investiții de modernizare. De 

asemenea, o dezvoltare precară se întâlnește și în ceea ce privește infrastructura socială, 

deși în ultima perioadă, proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 

2007-2013, au determinat o ameliorare a nevoilor existente în domeniu. 

 

(11) Principalele probleme cu care se confruntă infrastructura de învățământ în mediul 

rural din regiunea Sud Vest Oltenia sunt determinate de scăderea numărului de cadre 

didactice, lipsa de calificare a acestora și reducerea atât a numărului de unități școlare, 

cât și a numărului de elevi. 
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(II) Analiza populației și a resurselor umane din mediul rural în regiunea Sud Vest 

Oltenia a scos în evidență următoarele aspecte: 

 

(12) Populația rurală a regiunii se află în proces continuu de îmbătrânire, datorită 

fenomenului de migrație a populației dinspre zonele rurale către cele urbane. Acest 

fenomen conduce în timp la creșterea raportului de dependență economică, având în 

vedere că populația vârstnică este una dintre cele mai vulnerabile categorii de vârstă și, 

în multe cazuri, nu își mai poate asigura un venit propriu. 

 

(13) Migrația populației și fenomenul de polarizare a forței de muncă de către zonele 

urbane au un impact direct în modul de distribuire a populației la nivel de județe, unde 

se pot identifica zone depopulate, în special în zona central vestică a județului Dolj, 

jumătatea sudică a județului Mehedinți și întreaga extremitate nordică a regiunii. Cele 

mai expuse comune sunt cele izolate și slab dezvoltate economic. 

 
(14) Populaţia regiunii Sud Vest Oltenia este predominant rurală şi ocupată, în cea mai 

mare parte, în agricultură. La nivel de județe se disting zone cu un grad de diversificare 

foarte redus în ceea ce privește activitatea resurselor de muncă, aceste zone 

corespunzând cu precădere extremităților județene care au un grad de accesibilitatea 

relativ mai redus față de zonele urbane.  

 

(15) În ceea ce priveşte ratele de activitate şi de ocupare, la nivel de judeţe, există o 

tendinţă de polarizare în zonele din apropierea  localităților urbane: Drobeta Turnu 

Severin, Târgu Jiu, Craiova, Calafat, Râmnicu Vâlcea și Slatina. În zonele adiacente 

acestor orașe există cele mai echilibrate ponderi în ceea ce privește ocuparea populației 

rurale în diferite sectoare economice.  

 

(16) Forța de muncă din mediul rural este dezavantajată de accesibilitatea redusă către 

un sistem de învățământ calificat și adaptat nevoilor de pe piața forței de muncă a 

mediului rural. Acest fapt se reflectă prin numărul scăzut de persoane salariate din 

localitățile rurale, în mai multe cazuri fiind evidențiat și faptul că nici proximitatea față 

de localitățile urbane nu reprezintă o soluție în toate situațiile, existând localități 

învecinate cu un număr foarte redus de salariați. 

 

(17) Zonele cu cele mai mari ponderi de ocupare în agricultură sunt zonele de câmpie, 

în special județele Dolj și Olt. Din acest punct de vedere, o vulnerabilitate mai mare par 

să aibă județele Gorj și Mehedinți, primul înregistrând numere foarte scăzute de salariați, 
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iar al doilea înregistrând, constant, cele mai mici rate de ocupare pe sectoare de 

activitate.  

 

(18) Deși agricultura este principala activitate economică și cu potențial din zonele 

rurale, numărul de salariați din acest sector este foarte redus comparativ cu alte domenii 

de activitate, care prezintă rate mult mai mari (industrie, construcții, servicii etc.). Acest 

fapt se explică prin numărul mare de lucrători pe cont propriu din acest sector, situație 

îngrijorătoare la nivel de regiune având în vedere gradul ridicat de dependență față de 

agricultura de subzistență și de autoconsum. 

 

(19) Din punct de vedere al distribuirii pe sexe, rata de activitate a persoanelor de sex 

feminin este mult mai redusă. Îngrijorător este faptul că, prin reprezentarea grafică a 

datelor, se observă că zonele cu o activitate agricolă puternică au cele mai mici rate de 

activitate ale populației feminine.  

 

(20) Regiunea Sud Vest Oltenia prezintă un risc de sărăcie foarte ridicat pentru 

populația rurală, având în vedere gradul ridicat de dependență față de activitățile 

agricole. Regiunea a înregistrat cea mai mare rată a sărăciei absolute. În sectorula gricol 

s-a înregistrat cea mai mică pondere a persoanelor salariate, care au un venit asigurat. 

 
 

(21)  Cele mai ridicate rate ale șomajului din mediul rural nu corespund în totalitate 

zonelor cu populație ocupată numeroasă. Problema încadrării într-un loc de muncă este 

întâlnită și în localitățile din vecinătatea orașelor, cu atât mai mult cu cât aici există o 

rată de activitate mai mică în sectorul agricol. 
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(III) Din analiza economiei zonelor rurale la nivelul regiunii analizate, au reieșit 

următoarele concluzii: 

 

(22) Judeţele regiunii Sud Vest Oltenia prezintă caracteristici economice distincte, 

determinate de resursele şi specificitatea fiecăruia dintre acestea. Astfel, agricultura 

este dezvoltată cu precădere în judeţele Dolj şi Olt, turismul în judeţele Vâlcea, Gorj şi 

Mehedinţi, serviciile şi comerţul înregistrează cea mai mare dezvoltare în Dolj şi Vâlcea, 

iar sectorul industrial înregistrează o dezvoltare în judeţele Gorj şi Mehedinţi. 

 

(23) La nivelul anului 2012, regiunea Sud Vest Oltenia se situa pe locul 2 la nivel național 

în ceea ce privește indicele de concentrare în agricultură, acesta fiind de 50,70%. Județele 

din sudul regiunii (Olt, Mehedinți și Dolj) care prezintă condiții favorabile pentru 

practicarea agriculturii, au înregistrat cea mai mare valoare pentru acest indice. Județele 

Gorj și Vâlcea, care aveau un indice al concentrării în agricultură sub media regiunii, 

prezentau un indice mai ridicat în sectoarele industrie, construcții și servicii, comparativ 

cu județele din sud. 

 

(24) Zonele aflate în declin industrial se întâlnesc cu precădere în judeţul Gorj, în cazul 

industriei miniere și prelucrătoare din Valea Jiului. De altfel, singurele zone ale regiunii 

Sud Vest Oltenia defavorizate din punct de vedere economic, conform criteriilor legale, 

sunt întâlnite doar pe raza județului Gorj. 

 

(25) Activitățile economice din mediul rural al regiunii Sud Vest Oltenia sunt, în 

general, diversificate în funcție de potențialul local specific, însă activitatea 

predominantă rămâne agricultura. 

 

(26) Există o tendință mai accentuată de dezvoltare a rețelei de unități bancare din 

mediul urban față de cel rural. Doar 14 bănci din cele 41 înregistrate la nivel național 

dețin unități în mediul rural. În județul Dolj au fost înregistrate cele mai multe 

agenții/sucursale și ATM-uri/bancomate ale unităților bancare în mediul rural, în timp ce 

la nivel regional există în total 56 de agenții/sucursale ale unităților bancare și 90 de 

ATM-uri/bancomate. 

 

(27) În ultimii ani mediul rural s-a dezvoltat semnificativ, iar firmele care activează în 

acest spațiu și-au îmbunătățit capacitatea de gestionare a fondurilor provenite din diverse 

surse. Deși este nevoie în continuare de eforturi susținute pentru a aduce această 
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capacitate la un nivel optim, potențialul satului românesc poate oferi sprijinul necesar 

pentru o dezvoltare durabilă atât în agricultură, cât și în alte ramuri economice. 

 

(28) Regiunea Sud-Vest Oltenia deține o pondere destul de scăzută de întreprinderi care 

intenționează să acceseze fondurile UE (21,12%). Cu toate acestea, cel mai acccesat 

program de finanțare este PNDR 2007-2013, analiza numărului de proiecte depuse 

evidențiind o creştere a gradului de informare şi conştientizare în ceea ce priveşte 

avantajele accesului la finanţare nerambursabilă, regiunea Sud Vest Oltenia ocupând 

poziţia a doua la nivel naţional în ceea ce priveşte numărul de proiecte finanţate. 

 

(IV) Analizând situația agriculturii în regiunea Sud Vest Oltenia, s-au desprins 

următoarele concluzii: 

 

(29) Din totalul suprafețelor agricole existente la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, cea 

mai mare pondere este deținută de județele Dolj și Olt, situate în partea de sud a regiunii, 

într-o zonă favorabilă practicării agriculturii. 

 

(30) Legumicultura este dezvoltată cu preponderență în județele Dolj și Olt, în vreme 

ce pomicultura și viticultura sunt mai dezvoltate în județul Vâlcea. 

 

(31) Regiunea Sud Vest Oltenia prezintă condiții favorabile pentru cultivarea cerealelor 

pentru boabe, astfel că în anul 2011, aceasta se situa pe locul 3 la nivel național în ceea 

ce privește producția totală de cereale boabe.  

 

(32) Pentru ca agricultura în regiunea Sud Vest Oltenia să poată deveni competitivă, 

este nevoie de investiții în infrastructura de bază, în mecanizare și retehnologizare, care 

să determine practicarea unei agriculturi eficiente și productive, generatoare de venituri 

suplimentare pentru locuitorii mediului rural. 

 

(33) În ceea ce privește sectorul zootehnnic, regiunea Sud Vet Oltenia se remarcă în 

principal prin practicarea apiculturii, la nivelul anului 2012, aceasta înregistrând cel mai 

mare număr de familii de albine la nivel național, pe fondul existenței a numeroase zone 

bogate în plante melifere. 

 

(34) Zootehnia se practică mai intensiv în județele din nordul regiunii, în zonele de 

munte, județele Vâlcea și Gorj remarcându-se în special prin creșterea bovinelor și 
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porcinelor, însă și în restul județelor regiunii este practicată, județele Dolj și Olt 

înregistrând un număr mai mare de ovine, caprine și păsări.   

 

(35) La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, sectorul piscicol a cunoscut o dezvoltare în 

perioada 2006-2012, pe fondul creșterii numărului de amenjări piscicole și implicit, a 

suprafețelor ocupate cu astfel de amenajări. Ampla rețea hidrografică existentă la nivelul 

regiunii, crează premisele necesare pentru dezvoltarea sectorului piscicol.  

 

(36) În regiunea Sud Vest Oltenia, numărul de producători de semințe selecționate este 

relativ scăzut, în perioada 2005-2011, înregistrându-se o tendință de reducere a acestui 

indicator. Cei mai mulți producători de semințe selecționate se regăsesc în județele Olt 

și Dolj.  

 

(37) Suprafața fondului forestier la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia este redusă, cea 

mai mare parte a acesteia fiind deținută de județele Vâlcea și Gorj, pe teritoriul cărora 

este prezent relieful de munte.  

 

(38) Cantitatea de îngrășăminte chimice utilizată în regiunea Sud Vest Oltenia a scăzut 

în perioada 2005-2012, cele mai mari cantități de îngrășăminte chimice fiind utilizate în 

județele Dolj și Olt, mai dezvoltate din punct de vedere agricol. În ceea ce privește 

îngrășămintele naturale, acestea sunt utilizate în cantități mai mari în județele Vâlcea și 

Gorj, ca urmare a practicării activității de creștere a animalelor. 

 

(39) În ceea ce privește amenajările de îmbunătățiri funciare, la nivelul regiunii Sud 

Vest Oltenia, cele mai extinse suprafețe sunt cele amenajate cu lucrări de irigații, urmate 

de suprafețele amenajate cu lucrări de desecare și de ameliorare și combaterea eroziunii 

solului. 

 

(40) Existența sistemelor de depozitare și colectare reprezintă o premisă esențială 

pentru dezvoltarea agriculturii, la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, infrastructura 

sistemelor de depozitare fiind mai bine reprezentată în județele Dolj și Olt, situate într-

o zonă de câmpie, unde se produc cantități mari de cereale.  

 

(41) În ceea ce privește gradul de tehnologizare din agricultură, se constată că cel mai 

mare număr de mașini și tractoare agricole este înregistrat în județele Dolj și Olt, însă și 

aici, ca și în celelalte județe ale regiunii, este necesară o modernizare și tehnologizare a 

parcului de mașini, care să contribuie la sporirea productivității agricole. 
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(42) Regiunea Sud Vest Oltenia prezintă condiții favorabile pentru practicarea unei 

agriculturi moderne, pe de o parte prin existența posibilității de obținere de 

biocarburanți, energie electrică sau termică, ca urmare a valorificării plantelor agricole 

energetice, cultivate pe suprafețe extinse la nivelul regiunii, iar pe de altă parte, prin 

practicarea unei agriculturi ecologice. Cel mai mare număr de operatori certificați în 

agricultura ecologică se înregistrau în anul 2012 în județele Dolj și Mehedinți. 

 

(V) Din analiza turismului rural, a agroturismului și a ecoturismului la nivelul 

regiunii Sud Vest Oltenia, se pot desprinde următoarele elemente reprezentative: 

 

(43) Regiunea Sud Vest Oltenia deține un potențial turistic semnificativ, valorificat cu 

precădere în județele Gorj și Vâlcea și parțial în județul Mehedinți. În județele din sud – 

Dolj și Olt, sectorul turismului este slab dezvoltat.  

 

(44) Regiunea Sud Vest Oltenia prezintă condiții favorabile pentru practicarea 

agroturismului, care se poate dezvolta prin valorificarea tradițiilor și meșteșugurilor 

specifice zonei: olărit, țesut, cojocărit, etc. 

 

(45) Numărul mare de arii protejate de interes național, existente pe teritoriul regiunii 

Sud Vest Oltenia, oferă premisele necesare practicării ecoturismului, inclusiv la nivelul 

județelor mai puțin dezvoltate din punct de vedere turistic: Dolj și Olt. 

 

(46) Deși în regiunea Sud Vest Oltenia există potențial de dezvoltare a agroturismului, 

la nivelul anului 2012, numărul pensiunilor agroturistice era relativ redus, comparativ cu 

celelalte regiunii ale țării, aspect ce evidențiază necesitatea dezvoltării infrastructurii 

turistice de bază. 

 

(47) La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, județul Vâlcea deține cea mai mare capacitate 

de cazare turistică din mediul rural, aspect influențat în mod direct de diversitatea 

formelor de turism care pot fi practicate pe teritoriul acestuia: turism montan, balnear, 

monahal, etc. 
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(VI) Analizând situația mediului înconjurător la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, 

se pot extrage următoarele concluzii: 

 

(48) Regiunea Sud Vest Oltenia reprezintă un risc ridicat de compromitere a activității 

agricole din punct de vedere al inundațiilor. Solurile din regiune au un caracter nisipos, 

iar apa se infiltrează cu ușurință până în pânza freatică, nefiind absorbită propriu-zis. De 

aceea, pentru prevenirea și protecția împotriva inundațiilor este nevoie, în primul rând, 

de extinderea unui sistem de captare a apei, la nivel regional.  

 

(49) Ținând cont de faptul că fenomenul de eroziune a solului a cunoscut o intensificare 

în ultimii ani, aplicarea unor măsuri agrotehnice, hidrotehnice și silvice adecvate de 

ameliorare poate determina reducerea efectului acestui fenomen sau menținerea gradului 

de eroziune în limite acceptabile, precum și menținerea unei fertilități agricole 

acceptabile. 

 

(50) Datorită fenomenului de deșertificare, producția agricolă a regiunii și în special a 

zonelor mai puternic afectate (județul Dolj, în regiunea cuprinsă între Calafat, Poiana 

Mare, Sadova, Bechet, Dăbuleni și Dunăre) tinde să fie slabă și foarte slabă comparativ cu 

potențialul existent, mai ales considerând anii secetoși, cu temperaturi ridicate extreme, 

care au o incidență tot mai mare în ultimii zeci de ani. 

 

(51) La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia, cele mai multe teritorii considerate ca fiind 

critice sub aspectul poluării atmosferei, apelor și solului sunt regăsite în partea de sud a 

județului Gorj, în partea de est a județului Vâlcea și în partea de nord-est a județelor 

Dolj și Olt. Din punct de vedere al poluării aerului regiunii Sud Vest Oltenia, aceasta 

provine în special din activitățile industriale desfășurate, sector relativ bine dezvoltat în 

regiune dar care a înregistrat fluctuații în ultimii ani. 

 

(52) Se înregistrează o creștere a cantității de deșeuri valorificate la nivel regional, 

dar, totuși, practica eliminării deșeurilor este net superioară, aplicabilă la un procent de 

91,81% din totalul deșeurilor colectate. Implementarea planurilor de gestiune raţională a 

deşeurilor în mediul rural nu a înregistrat încă evoluţii semnificative. 

 

(53) Depozitarea neadecvată a deșeurilor, în special în mediul rural, reprezintă un risc 

major de contaminare a solurilor și, implicit, a apelor din pânza freatică. De asemenea, 
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la nivelul mediului rural al regiunii Sud Vest Oltenia, gradul de acoperire cu servicii de 

salubritate este foarte scăzut. 

 

(54) În regiunea Sud Vest Oltenia, industria reprezintă sectorul economic cu cel mai 

mare impact asupra mediului, iar localitățile rurale cele mai afectate de diverșii factori 

poluanți sunt cele aflate în proximitatea zonelor urbane. 

 

 

3. Direcții de acțiune și măsuri 

În capitolul 9 al prezentului studiu au fost identificate principalele direcții de acțiune 

considerate a fi relevante pentru dezvoltarea armonioasă a mediului rural din regiunea Sud Vest 

Oltenia, în perioada 2014-2020. Acestea au fost prezentate la nivelul scenariilor de dezvoltare 

propuse și au fost definite în funcție de particularitățile socio-economice ale regiunii, astfel încât 

implementarea acestora să contribuie la ameliorarea nevoilor de dezvoltare existente la nivelul 

mediului rural. 

 În cele ce urmează sunt prezentate direcțiile de acțiune specifice fiecărui județ, 

considerate a avea cel mai mare impact asupra dezvoltării socio-economice a mediului rural în 

următoarea perioadă de programare. 

Județ Direcții de acțiune 

Dolj,Olt 

Dolj, 

Olt 

Direcția generală de dezvoltare 1. Modernizarea fermelor agricole 

  

1.1 Sprijin financiar pentru investiții tehnologice 

1.2 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea asociațiilor de fermieri 

1.3 Atragerea investițiilor străine 

1.4 Sprijin financiar pentru producții ecologice 

1.5 Sprijin pentru cercetare în agricultură 

Direcția generală de dezvoltare 2. Infrastructura pentru agricultură 

2.1 Modernizarea sistemelor de irigare 

2.2 Depozite comune, infrastructura de stocare și de transport 

Direcția generală de dezvoltare 3. Infrastructura de transport 

3.1 Modernizarea drumurilor rurale 

3.2 Modernizarea drumurilor județene și crearea conexiunilor acestora cu 

drumurile naționale 

3.3 Crearea de infrastructuri de transport intermodal 

3.4 Dezvoltarea transportului pe apă pentru producția agricolă 

Direcția generală de dezvoltare 4. Infrastructura energetică 

4.1 Modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice 

4.2 Sprijin fiannciar pentru sisteme de auto-consum de bio-masă 

Direcția generală de dezvoltare 5. Infrastructura de bază 

5.1 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru firme și cetățeni 
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5.2 Dezvoltarea infrastructurii de colectare a deșeurilor 

Gorj, Vâlcea 

Gorj, Vâlcea 

Direcția generală de dezvoltare 1. Diversificarea economică în domenii 

non-agricole 

1.1 Sprijin financiar pentru investiții în domeniul de servicii, IT, tehnologii 

bio 

1.2 Sprijin financiar pentru activități orientate spre turism 

Direcția generală de dezvoltare 2. Activități inovatoare în agricultură 

2.1 Sprijin financiar pentru producții ecologice 

2.2 Sprijin pentru structurile și proiectele de cercetare 

Direcția generală de dezvoltare 3. Protecția mediului 

3.1 Infrastructura de colectare a deșeurilor 

3.2 Refacerea zonelor poluate 

Direcția generală de dezvoltare 4. Infrastructura de transport 

4.1 Modernizarea drumurilor județene și conexiunile acestora cu 

drumurile naționale 

Direcția generală de dezvoltare 5. Infrastructura de bază 

5.1 Infrastructura aferentă sistemului de distribuție a apei potabile și de 

epurare a apelor uzate 

5.2 Infrastructura aferentă sistemului de distribuție a gazelor naturale 

Mehedinți 

Mehedinți 

Direcția generală de dezvoltare 1. Infrastructura de bază  

1.1 Infrastructura aferentă sistemului de distribuție a apei potabile și de 

epurare a apelor uzate 

1.2 Infrastructura aferentă sistemului de distribuție a gazelor naturale 

Direcția generală de dezvoltare 2. Servicii de sănătate și sociale 

2.1 O extindere a rețelei specifice infrastructurii sociale și de sănătate 

2.2 Investiții în structuri locale de educație 

2.3 Sprijin pentru proiecte / inițiative culturale 

Direcția generală de dezvoltare 3. Protecția mediului 

3.1 Infrastructura de colectare a deșeurilor 

3.2 Refacerea zonelor poluate 

Direcția generală de dezvoltare 4. Infrastructura de transport 

4.1 Modernizarea drumurilor județene și conexiunile acestora cu 

drumurile naționale 

Direcția generală de dezvoltare 5. Diversificare economică 

5.1 Sprijin financiar pentru firme noi în domeniul serviciilor și comerțului 

5.2 Sprijin financiar pentru activități orientate spre turism 

 

 Se constată așadar că direcțiile de acțiune au fost propuse ținând cont de 

caracteristicile fiecărui județ al regiunii, astfel încât acestea să răspundă nevoilor reale de 

dezvoltare și să ofere soluții de valorificare a potențialului existent. Astfel, pentru județele Dolj 

și Olt, care prezintă condiții favorabile de dezvoltare a agriculturii, acțiunile care vizează 

infrastructura specifică agriculturii sunt prioritare, în vreme ce pentru județele Gorj și Vâlcea se 
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acordă o importanță crescută diversificării activităților economice iar pentru județul Mehedinți, 

acțiunilor de dezvoltare a infrastructurii de bază.     

 

4. Instrumente de finanțare 

 

Sursele și diversele instrumente de finanțare reprezintă un element esențial pentru 

dezvoltarea durabilă a satului românesc. Dacă sursele private sunt încă limitate și puțin utilizate 

pentru investițiile importante din mediul rural, sursele publice, în special cele europene, sunt 

cele care creează premisele unei evoluții pozitive spre îmbunătățirea tuturor sectoarelor 

economice, cu precădere modernizarea și tehnologizarea agriculturii, domeniul cu potențialul cel 

mai mare al mediului rural din regiunea Sud Vest Oltenia. 

Noua perioadă de programare 2014 – 2020 aduce un cadru legislativ îmbunătățit în ceea ce 

privește programele de finanțare și numeroase oportunități de dezvoltare, dorind a veni în 

întâmpinarea nevoilor de investiții, pe fundalul asigurării unui grad de absorbție cât mai ridicat. 

Principalele programe special configurate pentru finanțarea investițiilor în mediul rural 

sunt prezentate în continuare. 

 

PAC 2014 – 2020 

Politica Agricolă Comună 2014 – 2020 are scopul de a ajuta fermierii să asigure o sursă de 

hrană de calitate pe termen lung, să facă sectorul agricol mai sustenabil şi să păstreze diversitatea 

spaţiului rural, tradiţiilor şi practicilor agricole din Europa. Noua PAC se concentrează asupra 

sprijinirii fermierilor din UE pentru a păstra vitalitatea zonelor rurale. Aceasta stimulează 

ocuparea forţei de muncă, antreprenoriatul şi lanţurile alimentare locale, sprijinind activităţile 

rurale prin finanţare. De asemenea, îi ajută pe fermieri să îşi modernizeze fermele şi să 

investească şi în alte sectoare, pe lângă sectorul agroalimentar. 

Orientările tematice ale PAC 2014 – 2020 sunt: 

 Creșterea competitivității; 

 Îmbunătățirea condițiilor de mediu; 

 Îmbunătățirea calității vieții în rural și diversificarea economiei rurale; 

 Încurajarea proiectelor de inițiativă locală – LEADER. 

Pe scurt, PAC 2014 – 2020 urmărește: 

 Stimularea transferului de cunoștințe și inovarea; 

 Creșterea viabilității fermei și a competitivității activităților agricole; 

 Marketingul produselor agricole, bunăstarea animală și managementul riscului; 

 Restaurarea, conservarea și consolidarea ecosistemelor dependente de agricultură 

și silvicultură; 
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 Eficiența exploatării resurselor și tranziția la economia cu emisii scăzute de carbon; 

 Incluziune socială, reducerea sărăciei și dezvoltarea economiei rurale. 

PAC este constituită din doi piloni:  

1. Organizaţiile comune de piaţă (măsurile comune de reglementare a funcţionării 

pieţelor produselor agricole) 

2. Dezvoltare rurală - măsurile structurale care vizează dezvoltarea echilibrată a 

zonelor rurale. 

  

Primul pilon cuprinde următoarele măsuri: 

1. Schema de plată de bază 

2. Schema pentru tinerii fermieri 

3. Ecologizarea 

a. diversificarea culturilor; 

b. menținerea pășunilor permanente; 

c. menținerea unei zone de interes ecologic cu o suprafață egală cu cel 

puțin 5% din terenul arabil al exploatației. 

4.  Plățile cuplate 

5. Zonele cu constrângeri naturale/zonele defavorizate 

6. Fermierii activi 

7. Hectarele eligibile 

8. Schema pentru micii fermieri 

9. Ecocondiționalitatea („cross-compliance”) 

10.  Noi instrumente financiare: mecanismul de disciplină bugetară și financiară 

11.  Sistemul integrat de administrare și control 

 Politica privind dezvoltarea rurală este consolidată și confirmată în al doilea pilon 

al Politicii Agricole Comune. Această reformă vizează ameliorarea competitivității 

agrosilviculturii, consolidarea legăturilor dintre activitatea primară și mediul înconjurător, 

ameliorarea calității vieții în zonele rurale, încurajarea cooperării și inovării și promovarea 

diversificării economiei comunităților rurale. Acest pilon își găsește aplicarea prin intermediul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală. 
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PNDR 2014 – 2020 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 reprezintă principalul 

instrument de finanțate a investițiilor din mediul rural, fiind o oportunitate pentru abordarea 

neajunsurilor întâmpinate, pe baza consolidării punctelor tari şi utilizarea oportunităţilor, dar şi 

pe baza lecţiilor învăţate şi progreselor realizate prin PNDR 2007-2013. 

Obiectivele PNDR 2014 - 2020 sunt în acord cu cele definite în strategiile naţionale, în 

special cu Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung 2020-2030, 

cu Politica Agricolă Comună şi cu Strategia Europa 2020. 

Principalele direcții ale PNDR 2014 – 2020 sunt: 

 Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole; 

 Încurajarea instalării tinerilor fermieri; 

 Infrastructura rurală; 

 Promovarea creării și dezvoltării IMM; 

 Promovarea anumitor sectoare cu nevoi specifice: pomicultură și 

zona montană. 

Nevoile identificate pentru care Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 își 

propune să ofere soluții sunt: 

1. Cunoștințe adecvate în rândul fermierilor; 

2. Servicii de consiliere și consultanță agricolă adecvate și de calitate;  

3. Adaptarea activităților de cercetare și a rezultatelor cercetării la nevoile 

fermierilor, și procesatorilor; 

4. Nivel adecvat de capital şi tehnologie pentru realizarea de activități agricole 

moderne;  

5. Modernizarea sectorului de procesare a produselor agricole și adaptarea acestuia la 

standardele UE; 

6. Reîntinerirea generațiilor de fermieri;  

7. Restructurarea și modernizarea fermelor mici, în ferme orientate către piață;  

8. Înființarea de grupuri și organizații de producători;  

9. Lanțuri scurte de aprovizionare funcționale;  

10. Managementul riscului în agricultură și silvicultură; 

11. Acces facil la instrumente financiare adecvate pentru fermieri, procesatori, a 

micilor antreprenori din zonele rurale;  

12. Menținerea diversității biologice și a valorii de mediu a terenurilor agricole și 

forestiere;  

13. Susținerea unui management durabil al pădurilor;  

14. Creșterea suprafețelor împădurite;  

15. Menținerea și îmbunătățirea resurselor de apă;  
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16. Protecția și îmbunătățirea resurselor de sol;  

17. Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;  

18. Nivel redus de emisii GES din sectorul agricol și tranziția către o economie cu emisii 

scăzute de carbon;  

19. Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială;  

20. Infrastructura de bază şi servicii adecvate în zonele rurale;  

21. Creșterea numărului de locuri de muncă în zonele rurale;  

22. Patrimoniu local conservat;  

23. Dezvoltare locală prin abordarea LEADER;  

24. Rețea națională de dezvoltare rurală funcțională;  

25. Accesul la infrastructura modernă TIC;  

26. Modernizarea infrastructurii de invățământ agricol; 

 

Astfel, sprijinul prin PNDR va prevedea în principal:  

 Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri 

de acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse regenerabile, 

facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte, etc.);  

 Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, 

depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc;  

 Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea 

generaţiilor de fermieri;  

 Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar;  

 Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de 

producători. 

 

POPAM 2014 – 2020 

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 rva fi finanțat prin 

intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM). Deși documentele de 

programare ale acestui program operațional nu au fost încă definitivate, principalele obiective și 

priorități vor fi în concordanță cu cele stabilite pentru FEPAM. 

Astfel, FEPAM contribuie la realizarea următoarelor obiective:  

a) promovarea pescuitului şi acvaculturii competitive, durabile din 

punctul de vedere al mediului, viabile din punct de vedere economic şi responsabile 

din punct de vedere social;  

b) încurajarea punerii în aplicare a PCP;  

c) promovarea unei dezvoltări teritoriale favorabile incluziunii şi 

echilibrate a zonelor de pescuit şi de acvacultură;  
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d) încurajarea dezvoltării şi punerii în aplicare a PMI a Uniunii într-o 

manieră complementară faţă de politica de coeziune şi de PCP. 

FEPAM contribuie la Strategia Europa 2020 şi la punerea în aplicare a PCP (Politica Comună 

în domeniul Pescuitului). FEPAM vizează următoarele priorităţi ale Uniunii Europene pentru 

dezvoltarea durabilă a pescuitului şi a acvaculturii, precum şi a activităţilor conexe, care reflectă 

obiectivele tematice relevante menţionate de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013:  

1.promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere, prin 

intermediul următoarelor obiective specifice:  

(a)reducerea impactului pescuitului asupra mediului marin, inclusiv evitarea şi reducerea, 

în măsura posibilului, a capturilor nedorite;  

(b)protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi a ecosistemelor;  

(c)asigurarea unui echilibru între capacitatea de pescuit şi posibilităţile de pescuit 

disponibile;  

(d)sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, 

inclusiv a flotei costiere la scară mică, şi îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă sau de lucru;  

(e)sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării, inclusiv a creşterii eficienţei 

energetice, şi a transferului de cunoştinţe;  

(f)dezvoltarea formării profesionale, de noi competenţe profesionale şi învăţarea pe tot 

parcursul vieţii.  

2.stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere, 

prin intermediul următoarelor obiective specifice:  

(a)sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării şi a transferului de cunoştinţe;  

(b)sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, 

inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, în special ale IMM-urilor;  

(c)protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor legate de 

acvacultură şi promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor;  

(d)promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecţie a mediului, promovarea 

sănătăţii şi bunăstării animalelor, precum şi a sănătăţii şi siguranţei publice;  

(e)dezvoltarea formării profesionale, de noi competenţe profesionale şi învăţarea pe tot 

parcursul vieţii.  

3.încurajarea punerii în aplicare a PCP prin intermediul următoarelor obiective 

specifice:  

(a)îmbunătăţirea şi furnizarea de cunoştinţe ştiinţifice şi îmbunătăţirea colectării şi 

gestionării datelor;  
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(b)sprijinirea monitorizării, controlului şi executării, consolidării capacităţii instituţionale 

şi administraţiei publice eficiente, fără a crea sarcini administrative suplimentare.  

4.creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale 

prin intermediul următorului obiectiv specific:  

(a)promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă şi 

sprijinirea inserţiei profesionale şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere 

şi interioare care depind de pescuit şi de acvacultură, inclusiv diversificarea activităţilor din 

domeniul pescuitului şi al altor sectoare ale economiei maritime.  

5.stimularea comercializării şi prelucrării prin intermediul următoarelor obiective 

specifice:  

(a)îmbunătăţirea organizării pieţelor produselor pescăreşti şi de acvacultură;  

(b)încurajarea investiţiilor în sectorul prelucrării şi al comercializării.  

6.stimularea punerii în aplicare a PMI. 

 

 

ORIZONT 2020 

Orizont 2020 esste cel mai mare Program de Cercetare și Inovare al Uniunii Europene și 

acoperă cele mai variate domenii pentru a susține proiecte cu un impact deosebit asupra avansării 

tehnologiilor și abordarea lor într-o manieră practică, pentru dezvoltarea întregii societăți. 

Activitățile din cadrul subprogramului „Societal Challenges” (Provocări pentru societate) 

„Securitate alimentară, agricultură și silvicultură durabile, cercetare marină, maritimă și fluvială 

și bioeconomie” vizează să obțină cel mai bune rezultate din resursele biologice într-un mod 

durabil. Obiectivul este de a contribui la asigurarea unor cantități suficiente de alimente sigure, 

sănătoase și de calitative și de alte bioproduse, prin dezvoltarea unor sisteme de producție 

primară productive, durabile și eficiente din punct de vedere al resurselor, promovând servicii 

ecosistemice corespunzătoare și refacerea diversității biologice, alături de lanțuri de 

aprovizionare competitive și cu emisii de carbon reduse. Acest lucru va accelera tranziția către o 

bioeconomiei europeană sustenabilă, reducând decalajului dintre noile tehnologii și 

implementarea acestora. 

Astfel, acest subprogram poate contribui la dezvoltarea unor domenii de real interes pentru 

activitățile care pot fi desfășurate pe teritoriul mediului rural, asigurând cel mai înal nivel de 

sustenabilitate. 

Măsurile majore ale acestui subprogram cuprind: 

 Securitate alimentară sustenabilă; 

 Creștere albastră: valorificarea potențialului mărilor și oceanelor; 

 Bioeconomie inovativă, sustenabilă și inclusivă. 
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 Pe lângă aceste fonduri, posibilitatea de a atrage alte surse publice de finanțare, 

precum împrumuturi de la BEI, granturi de la Banca Mondială sau granturi norvegiene, rămâne o 

alternativă viabilă pentru intervențiile majore. 

 

5. Indicatori de monitorizare 

 

Orice document de planificare ar trebui să ofere posibilitatea de monitorizare a gradului 

în care și-a atins rezultatele propuse, atât în etape intermediare, cât și la finalul perioadei de 

implementare. 

Tabelul următor propune un set de indicatori de output și de rezultat care pot fi utili în 

procesul de monitorizare. 
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1. Scenariul 1 – Agricultura pe primul loc 

Direcția generală de dezvoltare 1. Modernizarea fermelor agricole 

 Indicatori de output Indicatori de rezultat 

1.1 Stimulente pentru investiții 

tehnologice 

Numărul de firme agricole sprijinite nr. Locuri de muncă nou create în cadrul 

firmelor sprijinite 

nr. 

Creșterea activelor și capitalului în cadrul 

firmelor sprijinite 

 Euro 

1.2 Sprijin pentru crearea și 

dezvoltarea asociațiilor de fermieri 

Numărul de producători care 

înființează / aderă la o asociație 

nr. Creșterea cotei de producție agricolă 

acoperită de asociații 

% 

1.3 Atragerea investițiilor străine Numărul inițiativelor de promovare a 

oportunităților de investiții 

nr. Creșterea investițiilor străine în 

agricultură 

% 

1.4 Stimulente pentru producții 

ecologice 

Numărul de producători asistați 

 

nr. Creșterea cotei de producție agricolă 

acoperită de produse bio 

% 

1.5 Sprijin pentru cercetare în 

agricultură 

Numărul de proiecte de cercetare 

sprijinite 

nr. Creșterea cheltuielilor pentru cercetare, 

calculate ca procent din produsul intern al 

sectorului 

% 

Direcția generală de dezvoltare 2. Infrastructura pentru agricultură  

2.1 Modernizarea sistemelor de 

irigare 

Infrastructură creată sau 

modernizată 

m Creșterea cotei de teren acoperite de 

infrastructura de irigații 

% 

2.2 Depozite comune, infrastructura 

de stocare și de transport 

Suprafața utilată creată mp Creșterea cotei de producție transportată 

prin intermediul infrastructurii utilizată în 

mod normal 

% 
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Direcția generală de dezvoltare 3. Infrastructura de transport  

3.1 Modernizarea drumurilor rurale Lungimea drumurilor modernizate km Suprafața productivă suplimentară 

deservită de drumuri rurale moderne 

% 

3.2 Modernizarea drumurilor 

județene și crearea conexiunilor 

acestora cu drumurile naționale 

Lungimea drumurilor modernizate km Reducerea timpului mediu de acces al 

producției la drumurile naționale 

% 

3.3 Crearea de infrastructuri de 

transport intermodal 

Numărul de infrastructuri 

intermodale create 

nr. Creșterea cotei de producție agricolă 

expediată prin intermediul 

infrastructurilor intermodale 

% 

3.4 Dezvoltarea transportului pe apă 

pentru producția agricolă 

Numărul de infrastructuri de 

transport pe apă create / 

modernizate 

nr. Creșterea cotei de producție agricolă 

expediată prin intermediul mijloacelor de 

transport pe apă 

 

Direcția generală de dezvoltare 4. Infrastructura energetică  

4.1 Modernizarea rețelei de 

distribuție a energiei electrice 

Lungimea rețelei electrice 

modernizate 

km Numărul de firme agricole suplimentare 

acoperite de sistemul de distribuție a 

energiei de înaltă calitate 

% 

4.2 Stimulente pentru sisteme de 

auto-consum de bio-masă 

Numărul de sisteme sprijinite nr. Reducerea cheltuielilor pentru energie în 

cadrul firmelor sprijinite 

% 

Direcția generală de dezvoltare 5. Infrastructura de bază  

5.1 Dezvoltarea infrastructurii 

tehnico-edilitare pentru firme și 

cetățeni 

Lungimea rețelelor de servicii 

suplimentare / renovate 

km Cotă suplimentară a populației rurale 

deservită de rețele tehnico-edilitare 

% 
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5.2 Dezvoltarea infrastructurii de 

colectare a deșeurilor 

Numărul de infrastructuri create nr. Cotă suplimentară a populației care 

beneficiază de servicii de colectare a 

deșeurilor 

% 

 

Scenariul 2 – O viață mai bună în zonele rurale 

Direcția generală de dezvoltare 1. Infrastructura de bază în satele din regiunea Sud Vest Oltenia 

 Indicatori de output Indicatori de rezultat 

1.1 Infrastructura aferentă 

sistemului de distribuție a apei 

potabile și de epurare a apelor uzate  

Lungimea rețelelor 

create/modernizate 

km Cotă suplimentară a populației 

deservite de o infrastructură de distribuție 

a apei 

% 

1.2 Infrastructura aferentă 

sistemului de distribuție a gazelor 

naturale 

Lungimea rețelelor de 

distribuție create/modernizate 

km Cotă suplimentară a populației 

deservite de infrastructura de gaze 

naturale 

% 

Direcția generală de dezvoltare 2. Servicii de sănătate și sociale % 

2.1 O răspândire mai mare a 

rețelei specifice infrastructurii 

sociale și de sănătate 

Numărul de infrastructuri 

create 

 

nr. Creșterea densității infrastructurii 

sociale / de sănătate (nr. de infrastructuri 

la 10.000 de locuitori) 

% 

2.2 Investiții în structuri locale 

de educație 

 

Numărul de infrastructuri 

modernizate 

 

nr. Populație suplimentară deservită 

de infrastructuri modernizate 

% 

2.3 Sprijin pentru proiecte / 

inițiative culturale 

Numărul de 

inițiative/proiecte sprijinite 

nr. Numărul total de cetățeni / turiști 

care participă la evenimente 

nr. 
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Direcția generală de dezvoltare 3. Protecția mediului  

3.1 Infrastructura de colectare 

a deșeurilor 

Numărul de infrastructuri 

create 

nr. Cotă suplimentară a populației 

care beneficiază de servicii de colectare a 

deșeurilor 

% 

3.2 Refacerea zonelor poluate Suprafața totală recuperată   mp Noi activități  turistice/ de 

producție / de servicii, inițiate în zonele 

restabilite 

nr. 

Direcția generală de dezvoltare 4. Infrastructura de transport  

4.1 Modernizarea drumurilor 

județene și crearea conexiunilor 

acestora cu drumurile naționale 

Lungimea drumurilor 

modernizate 

km Reducerea timpului mediu de acces 

al producției la drumurile naționale 

% 

Direcția generală de dezvoltare 5. Diversificare economică  

5.1 Stimulente pentru firme 

noi în domeniul serviciilor și 

comerțului 

 

Numărul de firme sprijinite  nr. Noi locuri de muncă create în 

sectoare non-agricole 

nr. 

5.2 Stimulente pentru 

activități orientate spre turism 

 

Numărul de noi întreprinderi 

de turism sprijinite 

nr. Noi locuri de muncă create în 

sectorul turismului 

nr. 

Creșterea capacității de cazare nr. 

paturi 
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Scenariul 3 – Diversificarea durabilă 

Direcția generală de dezvoltare 1. Diversificarea economică în agricultură 

 Indicatori de output Indicatori de rezultat 

1.1 Stimulente pentru 

investiții în domeniul de servicii, IT, 

tehnologii bio 

 

Numărul de firme sprijinite nr. Numărul de locuri de muncă create 

în sectoare inovative 

nr. 

1.2 Stimulente pentru 

activități orientate spre turism 

Numărul de noi întreprinderi 

de turism sprijinite 

nr. Noi locuri de muncă create în 

sectorul turismului 

nr. 

Creșterea capacității de cazare nr. 

paturi 

Direcția generală de dezvoltare 2. Activități inovatoare în agricultură 

2.1 Stimulente pentru 

producții ecologice 

 

Numărul de producători 

asistați 

nr. Creșterea cotei de producție 

agricolă acoperită de produse bio  

% 

2.2 Sprijin pentru structurile și 

proiectele de cercetare 

 

Numărul de proiecte de 

cercetare sprijinite 

nr. Creșterea cheltuielilor pentru 

cercetare, în comparație cu produsul brut 

al sectorului 

% 

Direcția generală de dezvoltare 3. Protecția mediului  
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3.1 Infrastructura de colectare 

a deșeurilor 

Numărul de infrastructuri 

create 

nr. Cotă suplimentară a populației 

care beneficiază de servicii de colectare a 

deșeurilor 

% 

3.2 Refacerea zonelor poluate Suprafața totală recuperată   mp Noi activități  turistice/ de 

producție / de servicii, inițiate în zonele 

restabilite 

nr. 

Direcția generală de dezvoltare 4. Infrastructura de transport  

4.1 Modernizarea drumurilor 

județene și crearea conexiunilor 

acestora cu drumurile naționale 

Lungimea drumurilor 

modernizate 

km Reducerea timpului mediu de acces 

al producției la drumurile naționale 

% 

Direcția generală de dezvoltare 5. Infrastructura de bază 

 

 

5.1 Infrastructura aferentă 

sistemului de distribuție a apei 

potabile și de epurare a apelor uzate  

Lungimea rețelelor 

create/modernizate 

km Cotă suplimentară a populației 

deservite de o infrastructură de distribuție 

a apei 

% 

5.2 Infrastructura aferentă 

sistemului de distribuție a gazelor 

naturale 

 

Lungimea rețelelor de 

distribuție create/modernizate 

km Cotă suplimentară a populației 

deservite de infrastructura de gaze 

naturale 

% 
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Între mediul rural și agricultură există o incontestabilă relație de influență ce 

funcționează în ambele sensuri. Regiunea Sud Vest Oltenia este privilegiată din acest punct 

de vedere întrucât deține atuurile necesare dezvoltării individuale atât a agriculturii cât și 

a mediului rural, creându-se astfel cele mai favorabile premise pentru dezvoltarea integrată 

a celor două elemente.  

Valorificarea potențialului existent și dezvoltarea agriculturii și mediului rural din 

regiunea Sud Vest Oltenia în perioada 2014-2020 reprezintă obiective ce pot fi atinse numai 

în contextul unei planificări și monitorizări adecvate a intervențiilor efectuate în acest sens, 

iar studiul de față reprezintă instrumentul necesar care va sprijini atingerea rezultatelor 

propuse, în contextul comunitar a cărui viziune în orizontul de timp 2020 este dezvoltarea 

unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii la nivelul UE. 
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